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ALKU SANAT 

Tämä tutkimus käsittelee henkilö- ja kuorma-auton poltto-

aineen kulutusta erilaisilla teillä ja kulutuskerroksilla. 

Tutkimuksen tarkoitus on ollut selvittää 

1. Mikä vaikutus tien pinnalla (tyyppi, laatu) on ajo-

1 
	neuvon polttoaineen kulutukseen 

2. Mikä vaikutus tien geometrialla on ajoneuvon poltto-

aineen kulutukseen. 

Tuloksia voitaneen käyttää hyväksi mm. kunnostus- ja raken-

teen parantamistoimenpiteiden valintaa tehtäessä. 

Tutkimusta on johtanut ja valvonut työryhmä, johon ovat 

kuuluneet tekn.tri Asko Saarela Kp (puh.joht.), ins. Arto 

Tevajärvi Tt, kp-pääll. Kyösti Kekkonen 0-piiri ja ins. 

Osmo Rahikainen 0-piiri (siht.). Tutkimukset on tehty TVL 

Turun- ja Oulun piirin alueilla ja mittausten suorittami-

seksi ko. piirit ovat antaneet tarvittavaa resurssi- ym. 

apua. Tarvittavat mittaukset ja tulosten käsittelyn sekä 

raportin laatimisen on TVH:n tilauksesta tehnyt Oulun 

Yliopiston Tie- ja maarakennustekniikan laitos tekn.yliopp. 

Jorma Leskisen toimesta DI Jouko Beltin johdolla ja prof. 

Aulis Ukkosen valvonnassa. 

T1L 	ja vesirakennusha].1ituksessa tammikuussa 1981 

Asko Saarela 

työryhmän puheenjohtaja 
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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tien kulutuskerrok- 

1 

	

	sen laadun ja kunnon sekä tien mäkisyyden ja kaarteisuuden 

vaikutusta ajoneuvon pol ttoaineenkulutukseen. Tutkimus- 

1 

	

	ajoneuvoina olivat Saab 99 CL Super Automatic ja kaksiakse- 

unen Jyry-Sisu, jonka kokonaispaino oli 15 tonnia. Tutki- 

I 

	

	musajot suoritettiin vakionopeudella 80 kmlh henkilöautol- 

la ja 70 km/h kuorma-autolla. [IA-koeosuuksia oli yhteensä 

I 

	

	97 ja KA 42 kappaletta. Polttoaineenkulutuksen mittaamista 

varten asennettiin kuorma-autoon Fowtronic ja henkilöautoon 

Pierburg PLU-106-virtausmittari 

Soratiellä ajettaessa kuluu selvästi enemmän polttoainetta 

kuin päällystetyillä teillä, joiden keskinäiset erot ovat 

pieniä. Sorateiden aiheuttama kulutuksen lisäys molemmilla 

ajoneuvoilla asfalttibetoniin verrattuna on 10%. öljysoralla 

kuluu polttoainetta henkilöautolla 2% ja kuorma-autolla 3% 

enemmän kuin asfalttipäällysteellä. Uudet sirotepintaukset 

lisäävät kulutusta 5%, kun taas ensimmäisen nastarengaskauden 

jälkeen sirotepintausten kulutus on lähellä vastaavanlaatui-

sen asfaltin polttoaineenkulutusta. 

öljysora- ja asfaLttiteiden kunnon parantaminen välttävästä 

erinomaiseksi vähentää henkilöauton kulutusta 5%. Kuorma- 

auton kulutus puolestaan vähenee 4%, kun öljysorapäällyste 

uusitaan. 

Pienillä mäkisyyden arvoilla (< 20 m/km) ei ole merkitystä 

henkilöauton poi ttoaineenkulutukseen. Kuorma-autolla mäki- 

syyden vähentäminen 10 m/km laskee kulutusta 1...2%. Kaar-

teisuuden alentaminen 50 gon/km pienentää polttoaineenkulu-

tusta 2% henkilöautolla ja 1% kuorma-autolla. 

Tutkimus tuloksia voitaneen hyödyntää kulutuskerrostyyppiä 

valittaessa ja päällysteen uusimisajankohtaa määritettä-

essä sekä päällysteiden laatustandardeja laadittaessa. 
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1 . JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää päällysteen laadun 

ja kunnon sekä geometrian vaikutusta ajoneuvon polttoaineen- 

kulutukseen. Tutkimuksessa käytettiin sekä Saab 99 CL Super 

Automatic-autoa (liite 1) että kaksiakselista Jyry-Sisu-

kuorma-autoa, jonka kokonaispaino oli 15 tonnia (liite 2). 

Tutkimusta varten mitattiin TVL:n Oulun ja Turun piirin 

alueella päällysteen ja geometrian suhteen erilaisia koe- 

osuuksia, joilla ajettiin vakionopeudella 80 km/h henkilö- 

autolla ja 70 km/h kuorma-autolla. Kullakin ajokerralla 

kuluneen polttoaineen määrä mitattiin ja tehtiin havaintoja 

sää tilasta. 

2. KOEOSUUDET 

Tutkimusta varten mitattiin ja merkittiin maastoon yhteensä 

97 noin kolmen kilometrin pituista koetietä. Näistä 70 oli 

TVL:n Oulun piirin länsiosassa ja loput 27 TVL:n Turun 

piirissä. Kuorma-autolla ajettiin Oulun piirissä 42 osuudel-

la. Loput Oulun piirin koetiet olivat joko liian kapeita 

ja mutkaisia kuorma-autolla ajettaviksi tai sijaitsivat 

painorajoitettujen siltojen takana. Taulukosta 1 ilmenevät 

koeosuuksien lukumäärät pääl lys tetyypeittäin. Koeosuuksien 

keskimääräinen ikä ja KVL ilmenevät taulukosta 2. 

Taulukko 1. 	Tutkimuksessa käytettyjen koeosuuksien luku- 
määrät pääl lys tetyypeit täin. 

KOEOSUUKSIA kpl 

SR 	ÖS AB SIP 	YHTEENSÄ 

HA Oulun piiri 20 	31 19 - 	 70 

Turun piiri 2 	8 8 9 	27 

Yhteensä 22 	39 27 9 	97 

KA Oulun 	piiri 10 	22 10 - 



2. 

Taulukko 2. Koeosuuksien kulutuskerrosten keskimääräinen 
ikä ja KV1, (kaikki koeosuudet) 

SR 	ÖS 	AB 	SIP 

Ikä a 	 - 	7.0 	5.0 	2.4 

KVL 	 170 	370 	3000 	2000 

Koeosuuksien ikäjakauma vastaa varsin hyvin päällysteiden 

ikäjakaumaa Suomessa. 

Koeosuudet pyrittiin valitsemaan siten, että kuhunkin 

pääl lystetyyppiin saataisiin geometrial taan mandollisimman 

vaihtelevia koeteitä. Asfalttibetoni- ja sirotepintapääl-

lysteisten teiden kaarteisuus oli kuitenkin selvästi pie-

nempi kuin muilla tyypeillä. Koeosuuksien päätepisteiden 

korkeusero pyrittiin saamaan mandollisimman pieneksi. 

Taulukko 3. 	HA-koeosuuksien geometria-arvoja 

SR 	öS 	AB 	SIP 

Mäkisyys 	m/km keskiarvo 10.2 7.1 

pienin arvo 1.0 1.0 

suurin 	arvo 23.0 26.0 

Kaarteisuus 	gon/km 	keskiarvo 55.0 57.5 

pienin arvo 1.0 0.0 

suurin arvo 127.0 227.0 

Kunto 	keskiarvo 3.2 3.2 

	

5.5 	7.3 

	

1.0 	1.0 

13.0 12.0 

11.0 13.4 

	

0.0 	0.0 

61.0 50.0 

	

3.8 	3.6 

Taulukko 4. KA-koeosuuksien geometria-arvoja 

SR 	öS 	AB 

Mäkisyys m/km keskiarvo 

pienin arvo 

suurin arvo 

Kaarteisuus gon/km keskiarvo 

pienin arvo 

suurin arvo 

Kunto keskiarvo 

11.7 7.4 3.6 

4.0 1.0 1.0 

23.0 26.0 13.0 

31.2 53.9 7.8 

1.0 0.0 0.0 

108.0 123.0 48.0 

3.0 3.3 3.8 
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3. TUTKIMUKSEN SUORITUSTAPA 

I 	Kukin koetie ajettiin mo'empiin suuntiin henkilöautolla 

yhteensä viisi kertaa. Kuorma-autotutkimukseen kuuluneet 

tiet ajettiin kuorma-autolla kolme kertaa. Jotta sääteki- 

1 	jöiden vaikutus ei vääristäisi tuloksia, suoritettiin 

ajot tavallisesti eri päivinä. Kullakin ajokerralla mitat- 

1 

	

	tim kulunut polttoainemäärä ja ajoaika. Samalla tehtiin 

havaintoja säästä ja sorateillä tien kunnosta. Tuulen 

I 

	

	suunta ja nopeus, ilman lämpötila, ilman paine sekä ilman 

suhteellinen kosteus mitattiin noin tunnin välein. 

Flenkilöauton polttoaineenkulutus mitattiin Pierburg PLU-106 

-virtausmittarilla. Valmistaja ilmoittaa rnittarin virheeksi 

<2% ja toistokokeen tulosten eroksi <0.5%. Kuorma-autossa 

oli Flowt ronic-polttoaineenkulutusmittari. 

Tutkimus tehtiin kesän 1980 aikana siten, että henkilö- 

autolla ajettiin Oulun piirin koetiet toukokuussa ja heinä-

kuussa sekä Turun piirin tiet kesä- ja elokuussa. Kuorma- 

autolla ajettiin Oulun piirissä heinä-elokuun vaihteessa. 

4. MITTAUSTULOKSET 

Kulutusmittauksia tehtiin henkilöautolla kaikkiaan 801 ja 

kuorma-autolla 208 kappaletta. Tuloksia käsiteltäessä 

käytettiin kunkin koetien keskimääräistä polttoaineenkulu-

tusta. Tämä laskettiin siten, että mittaustuloksista 

poistettiin ensin yli 1,5 m/s tuulen vallitessa tai muuten 

poikkeuksellisissa sääolosuhteissa mitatut kulutuslukemat. 

Jäljelle jääneistä havainnoista laskettiin ajosuunnittain 

keskiarvot ja näiden keskiarvona saatiin koetien poltto-

aineenkulutus. Näin menetellen eliminoitiin koeosuuden 

päätepis teiden korkeuseron vaikutus. 

Kutakin koeten polttoaineenklutuslukemaa kohti rekis-

teröitiin: 

- havaintonumero 

- koeosuuden mäkisyys, m/km 

- koeosuuden kaarteisuus, gon/km 	,kaarteen kulma 

- koeosuuden "kaarteisuus" määritel- kaarteen pituus, gon 

tynä: 	 koetien pituus 	km2 
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koeosuuden pituu s, km 

kulutuskerroksen ikä, a 

kulutuskerroksen kunnon koodi (0. . .5) 

uransyvyys (vain AB), mm 

KVL 

ajoaika, s 

ilman lämpötila, K 

Jokaista kuLutuskerrostyyppiä käsiteltiin erikseen. Taulu-

kosta 5 sekä kuvista 1 ja 2 ilmenevät eri päällysteiden 

kulutuslukemat, joissa ei ole huomioitu koeteiden erilaista 

geometriaa ja kuntoa. Uudet sirotepintaukset eivät ole 

mukana aineistossa, vaan tulokset perustuvat vähintään 

vuoden ikäisiiri pintauksiin. Kuvissa 1 ja 2 on kunkin pylvääri 

yläpuolella esitetty pylvään edustamalle kulutuskerros-

tyypille saatu keskimääräinen polttoaineenkulutus sekä abso-

luuttisena että suhteelliseria lukuna. Pylvään sisällä on 

kunkin kulutuskerrostyypin koeteiden lukumäärä sekä keski-

määräinen mäkisyys, kaarteisuus ja kunto, joista lähemmin 

kohdassa 5. 

Taulukko 5. 	Eri kulutuskerrosten suorat kulutuslukernat 

- _- SR ÖS AB SIP 

HA keskiarvo 9.67 8.95 8.62 8.54 

keskihajorita 0.33 0.37 0.31 0.15 

pienin arvo 9.2 8.3 8.1 8.4 

suurinarvo 10.5 10.2 9.1 8.7 

KA keskiarvo 25.98 24.45 23.50 

keskihajonta 1.00 0.58 0.63 

pienin arvp 24.9 23.4 22.7 

suurin arvo 27.8 25.6 24.7 

5. TULOKSET 

5.1 Kulutuskerroksen kunnon vaikutus auton polttoaineen- 

kulutukseen 

Soratien kunto määritettiin kullakin ajokerralla standardin 

3504 arvosteluperusteiden (liite 3) mukaisesti pisteillä 

0...5, missä 0 on huonoin ja 5 paras. Päällysteiden kunnon 



5. 

arvioinnista vastasi se piiri, jonka alueella koetie 

sijaitsi. Arviot olivat sanallisia ja ne siirrettiin 

O...5 asteikolle seuraavasti: 

sanallinen 	kuvaus numeroarvo 

välttävä 2 

tyydyttävä 3 

hyvin 	tyydyttävä 3.5 

hyvä 4 

erinornaitien 5 

Mikäli 	sanallinen 	kuvaus oli 	yliäkuvattua tarkempi, 	on 

1 numeroarvoa tarkennettu vastaavasti. 	Kunnon 	arvot kulutus- 

kerroksittain 	ilmenevät taulukosta 	6. 

1 
Taulukko 	6. 	Koeteiden 	kulutuskerrosten kunnot 

SR 	ÖS AB SIP 

I keskiarvo 3.2 	3.2 3.8 3.6 

keskihajonta 0.4 	0.7 0.8 0.5 

pienin arvo 2.0 	2.0 1.5 3.0 

1 suurin 	arvo 3.5 	4.5 5.0 4.0 

1 
Sorateiden kunnot olivat mittausaikana hyvin samanlaisia, 

I joten vaihteluväli jäi pieneksi. Myöskin sirotepintausten 

kunnon vaihteluväli oli varsin pieni. 

Koetiet luokiteltiin kunnon perusteella viiteen luokkaan 

ja kulutuskerrostyyppejä tarkasteltiin erikseen. Kuvan 3 

alimman rivin kuvista selviää henkilöauton polttoaineen- 

kulutuksen riippuvuus kuntoluokasta. Kuvia tarkasteltaessa 

on otettava huomioon geometria-arvojen vaihtelu luokkien 

välillä. Esimerkiksi eriomaisen öljysoran kaarteisuus on 

selvästi suurempi kuin muiden luokkien kaarteisuus. Koska 

kaarteisuuden kasvulla näyttää olevan polttoaineenkulutusta 

kasvattava vaikutus (lähemmin kohdassa 5.2), on erinomaisen 

öljysoran polttoaineenkulutus kuvassa todellista suurempi. 

Kun geometrian vaihtelu otetaan huomioon, näyttää kunnon 

parantaminen vähentävän henkilöauton poit toa ineenkulutusta 

melko selvästi. 
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I 
Kuvan 4 	alimman 	rivin 	pylväsdiagrammat 	esittävät 	kuorma- 

ippuvuutta kuntoluokasta auton polttoainekulutuksen 	ri 

eri 	kulutuskerrostyypeillä. 	Kunkin 	luokan keskimääräistä 

1 polttoaineenkulutusta 	kuvaavan 	pylvään 	sisälle 	on merkitty 

luokkaan kuuluvien havaintojen 	lukumäärän 	sekä kunkin 	luokan 

1 kanden muun muuttujan keskiarvot. 	Yhden 	koetien 	perusteella 

saadut 	pylväät 	on 	piirretty 	katkoviivalla. 	Kun 	luokkien 

I erilainen 	geometria otetaan 	huomioon, 	näyttää 	kuorma-auton 

po].ttoaineenkulutus 	laskevan 	kulutuskerroksen 	kunnon paran- 

tuessa 	öljysora- 	ja 	asfalttipäällysteillä. 	Sorateiden kunnon 

I vaihteluväli 	oli 	pieni, 	joten 	kunnon 	vdikutus 	kulutukseen 

jäi 	epäselväksi. 

1 
Luokittelun lisäksi kokeiltiin myös regressioanalyysia. 

Kunnon ohella parhaiten selittäviksi muuttujiksi osoittau-

tuivat mäkisyys ja kaarteisuus. Liitteessä 4 on esitetty 

yksinkertaiset regressiomallit sekä paras kanden muuttujan 

malli kulutuskerrostyypeittäin. Kunnon selitysaste yksin 

käytettynä on soran osalta huono. Myös öljysoran kohdalla 

kunnon selitysaste on huono, kun malliin lisätään kaartei-

suus, paranee selitysaste selvästi myöskin kaarteisuuden 

yksinkertaiseen malliin verrattuna. Kunnon selitysaste 

asfalttiteillä on kohtalainen. Sirotepintausten kohdalla 

kunnon parantaminen alensi selvästi kulutusta, mutta koska 

havaintoja oli vähän jamuuttujat lisäksi korreloivat 

keskenään, ei saatua tulosta voi pitää kovin luotettavana. 

Kunnon regressiokerroin vaihtelee eri malleissa -0.1:n ja 

-0.2:n välillä. Täten kunnon parantaminen välttävästä erin-

omaiseksi (arvosta 2 arvoon 5) alentaisi henkilöauton 

polttoaincenkulutusta 0.3...0.6 1/100 km eli 3...7% ÖS- ja 

AB-t ei 11 ä. 

Kuorrna-autohavainnot on käsitelty regress ioanalyysimenete 1-

mällä ainoastaan öljysorateiden osalta (liite 5). Sora- 

ja asfalttikoeteiden mäkisyyden, kaarteisuuden ja kunnon 

vaihteluvälit olivat niin pienet, että niiden mallit eivät 

olleet luotettavia. öljysorateillä saatiin kunnon regres-

siokertoimiksi -0.24...0.33. öljysorapäällysteen kunnon 

parantaminen välttävästä erinomaiseksi vähentäisi siten 

kuorma-auton polttoaineenkulutusta 0.7...1.0 1/100 km eli 

3.. .4%. 
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1 	5.2 Geometrian vaikutus auton poittoaineenkulutukseen 

Havainnot jaettiin sekä mäkisyyden että kaarteisuuden 

perusteella neljään luokkaan. Samaa luokitusta käytettiin 

kaikilla kulutuskerroksilla sekä henkilö- että kuorma- 

autolla. Luokkarajat olivat mäkisyyden perusteella luoki-

teltaessa 5, 10 ja 20 rn/km. Kaarteisuuden kohdalla luokka- 

rajoina käytettiin 10, 50 ja 100 gon/km. Henkilöauton 

poittoaineenkulutus eri luokissa ja kulutuskerrostyypeillä 

selviää kuvasta 3 ja kuorma-auotn kulutus kuvasta 4. Mikäli 

luokkaan on tullut vain yksi havainto, on luokan pylväs 

rajattu katkoviivalla. 

I
Mäkisyys 

Kuvan 3 y].immän rivin kuvista selviää henkilöauton poltto- 

I 

	

	aineenkulutus eri mäkisyysluokissa. Kuvien perusteella 

alle 20 m/km mäkisyydellä ei näyttäisi olevan vaikutusta 

kulutukseen. öljysoralla yli 20m/km mäkisyys kasvattaa 

kulutusta selvästi. Tosin luokan kaarteisuuskin on keski-

määräistä suurempi. 

1 
Kuvan 4 ylimmän rivin kuvien perusteella kuorma-auton polt- 

1 

	

	toaineenkulutus näyttää kasvavan mäkisyyden kasvaessa. Kun 

luokkien erilaiset kaarteisuuden ja kunnon arvot otetaan 

huomioon vähenee mäkisyyden vaikutus. AB-koeteiden mäkisyy-

dellä ei ole vaikutusta kulutukseen. 

Regressioanalyysin tulokset (liitteissä 4 ja 5) tukevat 

luokittelulla saatuja tuloksia. Mäkisyydellä ei ole selvää 

vaikutusta henkilöauton polttoaineenkulutukseen. Kuorma-

autohavainnoista saatiin regress iokertoimiksi öljysora-

teille O.03...0.04 ja sorateille noin 0.1. Ero johtuu siitä, 

että muutamilla sorakoeteillä oli hyvin jyrkkiä mäkiä, 

jotka nostivat polttoaineenkulutusta hyvin selvästi. Täten 

öljysorateille saadut kertoimet kuvannevat paremmin mäki- 

syyden vaikutusta kulutukseen. Mäkisyyden vähentäminen 

10 rn/km:lla vähentäisi kuorma-auton polttoaineenkulutusta 

noin 1. ..2%. 

Kaar t: ei suu s 

1 	Kuvan 4 keskimmäinen kuvarivi esittää henkilöauton poltto- 
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aineenkulutusta eri kaarteisuusluokissa. Kulutus kasvaa 

1 

	

	selvästi kaarteisuuden kasvaessa kaikilla kulutuskerros- 

tyypeillä. Kuorma-auton osalta kaarteisuuden vaikutus 

1  polttoaineenkulutukseen (kuva on epäselvä. Tämä johtuu 

paljolti siitä, että kaarteisuuden arvot eivät ole jakau-

tuneet tasaisesti eri luokkiin, vaan monissa luokissa on 

havaintoja vain muutama tai ui itö ei ole lainkaan. 

• 	Tutkittaessa henkilöauton poittoaineenkulutuksen riippu- 

vuutta kaarteisuudesta saatiin kaarteisuuden regressio- 

1 

	

	kertoimeksi yhden muuttujan malleista 0.003...0.004. Myös 

useamman muuttujan maileissa kaarteisuuden kertoimet olivat 

1 	samaa suuruusluokkaa. Siten kaarteisuuden alentaminen 

50 gon/km:lla vähentäisi henkilöauton polttoaineenkulutusta 

noin 0.2 1/100 km eU 2%. 

Kuorma-auton kolidalta regressiokertoiniet vaihtelivat välillä 

0.005...0.007. Tällöin kaarteisuuden vähentäminen 50 gon/ 

km:lla vähentöisi poittoaineenkulutusta noin 1%. 

5.3 	Kulutuskerrostyypin vaikutus auton polttoaineenkulu- 

1 
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty henkilö- ja kuorma-auton poltto- 

1 

	

	aineenkulutuksen riippuvuus kulutuskerroksen tyypistä. 

Kuvat eivät kuitenkaan anna täysin oikeata kuvaa kulutus- 

1 

	

	eroista, sillä koeteiden kaarteisuuserojen vaikutusta ei 

ole otettu huomioon. Eri kulutuskerrostyyppien mäkisyyk- 

1 

	

	sien ja kuntojen erot ovat niin pieniä, että niillä ei 

juuri ole vaikutusta tulokseen. 

Henkilöautotutkimuksessa AB:n ja SIP:n kaarteisuus oli 

samansuuruinen, joten polttoaineenkulutukset AB:lla ja 

1 	SIP:lla ovat keskenään vertailukelpoisia. SR ja ÖS-teiden 

kaarteisuus oli noin 50 gon/km edellisiä suurempi, joten 

1 	niiden kulutuslukemia on vähennettävä noin 2%, jotta kaik- 

kien kulutuskerrostyyppien polttoaineenkulutukset olisivat 

1 	vertailukelpoisia. Tällöin henkilöauton polttoaineenkulutus 

asfalttibetonilla ja vähintään yhden vuoden ikäisellä siro-

I 	tepintauksella olisi suunnilleen samansuuruinen, öljysoralla 

2% suurempi ja sorateillii 10% suurempi kuin AB:lla ja SIP:lla. 

1 



Kuorma-autolla saatuja tuloksia täytyy korjata kaartei-

suuseron vaikutuksella. Jotta sora- ja öljysorakoetiet 

saataisiin kaarteisuuden suhteen trertailukelpoisiksi 

ABn kanssa, tulee sorateiden polttoaineenkulutusta alen-

taa noin 0.5% ja öljysorateiden kulutusta noin 1%. Kor-

jauksen jälkeen on kuorma-auton polttoaineenkulutus öljy-

soralla 3Z suurempi 	a soral 	1O 	suurempi kuin AB:lla. 

5 . 4 	En n en - j ä 1 k e e n - t ii t k i in u k s t 

Soratielle äljysora 

1 	Mt 2149:ltä väliltä Kiukainen - Järilä valittiin 2.471 km 

pitkä koetie, joka ajettiin henkilöautolla sorapintaisena. 

I Tien pinnan kunto oli tällöin tyydyttävä. Edestakaisten 

kulutuslukemien keskiarvoksi saatiin 9.74 1/100 km. Tämän 

I 	jälkeen tie päällystettiin öljysotalla. Noin kuukauden 

kuluttua päällystämisestä koetien polttoaineenkulutus mi- 

tattiin ja keskiarvoksi saatiin 8,60 1/100 km. Kulutus 

1 	sorapintaisena oli siten 13% korkeampi kuin öljysorapin- 

t a i 5 e n a. 

1 
Soratielle siroteintaus 

Koetienä oli 3.492 km pituinen osa maantietä 1931 välillä 

Hannula - Teersalo. Keskimääräinen polttoaineenkulutus 

sorapintaisena oli 9.35 1/100 km. Mittaukset tehtiin uudel-

leen pari viikkoa sirotepintauksen jälkeen. Ajoradan reu-

noilla ja keskiosassa oli vielä irtonaista kiviainesta. 

Polttoaineenkulutukseksi saatiin 9.22 1/100 km. Uusi siro-

tepintaus on siis polttoaineenkulutuksen kannalta vain 

hieman soraa parempi. 

Asfaltille sirotepintaus 

Koetie oli Vt lO:llä välillä Lieto - Tarvasjoki. Asfaltti- 

päällyste oli 8 vuoden ikäinen ja kunnoltaan tyydyttävä. 

Polttoaineenkulutus oli 8.16 1/100 km. Kuukauden kuluttua 

sirotepintauksesta ei ajoradalla enää ollut irtonaista 

kiviainesta ja autot olivat painaneet kiviaineksen osittain 

päällysteeseen. Kulutus oli tällöin 8.51 1/100 km. Noin 

yhden kuukauden ikäinen sirotepintaus kulutti siten 4.3% 

enemmän polttoainetta kuin 8 vuoden ikäinen asfalttibetoni. 

1 
1 
ii 
1 



Ölj ysoran uus iminer 

Koetie sijaitsi Mt 244:llä välillä Suosmeri - Vuoltee. 

10 vuoden ikäisen kunnoltaari välttävän öljysorapäällysteen 

uusiminen alensi kulutusta 9.06 litrasta 8.75 litraan 

eli 	3,5Z. 

Asfaltin uusiminen 

Vt 8 välillä Laitila - Varhonkylä uusittiin 12 vuoden ikäinen 

asfalttibetonipäiillyste. Uransyvyys oli 20 mm, mutta muuten 

päällyste oli tyydyttävä. Polttoaineenkuiutus ennen uusimis-

ta oli 8.22 1/100 km. Noin kuukauden kuluttua uusimisesta 

kulutus oli 8.45 1/100 km. Tässä tapauksessa tutkimusta 

häiritsi puuskainen tuuli, ja sen huomioonotto keskimääräi-

sesti on ollut vaikeaa, josta uuden päällysteen odotettua 

suurempi kulutus saattaa osaltaan johtua. 

P a k k a s k a t ko t 

Tutkimusta varten mitattiin Vt 4:llä välillä Oulu - Hauki- 

1 

	

	pudas runsaan kuuden kilometrin pituinen koetie, jolla oli 

autossa tärähdyksenä tuntuvia pakkaskatkoja yhteensä 163. 

1 

	

	Koetieri polttoaineenkulutus mitattiin sekä henkilö- että 

kuorma-autolla. Tämän jälkeen pakkaskatkot paikattiin valu- 

I 

	

	asfaltilla. Noin kuukauden kuluttua paikkauksesta poltto- 

aineenkulutus mitattiin uudelleen samankaltaisissa olo- 

I 

	

	
suhteissa. Kulutuslukemissa ennen paikkausta ja sen jälkeen 

ei ollut merkittävää eroa. 

1 	6. TULOSTEN TARKASTELUA 

I 	Ennen-jälkeen -tutkimuksista selviää, että uudella sirote- 

pintauksella kuluu 4...8% enemmän polttoainetta kuin asfalt-

tibetonilla. Kulutus näyttää kuitenkin laskevari yhden nas- 

1 

	

	tarengaskauden jälkeen samaksi kuin asfalttibetonin keski- 

määräinen kulutus. Koska sirotepintaukset olivat uudempia 

1 

	

	kuin asfalttibetonikoetiet eikä mukana ollut huonokuntoisia 

sirotepintauksia, ja kuitenkin polttoaineenkulutus oli 

I lähes samansuuruinen, voidaan arvioida, että sirotepintauk-

sella kuluu polttoainetta noin 1% enemmän kuin samanikäi- 

I 

	

	sellä ja kunnoltaan vastaavalla asfalttipäällysteell.ä. Kor- 

jausten jälkeen voidaan arvioida suhteelliset kulutukset 



taulukon 7 mukaisiksi. 

Taulukko 7. 	Kulutuskerrostyyppien suhteelliset kututukset 

_____ 	SR 	öS 	AB 	SIP 

HA 	110 	102 	100 	101 

KA 	110 	103 	100 	- 

öljysorari 2.. .3 	Ah:n kulutusta suurempi polttoaineenkulu- 

tus saattaa osittain 	ohtti 	äljysorateiden heikommasta 

päällysrakenteesta. 

Todellisuudessa kaarteisuuden vaikutus po it toaineenkulutuk-

seen lienee suurempi kuin tässä tutkimuksessa saatu 2% 

50 gon/km:a kohti, sillä tutkimusajot on ajettu vakionopeu-

della. Käytännössä ajonopeuden vaihtelut kuitenkin kasva-

vat kaarteisuuden kasvaessa ja tällöin polttoaineenkulutus-

kiri kasvaa. Mäkisyydellä ei ole käytännössä edes niin suurta 

merkitystä kuin tässä tutkimuksessa saatiin, sillä talou-

dellisella ajotavalla voidaan mäkisyyden vaikutusta poltto-

aineenkulutukseen vähentää. 

Sorateiden kunto määritettiin standardin 3504 mukaisesti, 

kun taas päällystettyjen teiden kunto perustui subjektii-

visiin näkemyksiin. Tästä syystä kunnon vaikutus polttoai-

neenkulutukseen ei ole täysin luotettava tarkasteltaessa 

eri kulutuskerrostyyppejä, kuri taas päällystetyyppien sisäi-

set kulutuserot lienevät suhteellisen tarkkoja. 

7. 	Y1-ITEENVETO 

Henkilöauto kuluttaa sorateillä 10%, öljysoralla 2% ja 

sirotepintauksella noin 1% enemmän polttoainetta kuin astalt-

tibetonipäällysteellä. Kuorma-auton polttoaineenkulutus sora- 

tiellä on 10% ja öljysoratiellä noin 3% suurempi kuin vastaa-

vanlaisella asfalttipääliysteisellä tiellä. 

öljysora- ja asfalttipäällysteen kunnon parantaminen välttä-

västä erinomaiseksi alentaa sekä henkilö- että kuorma-auton 

polttoaineenkulutusta 3...7%. 



12. 

1 	Kaarteisuuden vähentäminen 50 gon/km alentaa kulutusta 

noin 2% sekä henkilö- että kuorma-autolla ajettaessa 

1 

	

	vakionopeudella. Kuorma-auton polttoaineenkulutus alenee 

1.. .2% mäkisyyden vähentyessä 10 m/km. Henkilöauton 

ku1utuksen pienilUi rnikisyyden arvoilla ei ole vaikutusta. 
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LIITE 1 
	 L1ITE 2 

Saab 99 CL Super Automatic 

Mitat: 	kokoriaispituus 4420 mm 

leveys 1690 mm 

korkeus 1440 mm 

saideleveys 	edessii 1400 mm 

raideleveys 	takana 1420 mm 

akseliväli 2473 mm 

omapaino 1150 kg 

josta 	etuakselilla 602 

rengaskoko 165 SR 15 

Moottori: 4-sylinterinen 4-tahtinen rivimottori, 

nokka-aksel i 	kaunessa 

teho DIN 79 kW 

suurin vääntömc'mentti 164 	Nm 
3 

sylinteritmJavuus 1985 	cm 

puristussuhde 9.2:1 

kaasuttimc 	2 	kpl 	Zenith 150 CD SEVX 

Vaihteisto: 	3-vaihteinen 	autojnaatt ivaihteisto 

välityssuhteet 

ensiövaihde 0.97:1 

vaihde 	1 2.39:1 

vaihde 	2 1.45:1 

vaihde 3 1:1 

vetopyörästö 3.89:1 

Auto on otettu käyttöön vuonna 1978. Autolla oli ajettu 

tutkimuksen alkaessa 120 000 km ja loppuessa 135 000 km. 

Auto huollettiin n.erkkikorjaamolla noin 5000 km välein. 

Renkaat olivat iokian teräsvyörenkaat, joissa pidettiin 

2.0 barin paine. Tutkimusajoissa käytettiin suurinta 

vaihdetta ja vakionopeutta 80 k/h. 

Sisu R-141-BPT14350 

kayttöönot tovuosi 1976 

kokonaispaino 16 t 

rengaskoko 10.00-20" I6PR 

Moot tori: 6-sylinterinen turboandet tu diescltnoottori 

Leyland Eo690, suurin teho 193 k 

Autolla oli ajettu tutkimusajankohtana noin 200 000 km. 

Tutkimuksen aikana auton paino oli 15 t, josta 10 t 

oli taka-aksel ii la 
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