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Tiivistelmä 

Selvityksessä vertailtiin raakapuukuljetuksissa käytettävän normaaliperävau-

nun ja keskipyöräperävaunun vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen- 

kulutukseen ja tiekuormituksesta syntyviin raideurien muutoksiin kolmella eri 

tiellä, joista yksi oli metsäautotie ja kaksi päällystettyä tietä. 

 

Perävaunuina olivat 

1. 5-akselinen normaali perävaunu ja 

2. Keskipyöräperävaunu oli 5-akselinen perävaunu, jonka takimmaisen telin 

keskilinjalla on kaksi paripyörää ja joiden ilmajousen jousipainetta voi erik-

seen säätää 

 

Perävaunut erosivat toisistaan siten, että keskipyöräperävaunun 

 massa oli 1,2 t suurempi 

 rengaskoko oli suurempi, mutta 

 pankkojen otsapinta-ala ja muotokerroin olivat hiukan pienempiä kuin 

normaaliperävaunussa 

 

Vetoautona molemmissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettiin samaa vetoautoa ja 

raakapuukuorman koko oli sama; vetoauton kuorma pidettiin samana ja perä-

vaunun kuorma siirrettiin perävaunujen kesken. Ajot toistettiin useita kertoja ja 

keskipyöräperävaunun keskipyörien jousipainetta muutettiin ajosarjojen välillä.  

 

Polttoaineenkulutus, ajonopeus ja muut tiedot mitattiin ajoneuvon CAN-väy-

lästä. Keskipyöräperävaunua käytettäessä polttoaineen kulutus oli metsäauto-

tiellä enimmillään 7…10 l/100 km suurempi kuin normaaliperävaunulla silloin, 

kun jousipaine oli suurin. Tällöin keskipyörien vierintävastus kasvoi niiden lei-

poessa tien keskellä olevaa harjannetta matalammaksi. Tämä lisäsi poltto- 

aineenkulutusta. 

 

Päällystetyillä teillä keskipyöräperävaunun käyttö pienensi hiukan polttoaineen 

kulutusta normaaliperävaunuun verrattuna. Tämä aiheutuu siitä, että keskipyö-

räperävaunussa oli suurisäteisemmät pyörät kuin normaaliperävaunussa. Pyö-

rien suurempi säde pienentää vierintävastusta pienisäteisiin pyöriin verrattuna 

ja siten myös polttoaineenkulutusta. Lisäksi keskipyöräperävaunun pankkojen 

poikkileikkauspinta-ala ja muotokerroin olivat pienempiä kuin normaaliperävau-

nujen vastaavat arvot. Tämän vuoksi keskipyöräperävaunun ilmanvastus oli pie-

nempi kuin normaaliperävaunun, mikä osaltaan vähensi myös keskipyöräperä-

vaunun polttoaineenkulutusta maantieajossa. 

 

Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että 2–4 barin paineen käyttö keskipyö-

rän ilmajousessa vähentää merkittävästi urasyvyyden kasvua ohutpäällystei-

sillä teillä pohjamaan ollessa pehmeää.  
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Sammandrag 

I studien jämfördes hur användningen av en normal släpvagn respektive en släp-

vagn med extra hjul vid släpvagnens mittlinje inverkade på fordonskombination-

ens bränsleförbrukning vid transport av råvirke samt hur släpvagnarna 

påverkade de förändringar i spåren som vägbelastningen orsakade på tre olika 

vägar, en skogsbilväg och två asfalterade vägar. 

 

Släpvagnarna var 

1. en 5-axlad normal släpvagn och 

2. släpvagnen med mitthjul var en 5-axlad släpvagn med två dubbelhjul på den 

bakre boggins mittlinje för vilka fjädertrycket i luftfjädern kunde justeras 

separat 

 

Skillnaden mellan släpvagnarna var att släpvagnen med mitthjul hade 

 1,2 t större massa 

 större däckstorlek, men 

 bankar med något mindre frontarea och formfaktor än den normala släp-

vagnen 

 

Samma dragbil användes i båda fordonskombinationerna och storleken på 

råvirkeslasten var densamma; dragbilens last bevarades oförändrad och 

släpvagnslasten överfördes mellan släpvagnarna. Körningarna upprepades 

flera gånger och fjädertrycket på mitthjulen på släpvagnen med mitthjul 

ändrades mellan körningsserierna.  

 

Bränsleförbrukning, körhastighet och andra data mättes i fordonets CAN-buss. 

För släpvagnen med mitthjul var bränsleförbrukningen på skogsbilväg som mest 

7 ... 10 l/100 km högre än för den normala släpvagnen när fjädertrycket var som 

störst. Då ökade mitthjulens rullmotstånd när de nötte ned upphöjningen mitt 

på vägen. Detta ökade bränsleförbrukningen. 

 

På asfalterade vägar var bränsleförbrukningen något lägre för släpvagnen med 

mitthjul än för den normala släpvagnen. Detta beror på att släpvagnen med 

mitthjul hade hjul med större radie än den normala släpvagnen. Hjulens större 

radie minskar rullmotståndet jämfört med hjul med liten radie och därmed även 

bränsleförbrukningen. Dessutom var tvärsnittsarean och formfaktorn för 

bankarna på släpvagnen med mitthjul mindre än motsvarande värden för 

normala släpvagnar. Därför var luftmotståndet för släpvagnen med mitthjul 

lägre än för den normala släpvagnen, vilket också minskade bränsle-

förbrukningen för släpvagnen med mitthjul vid landsvägskörning. 

 

Det är känt från tidigare studier att 2–4 bars tryck i mitthjulets luftfjäder 

avsevärt minskar ökningen av spårdjupet på vägar med tunn asfalt när under-

grunden är mjuk.  
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Abstract 

The study compared the impact of a normal trailer and a trailer with mid-wheels 

used in timber transports on the fuel consumption of a combined vehicle and the 

changes in ruts caused by road loads on three different roads, one of which was 

a forest road and two were paved roads. 

 

The trailers were 

1. a 5-axle normal trailer and 

2. a trailer with mid-wheels; a 5-axle trailer with two pairs of wheels on the 

centre line of the rear bogie, and air springs, the spring pressure of which can 

be adjusted separately 

The trailers differed in that the trailer with mid-wheels 

 had a mass of 1.2 tonnes greater than the normal trailer 

 had a larger tyre size, but 

 the face area and form factor of the bunks were slightly smaller than in 

the normal trailer 

 

The same towing vehicle was used for towing both vehicle combinations and the 

size of the timber load was the same; the load on the towing vehicle was kept 

the same and the trailer load was transferred between the trailers. The driving 

with the vehicles was repeated several times, and the spring pressure of the 

mid-wheels of the trailer with mid-wheels was changed between the driving 

sessions.  

 

The fuel consumption, driving speed and other data were measured from the 

vehicle's CAN bus. When using a trailer with mid-wheels, fuel consumption on a 

forest road was at maximum 7–10 L/100 km higher than for a normal trailer 

when spring pressure was at its highest. In this case, the rolling resistance of the 

mid-wheels increased as they continued to roll on top of the ridge section in the 

middle of the road between the ruts and wear it down. This increased the fuel 

consumption. 

On paved roads, the use of a trailer with mid-wheels slightly reduced fuel 

consumption compared to a normal trailer. This is due to the fact that the trailer 

with mid-wheels had wheels with a larger radius than the normal trailer. The 

larger radius of the wheels reduces the rolling resistance compared to wheels 

with a smaller radius and, thus, the fuel consumption is also lower. In addition, 

the cross-sectional area and form factor of the bunks of the trailer with mid-

wheels were smaller than the corresponding values for the normal trailer. 

Therefore, the air resistance of the trailer with mid-wheels was lower than that 

of the normal trailer, which also reduced the fuel consumption of the trailer with 

mid-wheels when driving on the highway. 

It is known from previous studies that the use of a pressure of 2–4 bar in the 

mid-wheel air spring significantly reduces the increase in rut depth on thin-

paved roads when the subgrade is soft.  
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1  Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta  

Nähtävissä oleva raakapuun käytön ja kuljetusten kehitys: Metsän ja raa-

kapuun kuljetusten merkitys Suomessa on huomattava, onhan metsä- 

teollisuuden osuus vientituloista lähes kolmannes nykyään.  Metsäteolli-

suuden merkitys jatkuu huomattavana kahdesta syystä: mekaanisesti ja-

lostettua puuta tullaan käyttämään eri tarkoituksiin yhä, jopa enenevässä 

määrin ja kemiallisesti jalostettavan raakapuun jalostusastetta kasvate-

taan pyrittäessä uusiin pitkälle jalostettuihin tuotteisiin. Näin myös raa-

kapuun kuljetusten merkitys säilyy ja jopa kasvanee tulevaisuudessa.  

 

Ongelmat ja haasteet: Raakapuun kuljetukset käyttävät aluksi metsä- 

autoteitä tai muita yksityisteitä ja tämän jälkeen yleistä tieverkkoa. Met-

säauto- ja muut kapeat yksikaistaisena ajettavat yksityistiet ovat sora-

päällysteisiä teitä ja ne ovat rakenteeltaan heikompia kuin maantiet. Ras-

kaalla ajoneuvoyhdistelmällä ajettaessa tien raiteet urautuvat ja keskelle 

syntyy keskiharjanne, minkä vuoksi keskiharjanne on lanattava pois tai 

urat on täytettävä murskeella. Lanausten vuoksi rakennekerrokset voivat 

hävitä kokonaan tien keskeltä. 

 

Pehmeällä pohjamaalla, erityisesti turpeen päällä olevilla sorapintaisilla 

tai ohutpäällysteisillä maanteillä yksittäiset raskaat ajoneuvoyhdistel-

mät voivat aiheuttaa jo muutamilla peräkkäisillä ajokerroilla havaittavaa 

uran syventymistä märkänä vuodenaikana. Uria voi syntyä myös kiven-

näismaapohjalla, kuva 1. 

 

Alemman tieverkon urautuminen johtuu lähes pelkästään raskaiden yh-

distelmien aiheuttamasta märkien sitomattomien kerrosten ja pohja-

maan deformaatiosta. Niiden urautumista voitaisiin siten merkittävästi 

vähentää määräämällä raskaat ajoneuvot ajamaan uran vieressä esimer-

kiksi iltapäivisin. Ratkaisu ei kuitenkaan toimi kapeilla maanteillä, kun 

tiellä on vastaantulijoita, eikä kapeilla metsäautoteillä, koska ei ole tilaa 

ajaa uran vieressä. Tällaisen säädöksen laatiminen ja noudattamisen val-

vonta olisi vähintäänkin hankalaa. Siksi tarvitaan ratkaisu, joka vähentää 

urautumista silloinkin, kun tien kapeuden vuoksi ei voi ajaa uran vieressä. 

Keskipyörin varustettua perävaunua on kokeiltu aikaisemmin esimerkiksi 

Skotlannissa /2/, ja nyt Suomessa. 
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1.2  Tutkimuksen tarkoitus 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti keskipyöräperävaunun 

vaikutuksia polttoaineenkulutukseen. Jos keskipyörät eivät lisää merkit-

tävästi polttoaineen kulutusta, keskipyöräperävaunu on tehokas keino 

vähentää teiden urautumista. Silloin ajoneuvojen mittoja koskevaan sää-

dökseen voisi kehittää kannustimia, joilla keskipyöräperävaunujen yleis-

tymistä voitaisiin edistää. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös keskipyörien tehokkuutta metsä-

autotien keskiharjanteen tasoittamisessa. Keskipyörien vaikutusta maan-

teiden urautumiseen on tutkittu aikaisemmissa tutkimuksissa. 
 

1.3  Maanteiden urautumista koskevat tutkimukset 

Pehmeällä pohjamaalla, erityisesti turpeen päällä olevilla sorapintaisisilla tai 

ohutpäällysteisillä maanteillä yksittäiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät voivat 

aiheuttaa jo muutamilla peräkkäisillä ajokerroilla havaittavaa uran syventy-

mistä märkänä vuodenaikana. Tätä on tarkasteltu tutkimuksessa Nuutti Vuori-

mies, Altti Kurki, Pauli Kolisoja, Petri Varin, Timo Saarenketo, Veikko Pekkala, 

Mauri Haataja: Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koe-

kuormituksissa vuosina 2015–2018, Väyläviraston tutkimuksia 21/2019 sekä 

vastaavissa Oulun yliopiston tekemissä tutkimuksissa. /3/ 

 

Tutkimuksissa todettiin myös, että lähekkäin toistuvat ajot normaalikalustolla 

aiheuttavat voimakkaampaa urautumista kuin harvoin toistuvat, kun kuljetettiin 

sama määrä tavaraa. Mittauksin osoitettiin lisäksi, että ajamalla uran vieressä 

urassa ajettujen ajosarjojen jälkeen, ajo uran vieressä pienensi uraa lähes yhtä 

tehokkaasti, kuin sama määrä urassa ajoa kasvatti uraa. Uran vieressä ajami-

sella ei ole välttämättä samaa vaikutusta, kun tiellä ei ole ollut muuta raskasta 

liikennettä useaan tuntiin. 

 

Tutkimuksessa todettiin myös, että keskipyöräperävaunua käytettäessä urat 

kasvoivat merkittävästi hitaammin kuin normaalikalustolla uria pitkin ajetta-

essa. 

 
Alemman tieverkon urautuminen johtuu lähes pelkästään raskaiden yhdistel-

mien aiheuttamasta märkien sitomattomien kerrosten ja pohjamaan deformaa-

tiosta. Niiden urautumista voitaisiin siten merkittävästi vähentää määräämällä 

raskaat ajoneuvot ajamaan uran vieressä iltapäivisin tai edes öisin tai esimer-

kiksi joka toinen kerta. Ratkaisu ei kuitenkaan toimi kapeilla maanteillä, kun tiellä 

on vastaantulijoita, eikä kapeilla metsäautoteillä, koska ei ole tilaa. Tällaisen 

säädöksen laatiminen ja noudattamisen valvonta olisi vähintäänkin hankalaa. 

Siksi tarvitaan ratkaisu, joka vähentää urautumista silloinkin, kun tien kapeuden 

vuoksi ei voi ajaa uran vieressä. Keskipyörin varustettu perävaunu on ensimmäi-

nen tätä palveleva ratkaisu. 

 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vt_2019%2021_tierakenteen_rasittuminen_web.pdf)
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vt_2019%2021_tierakenteen_rasittuminen_web.pdf)
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1.4  Yleinen polttoaineen kulutusmalli 

Normaali- ja HCT-ajoneuvoyhdistelmien polttoaineen kulutusta on tarkasteltu 

tutkimuksessa Jussi Sauna-aho, Olavi H. Koskinen, Pasi Sauna-aho ja Tapio Ri-

vanti, HCT- ja normaaliajoneuvojen energiankäyttö, hiilidioksidipäästöt ja tie-

kuormitus Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2018  /4/. 

 
Tutkimuksessa määritettiin aluksi yhdistelmän ajovastukset (ilmanvastus ja 

vierintävastus) vierintäkoetta käyttäen tiellä, jonka pituuskaltevuus oli vakio ja 

arvoltaan pieni ja kun muun liikenteen aiheuttamat häiriöt oli estetty.  

 

Saatuja ajovastustuloksia käytettiin simulointijärjestelmässä, joka perustuu ajo-

neuvodynamiikan lakien sekä tien ja ajoneuvoyhdistelmän teknisten tietojen 

käyttöön. Simuloinnin avulla määritettiin yhdistelmän kulkua välillä Helsinki-

Oulu ja polttoaineenkulutus eri yhdistelmille. 

 

Menetelmää ei voitu eikä voida käyttää tutkimuksen kohteena olevilla metsäau-

totiellä ja kahdella päällystetyllä tiellä, koska kaikkien niiden pituuskaltevuus 

vaihteli ja lisäksi muu liikenne päällystetyillä teillä aiheutti häiriötä muuttaen 

ajotilaa jatkuvasti. Mainituissa oloissa polttoaineenkulutukseen vaikuttavat sa-

manaikaisesti useat eri tekijät. Tällöin yksittäisen tekijän vaikutusta erikseen ei 

saada esiin.  Näistä syistä oli valittava muu menetelmä eli polttoaineenkulutuk-

sen määrittäminen mittaamalla polttoainevirtaama ajoneuvon CAN-väylästä, 

kts. jäljempänä kohta Polttoaineenkulutuksen mittaus. 

 

Liitteessä 3 selostetaan ajovastuksiin vaikuttavia tekijöitä, jotka puolestaan vai-

kuttavat polttoaineen kulutukseen. 

 

Pyörien lukumäärän vaikutus polttoaineenkulutukseen: Edellä mainittu pääl-

lystettyjä teitä koskeva selvitys 51/2018 /4/ osoitti myös, miten pyörämäärän 

muutos vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Ajoneuvoyhdistelmän polttoai-

neenkulutus riippuu olennaisesti massasta, nopeudesta ja myös pyörämää-

rästä. Pyörämäärän muutoksen vaikutus polttoaineenkulutukseen vaihtelee 

hiukan ajoneuvoyhdistelmän massan ja nopeuden mukaan.  

 

Keskipyöräperävaunussa on neljä pyörää enemmän kuin normaalissa 5-akseli-

sessa perävaunussa, keskipyöräjärjestelmän massa pyörineen oli 1.2 t ja keski-

pyöräperävaunu-yhdistelmän kokonaismassa kuormattuna oli 66 t. Olettaen, 

että selvityksen /4/ tulos pätisi myös silloin, kun osa pyöristä sijoitetaan perä-

vaunun keskilinjalle, saadaan arvio keskipyörien vaikutuksesta polttoaineenku-

lutukseen: 

 

 Kun ajoneuvoyhdistelmään, jonka massa on vajaa 65 t, lisätään kaksi pa-

ripyörää (neljä pyörää ja massa 1,2 t), kasvaa polttoaineen kulutus noin 

3 l/100 km. 

Arvio polttoaineenkulutuksen lisäyksestä 3 l/100 km pätee vain siinä tapauk-

sessa, että normaali- ja keskipyöräperävaunut olisivat muilta ominaisuuksiltaan 

(pyöräkoko ja pankot) samanlaisia. Tämän tutkimuksen käytössä olevan keski-

pyöräperävaunun pyörien koko oli suurempi kuin normaaliperävaunun pyörien 

koko, mikä vähentää keskipyöräperävaunun vierintävastusta ja siltä osin poltto-

aineen-kulutusta. Lisäksi perävaunujen pankot olivat erilaisia, joten niiden il-

manvastukset erosivat toisistaan hiukan. Se puolestaan aiheuttaa hiukan eroa 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-51_HCT_normaaliajoneuvojen_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-51_HCT_normaaliajoneuvojen_web.pdf
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polttoaineenkulutukseen, mutta vain maantieajossa, jossa ajonopeus on suu-

rempi kuin pienen nopeuden metsäautotieajossa. 

 

Vaikka selvityksessä 51/2018 saatua mallia ei ole kalibroitu ajoneuvon keskilin-

jalla sijaitseville pyörille, antanee mallin käyttö suuruusluokkakäsityksen pyö-

rämäärän lisäyksen vaikutuksesta päällystetyillä teillä. Metsäautoteillä keski-

pyörän vaikutus voi poiketa yleisestä mallista.  

Kahden paripyörän lisääminen perävaunuun kasvattaa perävaunun kanta-

vuutta. Se mahdollistaisi kuormamassan kasvattamista ilman tiekuormituksen 

lisäystä. Siltojen vuoksi yhdistelmän kokonaismassa ei saisi kuitenkaan olla suu-

rempi kuin 76 t rajoissa, eikä telille kohdistuva massa ylittää 27 t. 
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2 Tutkimukseen sisällytetyt tiet ja ajoneuvot 

sekä niistä kerätyt tiedot ja keräystavat 

2.1 Tiet ja niiltä kerätyt tiestötiedot 

2.1.1 Tiet ja niiden geometria 

Polttoaineenkulutus- ja tiemittauksia varten valittiin Ilomantsista kolme tietä, 

joista yksi on metsäautotie ja kaksi kunnoltaan erilaista päällystettyä tietä.  

Jäljempänä teistä käytetään lyhyyden vuoksi numeroita, ks. Taulukko 1 ja kuvat 

2-6: 

 
 Tie 0 (metsäautotie) 

 Tie 1 (Mt 514, päällystetty tie) 

 Tie 2 (Mt 522, päällystetty tie) 

Idän Metsäkone Oy:n edustajat valitsivat metsäautotien ja Destian edustajat va-

litsivat maantiet. 

 
Metsäautotie oli noin vuosi sitten rakennettu tie, josta noin yksi kolmasosa  

sijaitsi suoalueella ja loput eli kaksi kolmasosaa kovapohjaisella kangasmaa-

alueella, kuva 1.  

 
Taulukko 1. Tiemittauksiin sisällytetyt tiet ja niiden yleistiedot.  

Tie Tie-

osa 

Suunta Pituus 

(km) 

Polttoaineenkulutusmittauksessa 

käytetyn osan tai osien pituus  

(km) 

Tie-

koodi 

Metsä-

autotie 

1 1, 2 7,3  3,1 0 

Mt 514 010 

011 

1, 2 

1, 2 

4,5 

3,4 

7,6 1 

1 

Mt 522 001 

002 

1, 2 

1, 2 

4,0 

6,1 

9.1 2 

2 

 

 

Metsäautotie oli pituudeltaan vähän yli 3 km ja tiestömittausten mukaan melko 

mutkainen ja mäkinen. Kohteen tasaisin osuus oli paaluvälillä 1000–1700 m 

(Kuva 1.). Kohteella oli useita mutkia, joiden kaarresäde oli alle 1000 m. 

 

Metsäautotiellä, joka oli yksiajokaistainen, ajettiin samoissa urissa kumpaankin 

suuntaan. Päällystetyt tiet olivat kaksikaistaisia ja siksi niillä ajokaista erosi ajo-

suunnan mukaan. 
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Kuva 1. Metsäautotie. 
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Kuva 2.  Metsäautotien pituuskaltevuus ja kaarresäteen keskiarvo 10 m:n 

välein.  

 

KAARTEISUUS: Seuraavassa tarkastellaan maanteiden geometriaa pituuskalte-

vuuden ja kaarteisuuden avulla. 

 

Kaarteisuus on määritetty tekijällä 10000*1/R. 

 

Kaarevuus on kaarresäteen R käänteisarvo (= 1/R), ja se on kerrottu tekijällä 

10 000. Näin parannetaan jäljempänä esitettävien kuvien 4, 6 ja 8 luettavuutta, 

kun samassa kuvaparissa esitetään tien pituuskaltevuus ja kaarteisuus.  
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Kuva 3. Maantien 514 (tie 1) osa 10. 

 
 

Kuva 4. Maantien 514 osan 10 pituuskaltevuus ja kaarteisuus 10 m:n vä-

lein. 

  

Maantie 514

Nollapaalu

Tieosa 10

Maantie 514

Nollapaalu

Tieosa 10

Selvityksen kohteena 

oleva Tie 1 sijaitsi maan- 

tiellä 514 ja se koostui 

kahdesta tieosasta, osa 

10 (4,5 km, kuva 3) ja osa 

11 (3,4 km, kuva 5).  

Tieosan 10 tasaisimmat 

kohdat olivat pituus- 

kaltevuuden perusteella 

paaluvälillä 800-2200 m 

ja 2800-4500 m.  

Tieosa 11 kaartui loppu- 

päässään oikealle. 

Tieosan kaarteisuus oli 

paalulta 1700 m lähtien 

alle 5, mikä vastaa 

kaarresädettä 2000 m. 

Kaarresäde ei missään 

kohdassa alittanut arvoa 

1000 m. 
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Kuva 5.  Maantien 514 osa 11. 

 

   

 

Kuva 6. Maantien 514 osan 11 pituuskaltevuus ja kaarteisuus 10 m:n välein. 
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Kuva 7.  Maantien 522 (tie 2) osa 1. 

 

 
 

Kuva 8. Maantien 522 osan 1 pituuskaltevuus ja kaarteisuus 10 m:n välein. 

Tie 2 sijaitsi maantiellä 522 ja se koostui 

kahdesta tieosasta 1 (4.0 km) ja osasta 2 

(6.1 km). Tieosan 1 tasaisimmat kohdat 

olivat pituuskaltevuuden perusteella paa-

luvälillä 1300–2000 m ja 3300–3700 m. 

Tieosa kaartui ensin vasemmalle ja sitten 

oikealle. Ensimmäisen vasemmalle kaar-

tuvan kaarteen kaarresäde oli 1000 m, 

joka oli ko. tieosan pienin kaarresäde.  

Melko suora kohta oli paaluvälillä 1400- 

2400 m. Tieosa 2 (kuva 9) oli pituuskalte-

vuuden perusteella melko tasainen pi-

tuuskaltevuuden ollessa alle 2 %. Tieosa 

kaartui ensin vasemmalle ollen sen jäl-

keen melko suora. Pienin kaarresäde oli 

1000 m. Loivempien kaarteiden kaarre-

säde oli joko 2000 m tai 4000 m. Melko 

suora kohta oli paaluvälillä 4000–

5000 m. 
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Kuva 9. Maantien 522 osa 2. 

 

 

 

Kuva 10. Maantien 522 osan 2 pituuskaltevuus ja kaarteisuus 10 m:n välein. 



Väyläviraston julkaisuja 68/2020 21 

 

 

2.1.2 Kerätyt tietiedot ja keräystavat 

Kohteille tehtiin polttoaineenkulutus- ja ajonopeusmittauksia ja niiden välissä 

tasaisuusmittauksia 8.–10.7.2019 välisenä aikana. Ensimmäisenä mittauspäi-

vänä (8.7.2019) kohteita ajettiin vain ajoneuvolla 1 (normaaliperävaunuyhdis-

telmä). Ajokertojen numerot olivat metsäautotiellä 1-9 ja maanteillä 10–17. 

 

Toisena ja kolmantena mittauspäivänä kohteille tehtiin sekä polttoaineenkulu-

tus- ja ajonopeusmittauksia ajoneuvolla 2 (keskipyöräperävaunu-yhdistel-

mällä) että tiestömittauksia PTM-laitteella. Metsäautotiellä tehtyjen ajomit-

tausten ajonumerot olivat 18–39 ja maanteillä tehtyjen ajomittausten ajonume-

rot olivat 40-67. Tiestömittausten tiedostot ovat Liitteessä 1. 

 

Metsäautotien tiestömittaukset tehtiin suuntaan 1 yhteensä 12 kertaa ja niiden 

sijoittuminen ajokertoihin on esitetty seuraavassa taulukossa. Maanteiden ties-

tömittauksia jatkettiin myös seuraavana päivänä (10.7.2019) ja niille tehtiin yh-

teensä kolme ajoa suuntaansa.  

 

Palvelutasomittaus tuotti tavanomaiset PTM-tiedot, joista voidaan määrittää 

mm. tien pituuskaltevuus, sivukaltevuus, kaarteisuus, uraisuus, harjanne ja epä-

tasaisuus tulostusväleillä 1 m, 10 m ja 100 m.  

 

Poikkisuuntaisista muuttujista tuotettiin vasen ja oikea ura, maksimiura ja kes-

kiharjanne. Pituussuuntaisista muuttujista tuotettiin IRI kummastakin ajourasta 

ja mega- ja makrokarkeus keskeltä ja oikeasta urasta.  

 

2.2 Polttoaineenkulutus- ja nopeusmittauksissa 

käytetyt tutkimusajoneuvot sekä tiedonkeruu-

menetelmä ja kerätyt tiedot 

Ajoneuvot 

Tutkimuksessa käytettiin kahta ajoneuvoyhdistelmää, joissa molemmissa käy-

tettiin samaa vetoautoa (Volvo FH 500), joka oli 3-akselinen ja pyörämäärä  

10 kpl.  

 
Perävaunut olivat erilaisia: 

 Perävaunu 1: normaali raakapuun kuljetuksessa käytetty 5-akselinen pe-

rävaunu  

 Perävaunu 2: keskipyöräperävaunu, jossa 5 normaaliakselia ja 2 keskiak-

selia paripyörineen  

 
Yhdistelmille käytetään jäljempänä seuraavia lyhenteitä: 

 normaaliperävaunuyhdistelmä (lyh, NOPV-yhdistelmä eli Ajoneuvo 1) 

 keskipyöräperävaunu-yhdistelmä (lyh. KPPV-yhdistelmä eli Ajoneuvo 2) 

 
Kuorman suuruus oli molemmissa ajoneuvoyhdistelmissä sama. Vetoauton 

kuorma säilyi mittausajoissa muuttumattomana, mutta perävaunun kuorma 

siirrettiin perävaunusta toiseen kuvan 11 mukaisesti/8/. 
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Kuva 11.  Perävaunun raakapuukuorma siirrettiin mittausajoissa perävau-

nusta toiseen /8/ 

Ajoneuvojen tekniset tiedot 

Taulukossa 2 esitetään kaluston tekniset erot, koska niillä on tai voi olla vaiku-

tusta ajovastuksiin (vierintä- ja ilmanvastuksiin) ja sitä kautta polttoaineenku-

lutukseen eri teillä. 

 

Taulukko 2. Perävaunujen tekniset ominaisuudet  

Perävaunu- 

tekijät 

Yksikkö Normaali- 

perävaunu 

Keskipyörä- 

perävaunu 

  NOPV KPPV 

akselimäärä Kpl 5  5 + 2  

pyörämäärä Kpl 20  24  

oma massa T 7,95  9,15  

kuormamassa T 28,75  28,75 

rengaskoko - 265/70/19,5 275/70/22,5 (keskipyörät 245) 

rengaspaine Bar 7,8 7,8 

pankkomäärä Kpl 8 8 

pankkotyyppi  Este s6 Terminator XXL Aero 

Otsapinta-ala m2/pankko 0,8 0,73 

Muotokerroin Cv - 0,8 0,42 

 

 
Suurempi pyörän halkaisija vähentää vierintävastusta varsinkin rikkoutuneella 

päällysteellä ja pehmeäpintaisilla päällysteillä (metsäautoteillä) pienempään 

rengaskokoon verrattuna. Nokia Tyres Oy:n edustajan T. Siltasen mukaan pyörä-

koon vaikutuksesta ei ole julkaistu mitään kertoimia. Myös rengaskuvio ja ilman-

paine vaikuttavat kulutukseen. 
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2.2.1 Päätelmiä yhdistelmien teknisistä eroista ja niiden vaikutuksista 

KPPV:n suurempi rengaskoko NOPV:n rengaskokoon verrattuna vähentää 

KPPV:n vierintävastusta ja KPPV:n pankkojen pienempi otsapinta-ala ja muoto-

kerroin NOPV:n pankkojen vastaaviin arvoihin verrattuna vähentävät puolestaan 

KPPV:n ilmanvastusta.  

 

Kuormatuilla ajoneuvolla pankkojen edellä mainittujen erojen vaikutus ilman-

vastukseen on vähäinen, koska kuorma vähentää pankkojen aiheuttamia ilman 

pyörteitä, mutta kuormaamattomalla ajoneuvolla pankkojen vaikutus ilmanvas-

tukseen on täysmääräinen ja suuri. 

 

Yllä mainitut seikat selittävät sen, että KPPV-yhdistelmän polttoaineenkulutus 

päällystetyillä teillä oli mittauksissa samaa suuruusluokkaa (laskennallisesti 

hiukan pienemmäksi) kuin NOPV-yhdistelmän polttoaineenkulutus, vaikka sen 

massa oli 1.2 t suurempi kuin NOPV-yhdistelmän, kts. Polttoaineenkulutus eri 

tarkastelutapojen mukaan. 

 

Kuvat 12–14 esittävät keskipyöräperävaunun eri osien ominaisuuksia ja toimin-

taa tiekuormituksen kannalta. 

 

 

Kuva 12. Keskipyöräperävaunun akselisto ja renkaat /9/ 

 

Kuva 13. Keskipyöräperävaunun taka-akselisto ja renkaat /9/ 
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Kuva 14. Keskipyöräperävaunun keskiakselien vaikutus /9/ 

 

 

Kuva 15. Keskipyöräperävaunun pankkojen otsapinta-ala ja muotokerroin 

sekä niiden vaikutus /9/ 
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Yhdistelmien massat mittauksissa olivat taulukon 3 mukaiset. 
 

Taulukko 3. Ajomittauksissa käytettyjen ajoneuvoyhdistelmien massat  

Yhdistelmä Oma massa (t) Massa kuormattuna (t) 

NOPV-yhdistelmä    

 Vetoauto 15,7 28,1 

 Perävaunu 7,95 36,7 

 Yhdistelmä 23,65 64,8 

KPPV-yhdistelmä    

 Vetoauto 15,7 28,1 

 Perävaunu 9,15 37,9 

 Yhdistelmä 23,65 66,0 

 
Keskipyörien ja niiden akseliston massa pyörineen (neljä kappaletta) oli 1200 kg, 

joten KPPV-yhdistelmän massa oli tätä arvoa eli 1,2 t suurempi kuin NOPV-yh-

distelmän massa, kuten edellä todettiin.  

 

 

Kuva 16.  Keskipyöräperävaunu ja sen akselisto /10/ 
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2.2.2 Tiedonkeruumenetelmä ja kerätyt tiedot 

Tie- ja liikenneolojen vaihteluista aiheutui, että polttoaineenkulutusta selvitet-

täessä tutkimusmenetelmäksi valittiin polttoaineen virtaaman mittaus ajoneu-

von CAN-väylästä. Samalla kerättiin muita tietoja, kuten aika- ja matkakertymä, 

ajonopeus ja paikkatiedot.  

 

Vaihtoehtoinen tapa eli kerätä tietoja ajovastuksiin vaikuttavista tekijöistä ja 

määrittää polttoaineenkulutus ajovastustekijöitä ja ajoneuvosimulointia käyt-

täen ei ollut järkevää ajovastustekijöiden jatkuvan vaihtelun vuoksi. Näin on 

asian laita erityisesti puutavara-ajoneuvoyhdistelmillä, joita käytetään vaihte-

levissa tieoloissa, erityisesti metsäautotiellä ja myös muilla yksityisteillä. Puu-

tavarayhdistelmien ajovastuksia, jotka määrittävät polttoaineenkulutuksen, 

tarkastellaankin erikseen liitteessä 4. 

Mittauksissa ajonopeus kullakin tietyypillä pyrittiin pitämään samana ajosta toi-

seen, mutta käytännössä se ei ollut mahdollista, koska vakionopeussäädin ei tie- 

ja liikenneolojen vaihtelun vuoksi voi säilyttää nopeutta samana pitkin väylää ja 

ajokerrasta toiseen.  

Tie- ja liikenneolojen vaihteluista ja puutavarayhdistelmien ominaisuuksista ai-

heutuu rajoituksia kerättyjen tietojen käsittelylle. Ei voida määrittää numeerisia 

riippuvuuksia (yhtälöitä) polttoaineenkulutukseen samanaikaisesti vaikutta-

vista useista eri tekijöistä (ajoneuvo, sen ilmanvastusominaisuudet, keskipyö-

rien jousipaine, tietyyppi ja sen tekniset ominaisuudet ja ajosuunta, ym.). Joudu-

taan tyytymään yksittäisten tekijäin vaikutusten tarkasteluun. 

 

Määritetään ja tarkastellaan polttoaineenkulutuksen ja yksittäisen tekijän riip-

puvuutta seuraavasti:  

 keskipyörien jousipaineen arvon muutoksen vaikutus tietyypin ja ajo-

suunnan mukaan  

 ajoluvun (toistokertojen) ja keskipyörien jousipaineen vaikutus tietyypin 

ja ajosuunnan mukaan, erityisesti metsäautotiellä 

Kerätyt mittaustiedot 

Ajoneuvoista kerättiin mittauksissa seuraavat tiedot mittauskohteen aloitus- ja 

lopetuspaikkojen väliltä yhden sekunnin (1 Hz) välein: 

 Aika- ja matkakertymä  
 Polttoainevirtaama (ja kertymä) 
 Moottorin pyörimisnopeus 
 Ajoneuvon paikka (x- ja y-koordinaatti) 

 

Mittaukset tehtiin kuormattuina ajoista. Kuormaamattomista ajoneuvoista teh-

tiin mittauksia vain normaaliperävaunuyhdistelmällä ja silläkin vain metsäauto-

tiellä. 

 

Liitteessä 2 esitetään tehdyt ajomittaukset ajokerran ja aloitusajankohdan mu-

kaan ja lisäksi lajiteltuina eri tekijäin mukaan. 
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Polttoaineenkulutuksen ja nopeuden mittaus 

 

Mitattiin normaali- ja keskipyöräperävaunuyhdistelmien polttoaineenkulutusta 

ja ajonopeuksia. Mittausten muuttujina olivat kaksi ajoneuvoyhdistelmää, joista 

keskipyöräajoneuvolla lisämuuttujina keskipyörien jousipaine (neljä vaihtoeh-

toa): 

 Ajoneuvoyhdistelmät NOPV ja KPPV  

 keskipyöräperävaunun keskipyörien jousipaine, jota muutettiin (0, 1, 3 ja 

4 bar). Muut tekijät olivat samoja, kuten taulukosta 4 ilmenee. 

 
Taulukko 4. Ajoneuvojen polttoaineenkulutusmittauksissa käytetyt muuttujat 

ja vakiotekijät 

Muuttujat Muuttujat*) 

 Tiet Ajo- 

suunta 

Jousi-

paine 

Veto-

auto 

Kuljet-

taja 

Kuorma-

koko 

5-akselinen 

perävaunu 

3 kpl  

(0, 1 ja 2) 

2 kpl  

(1 ja 2) 

- 1 kpl 

 

1 kpl 

 

1 kpl 

5-akselinen 

perävaunu + 

keskipyörät  

 

3 kpl  

(0, 1 ja 2) 

2 kpl  

(1 ja 2) 

4 kpl  

(0, 1, 3 

ja 4 bar) 

1 kpl 1 kpl 1 kpl 

 

Ajot toteutettiin seuraavasti: 

1) Vetoauto ja sen kuorma pidettiin vakiona; sen perään kytkettiin joko normaa-

liperävaunu tai keskipyöräperävaunu. 

2) Perävaunut olivat 5-akselisia perävaunuja, joissa on kaksi paripyörin varus-

tettua akselia edessä ja kolme takana. Ainoa ero on se, että ajoneuvon 2 pe-

rävaunuun on asennettu keskipyörät takimmaisten kolmen akselien väliin 

ajoneuvon poikittaissuunnassa keskelle. 

3) Sama kuljettaja toimi molemmissa ajoneuvoyhdistelmissä ja hänelle annet-

tiin ajo-ohje: pidettävä ajotapa samana ajoneuvosta toiseen ja ajosta toiseen. 

4) Kuormakoko oli sama: vetoauton kuorma pidettiin vakiona, ja perävaunun 

kuorma siirrettiin ajoneuvon 1 normaaliperävaunusta ajoneuvon 2 keskipyö-

räperävaunuun. Tällöin ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat erosivat toi-

sistaan vain keskiakseliakseliston ja niiden pyörien massojen osalta. 

Taulukon 6 mukaisista muuttujista muodostui NOPV-yhdistelmälle 6 ja KPPV-

yhdistelmälle 24 vaihtoehtoa eli yhteensä 30 vaihtoehtoa. 

 

Keskipyörien jousipaine asennettiin haluttuun arvoon laitteessa olevan sääti-

men avulla kunkin ajosarjan alussa. 
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Kuva 17. Keskipyöräperävaunun keskipyörien jousipaineen säädin /11/ 

 

2.2.3 Tie- ja liikenneoloilla vaikutusta tiedonkeruuseen 

Tavoitteena oli tehdä molemmilla ajoneuvoyhdistelmällä kaksi - neljä mittaus-

ajoa kussakin ajovaihtoehdossa. Ajomittausten jälkeen tuloksia analysoitaessa 

todettiin tiedonkeruussa tapahtuneiden häiriöiden aiheuttamia viallisia mittaus-

tuloksia. 

 
Syinä tiedonkeruuongelmiin olivat: 

 

 Tieoloista aiheutuva tärinä ja pomput niin, että tietoihin tuli katkoksia tai 

epämääräisyyksiä. 

 Muu häiritsevä liikenne mittausten aikana niin, että mittauksen alettua, 

sen aikana tai lähellä päätepistettä syntyi häiriö (nopeuden alentuminen 

tai pysähtyminen) tai mittausmatka lyheni olennaisesti: mittaustulos 

jouduttiin hylkäämään. 

 Satunnaiset laiteviat. 

Käyttökelpoisia kuormattujen ajoneuvoyhdistelmien mittaustuloksia saatiin yh-

teensä 67 kappaletta ja keskimäärin noin kaksi kappaletta vaihtoehtoa kohden. 

Tämä vaikutta tulosten luotettavuuteen, kts. jäljempänä kohta ”Tulosten luotet-

tavuus”. 

 

2.2.4 Mittaustietojen (nopeus- ja polttoaineenkulutus) ajosarjat 

Liitteen 2 taulukosta 1 ilmenevät ajomittausten ajokerrat aikajärjestyksessä ja 

kunkin ajokerran aloitusajankohta (pv, tunti ja minuutti), ajoneuvo, tie, jousi-

paine, ajosuunta sekä keskinopeus ja polttoaineenkulutus (l/100 km). Liitteen 2 

Taulukosta 2 ilmenevät ajomittaustiedot lajiteltuna tien, ajoneuvon, jousipai-

neen ja ajosuunnan mukaan. 
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Ajot pyrittiin vakioimaan kunkin kohteen (tie ja ajosuunta) tapauksessa niin, että 

valitun tien ja valitun ajosuunnan ajotapa olisi vakio nopeuden mukaan kaikissa 

ajoissa molemmilla ajoneuvoilla 1 ja 2 ajoneuvon 2 jousipaineesta riippumatta. 

Mittausajot, joissa häiriöt olivat suuria (tiedonkeruu tai taltiointi keskeytyi suu-

rehkon pompun/tärähdyksen vuoksi, ajo pysähtyi tai nopeus laski lähelle arvoa 

0 km/h) hylättiin.  

 

Käyttökelpoisten mittauksista (67 kappaletta, joista kolme ensimmäistä kuor-

maamattomalla normaaliyhdistelmällä) laskettiin kullekin ajosarjalle keskiarvot 

mitatuista tekijöistä (ajoaika, ajomatka, polttoainekertymä, keskinopeus ja kes-

kimääräinen polttoaineenkulutus) molemmille ajoneuvoille. Tiedot nopeuksien 

ja polttoaineenkulutuksien eroineen ilmenevät liitteestä 3. 

  



Väyläviraston julkaisuja 68/2020 30 

 

 

3 Teiden tasaisuus  

3.1 Mittaukset 

DESTIA mittasi kohteet PTM-autolla. Mitattuihin tietoihin sisältyivät tien geo-

metriamuuttujat (pituuskaltevuus, sivukaltevuus ja kaarteisuus) ja uraisuus-

muuttujat (vasen ura, maksimiura, oikea ura ja harjanne). 

 

Tiemittauksissa mitattavien suureita ja niiden mittaamista havainnollistavat ku-

vat 18, 19 ja 20. 

 

 

Kuva 18.  Urasyvyyden määrittäminen - kuvitteellinen lanka tieprofiilin ylle 

/12/ 

 

Kuva 19.  Urien välissä olevan harjanteen korkeuden määrittäminen /12/ 

 

 

Kuva 20.  Poikittaisen epätasaisuuden määrittäminen /12/ 
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3.2 Teiden urautuminen ja painumat metsäautotiellä 

Teiden urautumis- ja painautumistiedot koskevat tien ominaisuuksia ja niiden 

muutoksia tien poikittais- ja pituussuunnassa.  

 

Teiden urautumisilla ja painautumilla sekä niiden muutoksilla on merkitystä tien 

kunnossapitoon ja liikennöintiin eli ajoneuvojen kulkuun:  

 

 Tienpidon kannalta urautuminen ja painumat muutoksineen osoittavat   

tien kuntoa ja sen muutosta ja vaikuttavat tienpidon ja erityisesti kunnos-

sapidon tarpeeseen. Poikittaissuuntainen epätasaisuus estää veden va-

lumista ja heikentää tierakenteita. 

 liikenteen kannalta urautuminen ja painumat muutoksineen tien pituus-

suunnassa ovat merkityksellisiä. Ne vaikuttavat nopeuteen ja ajoaikaan, 

polttoaineenkulutukseen, päästöihin ja ajokustannuksiin. Urasyvyyden,  

harjannekorkeuden tai molempien kasvu haittaa tai jopa estää matala-

alustaisten ajoneuvojen, kuten henkilöautojen kulkua. 

Polttoaine- ja nopeusmittausajosarjojen välillä mitattiin metsäautotien keski-

harjanteen muuttumista keskipyöräylitysten vaikutuksesta. Näin tehtiin, koska 

aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että 2…4 barin paineen käyttö keskipyö-

rien ilmajousessa kohdistaa osan ajoneuvon painosta tien keskiharjanteeseen ja 

siten vähentää merkittävästi urasyvyyden kasvua pehmeillä pohjamailla sijait-

sevilla 2-kaistaisella sorateillä ja ohutpäällysteisillä teillä.  

 

Tässä tutkimuksessa keskiharjannetta pienennettiin ensin 1 barin paineella ja 

sitten 3 ja vielä 4 barin paineella.  

 

Metsäautotiellä (sorapinta) jousipaineen kasvattaminen vaikutti selvästi tien 

poikkileikkauksen muotoon, mutta siitä ei voitu saada tarkkaa kuvaa esim. 

urasyvyyksien tai harjanteen avulla, koska urien paikka ja harjanteen laskenta-

peruste koko ajan muuttuivat. Tarkemman kuvan saamiseksi olisi tarvittu enem-

män ajokertoja. Sen sijaan jousipaine vaikutti tien keskustan pinnan epätasai-

suuteen eli sitä mittaaviin suureisiin makro- ja megakarkeus pienentäen niitä 

heti ensimmäisten ajokertojen jälkeen. 

 

3.2.1 Jousipaineen vaikutus uriin 

Metsäautotien 100 m:n keskiarvoista tehdyt ura- ja harjanneprofiilit on esitetty 

seuraavissa kuvissa 21 ja 22 mittauskerroittain1. Kuvissa käytetään lyhennettyjä 

termejä ”ura” ja ”harjanne”, mutta niillä tarkoitetaan urasyvyyttä ja harjannekor-

keutta, kts. kuvat 18 ja 19.  

 

                                                            
1 Mittauskerran numero osoittaa mittausajoneuvon mittauskertojen juoksevaa numeroa kolmen 
kohdetien mittauksissa, mutta eräissä tapauksissa ajokerran eli kuormituskerran numeroa. 
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Kuva 21.  Ensimmäisen (sininen) ja viimeisen mittauskerran (musta) oikea 
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Kuva 22. Ensimmäisen (sininen) ja viimeisen mittauskerran (musta) har-

janne. 

 

Paremman kuvan muutoksista eri mittauskertojen välillä saa keskiarvokuvista, 

joissa on esitetty 10 m:n arvoista lasketut keskimääräinen vasen ja oikea ura 

sekä harjanne mittaussuunnittain eri mittauskerroilla, kuva 23. 

 

Vasen urasyvyys oli suuri ensimmäisellä mittauskerralla (numero 0) jälkeen, jol-

loin jousipaine oli ollut 0. Seuraavien kahden jousipaineella 1 tehdyn ajokerran 

jälkeen se pieneni noin 3 mm, mutta nousi sitten jousipainetta kasvatettaessa 

takaisin alkuperäiselle tasolleen ja jopa sen ylikin.  

 

Oikeassa urasyvyydessä ei havaittu pienenemää, vaan urasyvyys pysyi viiden 

ensimmäisen mittauskerran ajan melko vakaana, mutta alkoi kasvaa mittaus-

kerran sen jälkeen (numero 5) jälkeen voimakkaasti, jolloin oli ajettu 4 baarin 

jousipaineella jo kolme kertaa. 
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Kuva 23. Metsäautotien urasyvyydet eri ajo-/mittauskerroilla, kun jousi-

painetta kasvatettiin välillä 0 - 4 baria. 

Harjanteen korkeus nousi noin 3 mm, kun oli ajettu useilla eri jousipaineilla. Ku-

vassa 24 on esitetty keskimääräinen harjannekorkeus metsäautotiellä, kun 

vaaka-akselilla on joko mittausta edeltävän yhdistelmän ajokerran numero 

(vas) tai vastaava jousipaine (oik). Nähdään, että harjannekorkeus on poikkeuk-

sellisen suuri ajokertojen 5, 6 ja 8 jälkeen. Muutenkin harjanne kasvoi, kun ajo-

kertoja kertyi. Epäloogiselta tuntuva tulos on täytynyt johtua siitä, että keski-

pyörän reunoille on muodostunut ns. “olkapäät” plastisen deformoitumisen ta-

kia ja se ikään kuin korruptoi harjanteen laskennan.  

 

 

Kuva 24.  Harjannekorkeus metsäautotiellä yhdistelmän ajokerroittain (vas) 

ja niitä vastaavin jousipainein (oik).  
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Harjanteen tarkastelu sorapintaisella tiellä oli hankalaa, koska keskikohdan 

maksimikohta ja urien alimmat kohdat ovat saattaneet muodostua vähän, miten 

sattuu eikä harjannekorkeus tai urasyvyys oikeastaan numeroina aina kerro, 

mitä profiilille on tapahtunut.  

 

Hyvänä esimerkkinä tästä ovat seuraavat kaksi kuvaa 25 ja 26, joissa on kolmen 

eri mittauksen jälkeinen valokuvat ja poikkiprofiilit tietyistä tienkohdista. Ku-

vasta 24 nähdään, että paalulla 1940 ensimmäisen ajokerran jälkeen urien mak-

simit ovat löytyneet antureiden 8 ja 10 kohdilta ja harjanne vastaavasti anturin 

9 kohdalta. Ajokerran 10 jälkeen keskikohta on tasaantunut ja harjanne siten ma-

daltunut, mutta koska urien paikat ovat siirtyneet antureiden 3 ja 11 kohdille, on 

vastaavasti harjanteen korkeus sen takia kasvanut eikä harjanteen laskentape-

ruste olekaan enää sama kuin mittauskerralla 1.  

 
Toinen esimerkki poikkeuksellisesta tuloksesta on esitetty kuvassa 26 paalulta 

2400, missä urien maksimikohdat pysyivät suunnilleen samoissa kohdissa, 

mutta harjanne muuttui siten, että sen maksimikohdat tulivat keskipyörän muo-

dostamien “olkapäiden” kohdille ja tulos siten näytti ikään kuin harjanne olisi 

kasvanut, vaikka keskikohta selvästi tasaantui. Jos ajokertoja olisi ollut enem-

män, keskikohta olisi todennäköisesti tasaantunut lisää ja harjanne olisi siten 

pienentynyt.  
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Kuva 25.  Tien poikittaisprofiili metsäautotiellä muuttuu ajokertojen mukaan  

 Valokuvien alla olevat poikkiprofiilit ajokerroista 1, 2 ja 10 osoittavat muutoksen. 

Metsäautotie, paalu 1940 m

Ajo1 Ajo2 Ajo10
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Kuva 26.  Poikkiprofiili metsäautotiellä muuttuu ajokertojen jyräytymisen mukaan 

 Poikkiprofiilit ajokertoja 1 ja 10 vastaavilla mittauskerroilla tien kohdassa 2400 m tieosan alusta

Metsäautotie, paalu 2400 m

Ajo1 Ajo2 Ajo10

keskiharjanne
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Sorapintaisella tiellä keskipyörät ”leipovat” tien pintaa eivätkä poikkiprofiilista 

lasketut tunnusluvut ainakaan aluksi kuvaa kovin hyvin sitä, mitä pinnassa ta-

pahtuu. Tien pinta asettuisi useampien ajokertojen jälkeen paremmin uuteen 

muotoon. 

 

Poikittaista epätasaisuustunnuslukua ei ole käytetty enää varsinaisissa uratar-

kasteluissa, mutta se on edelleen Destia tuottamissa tunnusluvuissa, kuva 27. 

Ajojen kertyessä se pieneni hiukan, mutta myös kasvoi taas välillä. Tien pinta oli 

tasoittunut poikkisuunnassa niin hyvin, ettei se enää sisältänyt ylimääräisiä ko-

houmia (kuten esim. olkapäät), jolloin poikittaiset poikkeamat uran laskentalin-

jasta olivat pienentyneet ja keskimääräinen poikkeama siten myös pienentynyt. 

Jos tien sivukaltevuus on riittävä, niin voisi olettaa, että tämä poikkisuuntainen 

leipoontuminen parantaisi tien kuivana pysymistä, kun pinta mahdollistaisi ve-

sien pois kulkeutumisen.  

 

 

Kuva 27.  Tien poikittainen epätasaisuus ajokerroittain eri jousipaineilla. 

3.2.2  Jousipaineen vaikutus epätasaisuuteen 

Jousipaineen vaikutusta tien epätasaisuuteen tutkittiin metsäautotiellä suurei-

den megakarkeus, makrokarkeus ja IRI avulla. Mega- ja makrokarkeussuureilla 

tarkasteltiin keskikohdan ja oikean ajouran karkeuksia ja IRI:ä käytettiin tarkas-

teltaessa vain vasenta ja oikeaa ajouraa.  

 

Jousipaineella oli selkein vaikutus tien keskikohdan mega- ja makrokarkeuksien 

pienenemiseen heti ensimmäisen ajokerran jälkeen, ts. kun keskipyörästölle 

alettiin lisätä kuormaa.   

 

Vasemmassa alakuvassa vaaka-akselilla mittausta edeltävät ajoneuvoyhdistel-

män ajokerrat, kuva 28. 
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Keskipyörän vaikutus tien keskustan pinnan karkeuteen oli selvä. Keskipyörät  

tiivistivät tien pintaa sen keskiosasta eli ajourien välistä. 

 

 
 

 
 

 
 

Kuva 28.  Jousipaineen vaikutus tien keskustan epätasaisuuksiin  

Vasemmassa alakuvassa näkyy yhdistelmän ajokerrat ja muissa jousipaineet. 

Mutta ne ovat kaikissa kuudessa kuvassa samat. 

 

Taulukosta 5 ilmenevät mittausten kuntomuuttujien tieosakeskiarvot metsä- 

autotiellä. 

 
Metsäautotien PTM-mittauksen tieosakeskiarvot ilmenevät taulukosta 5. Met-

säautotien tieosakoodi vasemmassa sarakkeessa on 0 1 1, koska tiekoodi on 0, 

tieosakoodi 1 ja suuntakoodi 1. Ajoneuvoyhdistelmän ajot on esitetty yhdellä ri-

villä kukin sisältäen ajokoodin, tiekoodin, autokoodin, jousipaineen ja ajosuun-

nan. Ajojen välissä on pinnan kuntomittaustiedot keskiarvoina. Rivit ovat krono-

logisessa järjestyksessä, joten niistä näkee, minkä ajokerran jälkeen mikin PTM-

mittaus on tehty. 
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Taulukko 5. Mittausten kuntomuuttujien tieosakeskiarvot metsäautotiellä.  

 
 

 

3.3 Teiden urautuminen päällystetyillä teillä  

Maanteillä 514 ja 522 havaittiin muutamia muutoksia keskimääräisissä ura-

syvyyksissä eri mittauskertojen välillä.  

Tie osa 

suunta

Mittaus-

kerta

Vasen 

ura

Harjan-

ne

Oikea 

ura
PETA

Keski 

mega

Oikea 

mega

Vasen 

makro

Keski 

makro

Oikea 

makro

Vasen 

IRI

Oikea 

IRI

0 1 1 0 29,2 39,3 29,3 9,1 3,2 1,6 1,3 2,4 1,2 9,2 9,1

0 1 1 1 26,4 39,9 29,9 9,0 1,9 1,5 1,0 1,5 0,9 8,8 9,0

0 1 1 2 26,4 39,6 30,0 8,9 1,8 1,4 1,0 1,4 0,9 8,8 8,9

0 1 1 3 28,2 39,5 30,1 8,9 1,8 1,5 1,1 1,4 1,0 8,9 8,9

0 1 1 4 28,4 40,1 29,6 9,1 1,7 1,5 1,1 1,4 1,0 9,1 9,1

0 1 1 5 28,9 40,2 31,6 9,0 1,8 1,5 1,2 1,5 1,1 8,9 9,0

0 1 1 6 30,3 40,5 32,1 9,0 1,7 1,5 1,2 1,4 1,1 8,8 9,0

0 1 1 7 31,1 40,6 34,2 8,9 1,7 1,5 1,2 1,4 1,1 8,8 8,9

0 1 1 8 30,5 41,7 33,1 9,2 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 8,8 9,2

0 1 1 9

0 1 1 10 30,5 42,2 34,5 9,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 8,9 9,4

0 1 1 11 31,2 42,1 34,6 9,3 1,9 1,8 1,5 1,5 1,2 9,0 9,3

Ajo 39 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 33 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 2

Ajo 34 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1

Ajo 35 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 2

Ajo 36 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 37 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 38 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 27 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 2

Ajo 28 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 29 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 30 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 31 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 32 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1

Ajo 21 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 22 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 23 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 2

Ajo 24 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 25 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 2

Ajo 26 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 7 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 8 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 9 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 18 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 19 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 20 Tie 0 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 1 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 2 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 3 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 4 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 5 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 6 Tie 0 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1
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Tien 514 tieosalla 10 jousipaine pienensi suunnassa 1 vasenta uraa lähes 2 mm ja 

harjannetta noin 1 mm. Suunnassa 2 vaikutukset olivat pienempiä. Ajojen alussa 

harjanteen korkeus oli 15 mm ja oikea ura 10 mm. Tieosalla 11 vaikutus oli suun-

nassa 1 uria kasvattava mutta harjannetta pienentävä, mutta suunnassa 2 ei ol-

lut havaittavia vaikutuksia.  

 

Tiellä 522 osalla 1 jousipaineen vaikutus oli sekä uria että harjannetta pienen-

tävä. Suunnassa 1 harjanne pieneni lähes 2 mm kun jousipainetta nostettiin 1 

baarista 4 baariin. Harjanteen korkeus oli ajojen alussa keskimäärin 16 mm ja  

oikea ura13 mm. 

 

Tiellä 522 tieosalla 2 suunnassa 1 oikea ura ja harjanne kasvoivat heti jousipai-

neen noston jälkeen noin 3 mm, mutta sitten kasvu pysähtyi. Suunnassa 2 jousi-

paineen kasvattaminen pienensi oikeaa uraa 2 mm. Harjanteen korkeus oli ajojen 

alussa suunnassa 1 noin 14 mm ja oikea ura 10 mm. Suunnassa 2 harjanteen kor-

keus oli 17 mm ja oikea ura 19 mm. 

 

3.3.1 Jousipaineen vaikutus epätasaisuuksiin (päällysteen karkeuteen) 

Jousipaineen vaikutusta päällysteen epätasaisuuteen tarkasteltiin kolmen eri 

aallonpituusaluetta kuvaavan epätasaisuustunnusluvun avulla. Ne olivat mak-

rokarkeus (5-50 mm), megakarkeus (50-500 mm) ja IRI (0,5-30 m). Kustakin tun-

nusluvusta oli käytettävissä oikean ajouran tieto sekä vasemman tai keskikoh-

dan tieto (Kuva 29). Muutokset päällysteen karkeuteen olivat pieniä ja ne voivat 

johtua mittauksessa käytetyn ajolinjan eroista. 

 

 

Kuva 29.  Jousipaineen vaikutus päällysteen karkeuteen (suunnassa 1)  

Taulukosta 6 ilmenevät mittausten kuntomuuttujien tieosakeskiarvot päällyste-

tyillä teillä. 
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Taulukko 6. Mittausten kuntomuuttujien tieosakeskiarvot päällystetyillä teillä 

 
 

Maanteiden PTM-mittauksen tieosakeskiarvot on esitetty taulukossa 6.  

 

Tien tieosakoodi vasemmassa sarakkeessa on järjestyksessä tie - osa - suunta, 

missä tiekoodi on 1 tai 2, tieosakoodi 1, 2, 10 tai 11 ja suuntakoodi 1 tai 2. Ajoneu-

voyhdistelmän ajot on esitetty yhdellä rivillä kukin sisältäen ajokoodin, tiekoo-

Tie osa 

suunta

Mittaus-

kerta

Vasen 

ura

Harjan-

ne

Oikea 

ura
PETA

Keski 

mega

Oikea 

mega

Vasen 

makro

Keski 

makro

Oikea 

makro

Vasen 

IRI

Oikea 

IRI

1 10 1 0 9.0 13.7 8.7 5.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 1.9 2.0

1 10 1 0 7.2 14.0 9.6 5.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 1.7 2.1

1 11 2 0 6.7 14.3 10.8 5.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.9 2.4

2 1 1 0 9.7 13.9 10.6 5.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 2.2 2.3

2 2 1 0 11.1 16.9 11.8 6.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 2.3 2.4

2 2 2 0 10.3 16.6 17.3 6.9 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 2.6 2.5

2 1 2 0 8.8 13.0 11.9 6.0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 2.2 2.3

1 10 1 2 8.1 14.1 8.2 5.7 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.9 2.3

1 10 1 2 8.1 12.9 7.9 4.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 1.7 1.8

1 11 2 2 7.2 14.0 9.5 5.8 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 1.7 2.1

1 10 2 2 6.7 14.4 11.4 5.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.9 2.4

1 10 1 2 7.9 13.9 8.3 5.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.8 2.3

1 11 1 2 8.9 13.7 8.9 5.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 1.8 2.0

2 1 1 2 9.6 13.9 11.0 5.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 2.1 2.4

2 2 1 2 11.0 16.8 12.1 6.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 2.1 2.4

2 2 2 2 10.3 16.6 18.7 7.0 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 2.4 2.7

2 1 2 2 8.8 13.1 12.6 6.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 2.1 2.5

2 2 2 3 10.3 17.0 16.8 6.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 2.8 3.1

2 2 2 3 10.3 16.6 16.4 7.0 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 2.5 2.4

2 1 2 3 8.9 13.0 11.0 6.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 2.3 2.4

1 11 2 3 7.4 14.0 9.2 6.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 1.8 2.2

1 10 2 3 6.8 14.3 10.7 5.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 1.9 2.3

1 10 1 3 8.5 13.9 7.5 5.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 1.9 2.1

1 11 1 3 9.1 13.6 8.1 6.0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 1.9 1.9

2 1 1 3 9.7 13.9 10.1 5.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 2.2 2.3

2 1 1 3 11.2 16.9 11.1 6.8 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 2.3 2.3

Ajo 14 Tie 2 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 10 Tie 1 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 11 Tie 1 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 12 Tie 1 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 13 Tie 1 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 15 Tie 2 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 16 Tie 2 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 17 Tie 2 Auto 1 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 67 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 49 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 50 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 51 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 2

Ajo 52 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 53 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 54 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 66 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 55 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 56 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 57 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 1

Ajo 58 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 59 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 4 Ajosuunta 2

Ajo 65 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 2

Ajo 42 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 41 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 40 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 48 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 2

Ajo 47 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 1 Ajosuunta 1

Ajo 46 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 2

Ajo 45 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 44 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 43 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 0 Ajosuunta 1

Ajo 60 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1

Ajo 61 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1

Ajo 62 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 2

Ajo 63 Tie 2 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1

Ajo 64 Tie 1 Auto 2 Jousipaine 3 Ajosuunta 1
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din, autokoodin, jousipaineen ja ajosuunnan. Ajojen välissä on pinnan kuntomit-

taustiedot keskiarvoina. Rivit ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niistä 

näkee, minkä ajokerran jälkeen mikin PTM-mittaus on tehty.  

Samojen mittausten koodien taustavärit ovat samat (tosin ehkä vaikeasti ero-

tettavissa). 

 

3.3.2 Yhteenveto 

Metsäautotiellä vasen urasyvyys pienentyi aluksi eli mittauskerrasta 0 mittaus-

kertaan 1, mutta tämän jälkeen kasvoi mittauskerrasta 2 mittauskertaan 7. Sen 

jälkeen urasyvyys pienentyi hiukan, mutta palautui samaan arvoon (mittausker-

rat 7 - 11). 

 

Metsätien harjanteen korkeus kasvoi mittauskerrasta toiseen lähes säännölli-

sesti. Metsäautotien oikea urasyvyys kasvoi mittauskerrasta 0 mittauskertaan 

kertaan 11 lukuun ottamatta mittauskertoja 4 ja 8. 

 

Metsätien poikittainen epätasaisuus muuttui epämääräisesti mittauskertojen li-

sääntymisen mukaan. Se pieneni aluksi mittauskerrasta 0 mittauskertaan 2 ja 

kasvoi jyrkästi mittauskertaan 4. Tämän jälkeen epätasaisuus pieneni jälleen 

mittauskertaan 7 asti, kunnes kasvoi suuresti saavuttaen maksimiarvon mit-

tauskerralla 10. 

 

Päällystetyillä teillä muutokset ajokerrasta/mittauskerrasta toiseen olivat  

pieniä (vain muutamia mm).  

 

3.4 NOPV- ja KPPV-yhdistelmien polttoaineen-

kulutus metsäautotiellä ja päällystetyillä teillä 

3.4.1 Polttoaineenkulutus metsäautotiellä  

Polttoaineen kulutus metsäautotiellä ajosuunnittain keskiarvotarkastelun mu-

kaan esitetään kuvissa 30–31.  
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Kuva 30. Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan metsäautotiellä ajosuunnassa 1 (länteen). 

 

 

Kuva 31. Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan metsäautotiellä ajosuunnassa 2 (itään). 
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Metsäautotiellä keskipyöräperävaunu-yhdistelmä   

 vähentää polttoaineenkulutusta keskipyörien jousipainearvolla 1 bar hiu-

kan, 1 –3 % (2 – 3 l/100 km), mutta 

 lisää polttoaineenkulutusta 5–10 % (5–10 l/100km) keskipyörien jousipai-

nearvoilla 3–4 bar. 

Polttoaineenkulutus metsäautotiellä vaihtelee kuormatuilla ajoneuvoyhdistel-

millä 90–110 l/100 km ja kestopäällysteisillä teillä välillä 45–60 l/100 km. Täten 

metsäautotiellä polttoaineenkulutus on 1.5–2-kertainen päällystetyn tien kulu-

tukseen verrattuna. 

 

Polttoaineenkulutuksen määräytyminen regressiotarkastelun mukaan esite-

tään taulukossa 7 ja kuvassa 32. 

 
Taulukko 5. Polttoaineenkulutuksen määräytyminen ajoneuvon, tietyypin ja 

ajosuunnan mukaan. 

Tie Ajo-

suunta 

Polttoaineenkulutus ajoneuvotyypin mukaan  

[l/100 km] 

  NOPV-yhdistel- 

mä (perusteena 

mittausten kes-

kiarvo)  

KPPV-yhdistelmä (perusteena mit-

tausarvoista määritetty regressio-

malli*) 

Metsä-

autotie 

1 Pa-kul = 92.2  Pa-kul = 90.3 + 1.82 x jousipaine  

 2 Pa-kul = 99.6 Pa-kul = 96.4 + 2.39 x jousipaine  

 
*) Yllä esitetyille malleille tilastolliset tunnusluvuista korrelaatiokerroin R ja standardipoikkeamat 

SD olivat suuruusluokkina seuraavat: R noin 0.7 ja SD noin 3. 

 

 Korrelaatiokerroin R ja standardipoikkeama SD osoittavat polttoaineen-

kulutukselle määritettyjen mallien ”hyvyyttä”. 

 Kun kertoimen R arvo on 1.0 tai lähes 1.0, riippuu polttoaineenkulutus kes-

kipyörien jousipaineesta. Jos R:n arvo on pieni, lähellä arvoa 0, polttoai-

neenkulutus ei riipu keskipyörien jousipaineesta vaan muista tekijöistä. 

 Kun R:n arvo on lähellä arvoa 1 ja standardipoikkeaman SD:n arvo on pieni, 

kuvaa malli hyvin polttoaineenkulutuksen riippuvuutta keskipyörien jou-

sipaineesta.  

Kuvaan 32 on merkitty normaaliperävaunuyhdistelmän polttoaineen kulutus-

arvo ja sitä vastaava vertailuviiva, jotta nähdään keskipyöräperävaunun aiheut-

tama lisäys (viivan yläpuolella) tai vähennys (viivan alapuolella). Kuvaan on 

merkitty regressioanalyysin antamien yhtälöiden kuvaajat vihreinä viivoina. 
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Kuva 22. Normaali- ja keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineen kes-

kikulutus metsäautotiellä ajosuunnan ja keskiperävaunun jousi-

paineen mukaan. 

Kuvasta 32 ja taulukon 6 yhtälöstä havaitaan: 

Metsäautotiellä  

 keskipyöräperävaunun polttoaineen kulutus lisääntyy nostettaessa jou-

sipainetta, koska keskipyörien vierintävastus kasvaa niiden ”leipoessa” 

tien keskiharjannetta matalammaksi 

 keskipyöräperävaunun polttoaineen kulutus kasvoi ajosuunnasta riip-

puen 1,8 --2,4 l/100 km jokaista jousipaineen yhden (1) barin lisäystä koh-

den 

 neljän (4) barin lisäys kasvatti keskipyöräperävaunu-yhdistelmän poltto-

aineenkulutusta ajosuunnasta riippuen 7–10 l/100 km. 

 

On todennäköistä, että ajokertojen kasvaessa ja tien harjanteen painuessa jou-

sipaineen korotuksen polttoainetta lisäävä vaikutus vähenee. Asia saataisiin 

selville vain lisäämällä ajomittausten ajokertoja.  

 

3.4.2 Polttoaineenkulutus päällystetyillä teillä 

Polttoaineen kulutus kuvissa päällystetyillä teillä eli maanteillä Mt 514 ja Mt 522 

keskiarvotarkastelun mukaan esitetään kuvissa 33–34 ja 35–36 ajosuunnittain. 

Kuviin 33–34 on merkitty normaaliperävaunuyhdistelmän polttoaineen kulutus-

arvo ja sitä vastaava punainen vertailuviiva, jolloin nähdään keskipyöräperävau-

nun aiheuttama lisäys (viivan yläpuolella) tai vähennys (viivan alapuolella). 

 

Kun keskipyöräperävaunun keskipyörien ilmajousien jousipaine on 0, keskipyö-

räperävaunun akselisto vastaa normaaliperävaunun akselistoa. Kuvista näh-

dään, että keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineen kulutus on jousipai-

neella 0 hiukan pienempi kuin normaaliperävaunulla.  
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Syy ilmiöön lienee NOPV:n pienempi rengaskoko sekä pankkojen suuremmat ot-

sapinta-alat ja muotokertoimet KPPV-yhdistelmään verrattuna. Mikäli rengas-

koot ja pankot olisivat molemmissa yhdistelmissä samanlaisia, olisivat kuvissa 

33–34 näkyvät punaiset pilarit laskeutuisivat samaan tasoon viereisen vihreän 

pilarin kanssa. Toisaalta KPPV-yhdistelmän kokonaismassa oli 1,2 t suurempi 

kuin NOPV-yhdistelmän. 

 

Kuvista nähdään myös, että jousipaineen suurentaminen ei lisää polttoaineen 

kulutusta päällystetyillä teillä 0-paineeseen verrattuna, vaan useilla ajoker-

roilla vähentää sitä hiukan. Syytä tähän ei pystytty selvittämään. Kuljettajien 

mukaan keskipyöräperävaunun vetäminen tuntuu stabiilimmalta kuin normaali-

perävaunun. NOPV-yhdistelmään verrattuna kulutus oli lähes kaikilla ajoker-

roilla pienempi jousipaineesta riippumatta. 

 

 

Kuva 3.  Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan maantiellä Mt 514 ajosuunnassa 1 (länteen). 

 

Kuva 34. Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan maantiellä Mt 514 ajosuunnassa 2 (itään). 
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Kuva 35. Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan maantiellä Mt 522 ajosuunnassa 1 (pohjoi-

seen). 

 

Kuva 36. Polttoaineen keskikulutus ajoneuvotyypeittäin ja keskipyörien 

jousipaineen mukaan maantiellä Mt 522 ajosuunnassa 2 (etelään). 

Maantiellä Mt 522 keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineenkulutus ver-

rattuna normaaliyhdistelmään on kaikilla keskipyörien jousipaineen arvoilla 0–

4 ja molemmissa ajosuunnissa pienempi, kuvat 35 ja 36. 

 
Olisi johdonmukaista, jos vihreiden ja punaisten pilareiden korkeusjärjestys olisi 

kaikissa kuvissa 33–36 samassa suuruusjärjestyksessä. Poikkeamat johtuvat 

siitä, että muu liikenne häiritsi joitakin ajokertoja. Pahiten häirityt karsittiin, 

mutta hyvin lievästi häirittyjä ei, koska aineiston määrä olisi vähentynyt liikaa. 

 
Polttoaineenkulutuksen määräytyminen regressiotarkastelun esitetään taulu-

kossa 8 ja kuvissa 37 ja 38. 
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Taulukko 6. Polttoaineenkulutuksen määräytyminen ajoneuvon, tien ja ajo-

suunnan mukaan 

Tie Ajo-

suunta 

Polttoaineenkulutus ajoneuvotyypin  

mukaan [l/100 km] 

  NOPV-yhdistelmä 

(perusteena mit-

tausten keskiarvo)  

KPPV-yhdistelmä (perusteena 

mittausarvoista määritetty  

regressiomalli*) 

Maantie 

Mt 514 

1 Pa-kul = 60.3 Pa-kul = 57.1 - 0.33 x jousipaine  

2 Pa-kul= 57.4 Pa-kul = 54.9 - 0.14 x jousipaine 

Maantie 

Mt 522 

1 Pa-kul = 60.2 Pa-kul = 59.0 + 0.16 x jousipaine 

2 Pa-kul =45.6 Pa-kul = 49.8 - 1.36 x jousipaine 
*) Ks. taulukon 9 alaviite 

 

 
 

 

Kuva 37. Normaali- ja keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineen kes-

kikulutus maantiellä MT 514 ajosuunnan ja keskiperävaunun jousi-

paineen mukaan. 
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 Kuva 38.  Normaali- ja keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineen kes-

kikulutus maantiellä MT 522 ajosuunnan ja keskiperävaunun jou-

sipaineen mukaan. 

Yhteenvetona kuvista 37 ja 38 ja taulukon 8 sekä kuvista 33–36 voidaan todeta: 

 

 Päällystetyillä teillä KPPV-yhdistelmän polttoaineenkulutus on hiukan 

pienempi kuin NOPV-yhdistelmän, koska KPPV-yhdistelmän suurempi 

rengaskoko vähensi sen vierintävastusta ja sen ilmanvastuksen kannalta 

edullisemmat pankot vähensivät ilmanvastusta NOPV-yhdistelmään ver-

rattuna. Toisaalta KPPV-yhdistelmän kokonaismassa mittausajoissa oli 

keskipyöräakseleiden ja niiden renkaiden yhteenlasketun massan verran 

eli 1,2 t suurempi kuin NOPV-yhdistelmän. 

 Jousipaineen suurentaminen ei lisännyt polttoaineen kulutusta päällys-

tetyillä teillä, joten kulutus jäi hiukan pienemmäksi kuin tutkimuksessa 

käytettyä normaaliperävaunua vedettäessä. 

Lisäksi kuvista 30 ja 31 nähtiin, että metsäautotiellä 

 

 Pienellä jousipaineella KKPV-yhdistelmän kulutus jäi useissa ajoissa jon-

kin verran NOPV-yhdistelmän kulutusta pienemmäksi.  

 Jousipaineen suurentaminen lisäsi polttoaineen kulutusta merkittävästi, 

jolloin se ylitti NOPV-yhdistelmän kulutuksen. Energia kului tien keskihar-

janteen käsittelyyn. 

Kumpaakin yhdistelmää koskevina yleisinä havaintoina ovat: 

 

1. Polttoaineenkulutus riippuu pääasiassa tietyypistä ja ajosuunnasta (toi-

seen suuntaan ylämäkiä, mutta toiseen alamäkiä). 

2. Polttoaineenkulutus metsäautotiellä on 1.5–2-kertainen päällystettyyn 

tiehen verrattuna. 
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Lisätekijä perävaunun sivuttaisliikkeestä: 

 

Keskipyöräperävaunun keskipyörät saattavat vähentää hiukan perävaunun si-

vuttaisliikettä urautuneilla teillä tienpinnan ollessa liukas, ja siksi voivat vähen-

tää myös ajovastusta ja sitä kautta polttoaineenkulutusta. 

 

Korostettakoon kuitenkin, että perävaunun sivuttaisliike aiheutuu  

 

 joko kuljettajan tekemän väistämisen tai muun syyn aiheuttamasta oh-

jausliikkeestä, joka aiheuttaa ketjureaktion kautta ja viiveellä myös perä-

vaunun sivuttaisliikkeen 

 tai usean tekijän (suuri tilannenopeus, tien kaarevuus ja virheellinen si-

vukaltevuus, merkittävä urautuneisuus ja päällysteen liukkaus) yhteis-

vaikutuksesta, jolloin perävaunu voi liukua hiukan sivusuunnassa 

 

Huomattakoon myös, että ”perässä ajavien” havainnot perävaunujen suuresta 

sivuttaisliikkeestä ovat usein virheellisiä. Näköharha aiheutuu korkeiden perä-

vaunujen yläosien poikittaishuojunnasta eikä renkaiden sivuttaisliikkeestä tien 

pinnalla. 

 

3.5 Esimerkkilaskelma polttoaineenkulutuksesta 

3.5.1 Laskelman perusteet 

Tulosten perusteella tehdään esimerkkitarkastelu metsäautotien ja päällyste-

tyn tien Mt 522 osalta asian havainnollistamiseksi. 

 

Kokonaismatkaksi otetaan 150 km, josta metsäautotien pituutena käytetään ar-

voja 10 km ja loput 140 km päällystetylle tielle. Esimerkissä käytetään metsäau-

totien ja päällystetyn tie Mt 522:n ajosuuntien 1 ja 2 tuloksia. Perusteet määrit-

tämiselle ilmenevät taulukosta 10 ja kuvasta 42. Keskipyörien jousipaineina käy-

tetään arvoa 4 bar. 

 
Keskipyörä- ja normaaliperävaunuyhdistelmän polttoaineenkulutukset kan-

nolta tehtaalle, kun polttoaineenkulutus on määritetty tässä selvityksessä 

saatuja tuloksia ja niistä kehitettyä polttoaineen kulutukselle määritettyä 

regressiomallia käyttäen.  
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Taulukko 7. Keskipyörä- ja normaaliperävaunuyhdistelmien polttoaineenkulu-

tuksen määräytyminen kannolta tehtaalle, kun keskipyöräperä-

vaunun jousipaine on 4 baria*).  

Ajoneuvo Metsäautotie Päällystetty tie 2 Tiet yhteensä 

 Mat-

ka 

Poltto- 

aineenkulu-

tus/matka 

Mat-

ka 

Poltto- 

aineenkulu-

tus/matka 

Mat-

ka 

Poltto- 

aineenkulu-

tus/matka 

Ajos. 1 km l km l km l 

KPPVY 10 9.8 140 78.1 150 87.9 

NOPVY 10 9.2 140 84.4 150 93.6 

Erotus - 0.6 - -6,3 - -5.7 

Ajos, 2 km l km L km  

KPPVY 10 10.6 140 76.1 150 86.7 

NOPVY 10 10.0 140 80.4 150 90.4 

Erotus - 0.6 - -4.3 - -3.7 

 

 

Jos oletetaan, että polttoaineen kulutuksessa ei ole merkittävää eroa tyhjänä 

ajettaessa, KPPV-yhdistelmä kuluttaa yhden kuorman kuljetuksen 150 km mat-

kan aikana joko 5,7 tai 3,7 litraa vähemmän polttoainetta kuin NOPV-yhdistelmä 

riippuen siihen kumpaan suuntaan metsäautotietä tai päällystettyä tietä aje-

taan. Toiseen suuntaan on enemmän ylämäkiä ja jo 0,1 %-yksikön ero pituuskal-

tevuudessa vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. 

 

Kumpaankin yhdistelmään otettiin yhtä suuri massa puuta. KPPV-yhdistelmän 

kokonaismassa oli ajojen aikana keskipyöräakseleiden massan verran eli 1,2 ton-

nia suurempi kuin NOPV-yhdistelmän. Tutkimusten mukaan KPPV-yhdistelmä 

aiheuttaa ainakin ohutpäällysteisiin teihin vähemmän urautumista kuin NOPV-

yhdistelmä. Siksi 8-akseliselle paripyöräyhdistelmälle olisi perusteltua sallia 

normaalia 69 tonnia suurempi kokonaismassa, jos siinä on lisäksi yksi tai kaksi 

keskipyörää. Suuremman kokonaismassan salliminen parantaisi yhdistelmän 

kilpailukykyä.  Lopputuloksena metsäteollisuuden kuljetuskustannukset pie-

nenisivät sekä metsäautoteiden ja ohutpäällysteisten maanteiden urautuminen 

vähenisi alueilla, joissa pohjamaa on pehmeä. 

 

3.5.2 Päätelmät 

- Metsäautotiellä keskipyöräperävaunun käyttö lisää polttoaineenkulutusta 

normaaliperävaunun käyttöön verrattuna ja matkayksikköä kohden  

6 l/100 km molemmissa ajosuunnissa (1 ja 2). 

- Päällystetyllä tiellä 2 keskipyöräperävaunun käyttö vähentäisi polttoaineen-

kulutusta 6.3 l ajosuunnassa 1 ja 4.3 l ajosuunnassa 2 normaaliperävaunun 

käyttöön verrattuna. Korostetaan, että tulokseen vaikuttavat keskipyöräpe-

rävaunun suurempi pyöräkoko ja ilmanvastusta pienentävät pankot normaa-

liperävaunuun verrattuna. 

- Kannolta tehtaalle keskipyöräperävaunun käyttö vähentäisi polttoaineenku-

lutusta 5.7 l ajosuunnassa 1 ja 3.7 l ajosuunnassa 2 normaaliperävaunun käyt-

töön verrattuna. Matkayksikköä kohden vähennykset ovat 3.8 l/100 km ajo-

suunnassa 1 ja 2.5 l/100 km ajosuunnassa 2. 
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3.6 Tulosten luotettavuus 

Kaikilla kolmella tiellä ajettiin kumpaankin suuntaan kummallakin yhdistelmällä 

useita ajokertoja. Muun liikenteen tai muiden syiden vuoksi onnistuneiden mit-

tauskertojen pieni määrä, keskimäärin vain kaksi mittausta vaihtoehtoa kohden. 

 

Nämä seikat ja melko lyhyistä ajomatkoista (metsäautotie noin 3 km, päällys-

tetty tie 1 noin 7 km ja päällystetty tie 2 noin 9 km) aiheutuvat pienet liikenne-

suoritteet (ajoneuvokm) aiheuttivat tuloksiin jonkin verran satunnaisvaihtelua. 

Pienikin ylimääräinen jarrutus ja kiihdytys muuttavat tulosta. KPPV-yhdistelmän 

osalta satunnaisvaihtelun merkitystä vähennettiin käyttämällä jousipaineesta 

riippuvaa regressiosuoraa. Regressiosuoran selitysaste oli kuitenkin vain 0.7. 

 
Saadut tulokset osoittavat kuitenkin melko luotettavasti keskipyöräperävaunu-

yhdistelmän polttoaineenkulutuksen tutkituilla teillä. 

 
KPPV-yhdistelmän ja NOPV-yhdistelmän polttoaineen kulutuksen vertailu on 

ongelmallisempi, koska tutkimukseen tarjolla olleet ajoneuvoyhdistelmien pe-

rävaunut erosivat toisistaan. KPPV-yhdistelmä oli uudempi, rengaskoko olisi 

suurempi ja pankkojen aerodynamiikka parempi kuin NOPV-yhdistelmässä. Tu-

loksista ei pysty yksiselitteisesti toteamaan, mikä osuus polttoaineen kulutuk-

seen oli KPPV-yhdistelmän eri ominaisuuksilla: 

 

 keskipyörien vierintävastus (lisäpyörät suurentavat vierintävastusta) 

 keskipyörien 1.2 t lisä kokonaismassassa (lisämassa suurentaa vierintä-

vastusta) 

 keskipyörien ajovakautta parantava vaikutus (voisi pienentää vierintä-

vastusta) 

 suuremmat pyörät (pienentävät vierintävastusta) 

 pankkojen parempi ajodynamiikka (pienentää ilmanvastusta) 

 mahdollisesti paremmat laakerit 

 
Toisaalta vertailtavuutta paransi se, että vetävä kuorma-auto ja kuljettaja olivat 

kumpaakin perävaunua vedettäessä samoja. 
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4 Johtopäätökset ja mahdolliset  

jatkotoimenpiteet 

4.1 Johtopäätökset 

Keskipyöräperävaunun käyttö vähentää metsäautoteillä teiden urautumista ja 

osittain korjaa jo syntynyttä urautumista, mutta lisää polttoaineen kulutusta 

tässä tutkimuksessa vajaa 10 % käytettäessä jousipainetta 4 baria. Poltto- 

aineenkulutuksen lisäys voi mahdollisesti kasvaa epätasaisemmilla ja peh-

meimpien pohjamaiden teillä. Lisäyksen merkitystä vähentää se seikka, että 

metsäautoteillä ajon osuus koko matkasta on yleensä vähäinen (noin 1/10). 

 

Päällystetyillä teillä keskipyöräperävaunu-yhdistelmän polttoaineenkulutus oli 

samaa luokkaa, tosin laskennallisesti hiukan pienempi kuin normaaliperävaunu-

yhdistelmän, vaikka sen kokonaismassa oli 1.2 tonnia suurempi kuin normaali-

perävaunun, Syynä tähän lienee se, että keskipyöräperävaunun rengas- ja 

pankko-ominaisuudet vähensivät vierintä- ja ilmanvastusta enemmän kuin nor-

maaliperävaunun.  

 

Lisäseikkana keskipyöröperävaunun eduksi on kuitenkin luettava se, että keski-

pyörät varsinkin jousipaineilla 3 ja 4 baria saattavat - liukkaalla kelillä päällys-

teen ollessa merkittävästi urautunut - vähentää perävaunun poikittaisliikettä ja 

siten parantaa liikenneturvallisuutta ja tältä osin jopa vähentää polttoaineenku-

lutusta. 

 
Jos normaaliperävaunu ja keskipyöräperävaunu olisivat olleet vierintä- ja ilman-

vastuksiltaan samanlaisia, päällystetyillä teillä saatu vähäinen polttoaineenku-

lutuksen ero olisi ilmeisesti supistunut kokonaan tai eron etumerkki vaihtunut. 

 

4.2 Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Ottaen huomioon, että käsillä oleva keskipyöräperävaunu on kehityshanke ja 

sen, että keskipyöräperävaunun käytöstä ei ole kokemuksia, ilmeni joukko asi-

oita ja kysymyksiä, joista mainittakoon seuraavat:  

 

 mikä on keskipyöräperävaunun paremman ajovakauden merkitys poltto-

aineen kulutuksessa ja turvallisuudessa, mikä suurisäteisten pyörien 

 kuinka paljon suuremman kokonaismassan voisi sallia yhdistelmälle, 

jossa on 8 normaalin paripyöräakselin lisäksi kahdet keskipyörät ja mikä 

olisi sitten kilpailukyky normaalin 76 t yhdistelmän kanssa 

 mikä olisi ero polttoaineen kulutuksessa, jos vertailuparina olisi uudenai-

kaisempi NOPV-yhdistelmä 

 keskipyöräperävaunun käyttömahdollisuudet ja tekniset vaatimukset 

muissa kuin raakapuukuljetuksissa 

 yksityistien (metsäautotie tai muu yksityistie) omistajan mahdollisuudet 

vaatia keskipyöräperävaunun käyttöä tierakenteiden säästämiseksi ja 

raakapuun ostajan velvollisuudet asiassa. 
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Edellä esitetyn perusteella mahdollisia jatkotoimenpiteitä voisivat olla seuraa-

vat: 

 

1. Keskipyöräperävaunuja koskeva selvitys- ja kehittämistyö erityisesti 

metsäauto- ja muiden yksityisteiden käyttökelpoisuuden varmistamisek-

si.  Tarve selvitys- ja kehittämistyöhön on seuraava: Keskipyöräperävaunut 

aiheuttavat merkittävästi normaaliperävaunuja vähemmän teiden uratu-

mista sorateillä ja ohutpäällysteisillä teillä alueilla, joissa pohjamaa on peh-

meätä.  

 

2. Raakapuuajoneuvojen ilmanvastuksia koskeva selvitys- ja kehittämistyö 

kustannusten ja CO2-päästöjen vähentämiseksi.  Tarpeet tähän ovat seu-

raavat: Raakapuun kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen kuormatilana 

ovat pankot. Niiden merkitys ilmanvastuksen takia polttoaineenkulutukseen 

on huomattava ja vaikutusten muodostuminen monivivahteinen asia. Poltto-

aineenkulutus kuormaamattomassa ajossa lähentelee kuormatun ajon polt-

toaineenkulutusta ajettaessa nopeutta 80–85 km/h, kts.  myös Liite 3. 

 

3. Keskipyöräperävaunujen käytön edistämiseksi niiden käyttäjille kannat-

taisi antaa joitakin etuja. Syyt ovat seuraavia: Metsäautotien (tai raakapuu-

kuljetuksia käyttävän muun yksityistien) omistaja voi vaatia, että vähintään 

osa tien varresta lähtevistä raakapuun kuljetuksista hoidetaan keskipyö-

räperävaunuin käyttäen sellaista keskipyörän ilmajousen jousipainetta, joka 

tasaa keskiharjannetta. Tämä toisi konkreettista säästöä tien omistajalle. 

 

4. Säädöksissä keskipyöräperävaunun käyttäjä voisi saada yhdistelmän ko-

konaismassaa koskevan edun. Sen tulisi olla vähintään keskipyöräakselei-

den oman massan (0,6 t/akseli) suuruinen, mutta toisaalta pitkien siltojen 

kestävyyden osalta yli 76 t olisi ongelmallinen. Millekään telille ei saisi tulla 

yli 27 t massaa. Yksi mahdollisuus olisi sallia lisämassaa yhdistelmälle, jossa 

on 8 normaaliakselia ja kahdessa perävaunun telissä kummassakin yksi kes-

kipyöräakseli. Keskipyöräakselit mukaan luettuna akseleita olisi 10 ja pyöriä-

kin olisi 4 enemmän kuin 8-akselisessa normaaliyhdistelmässä ja saman 

verran kuin 9-akselisessa normaaliyhdistelmässä, jos kaikki perävaunun ak-

selit varustettaisiin paripyörin. Sallittu kokonaismassa pitäisi valita niin, että 

yhdistelmä aiheuttaisi vähemmän uraa kuin 9-akselinen 76 t yhdistelmä, 

mutta olisi liikennöitsijälle kilpailukykyinen. Lisäkuorman salliminen pienen-

täisi polttoaineen kulutusta ja päästöjä kuljetettuun tavaramäärään nähden 

ja alempiasteisten teiden urautuminen hidastuisi. 

 

5. Verotus voisi olla edullisempi. Tämä keino yksin ei kuitenkaan riittäne kilpai-

lukyvyn aikaansaamiseen. 
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Tiemittaustiedostot 

 
Taulukko 1.   Metsäautotietä koskevat tiemittaustulokset 
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Taulukko 2A. Maantien 1 (MT 514) osaa 10 koskevat tiemittaustulokset 
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Taulukko 2B.  Maantien 1 (MT 514) osaa 11 koskevat tiemittaustulokset 
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Taulukko 3A.  Tien 2 (MT 522) osaa 1 koskevat tiemittaustulokset 
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Taulukko 3B.  Tien 2 (MT 522) osaa 1 koskevat tiemittaustulokset 
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Ajomittaustiedot ajokerran ja ajankohdan sekä 

tien ja ajoneuvon mukaan lajiteltuina 

Taulukko 1.  Ajomittausten ajokerrat ja ajankohdat sekä ajoneuvo-, tie-, jousi-

paine-, ajosuunta- ja polttoaineenkulutustiedot 

 (Huom! Vain ne ajomittaukset, joista saatiin käsittelykelpoiset tu-

lokset) 

 

AJO-

KERTA 

AJON 

ALOI-

TUS 

AJO-

NEUVO TIENRO 

JOUSI-

PAINE 

AJO-

SUUNTA 

KESKI-

NOPEUS 

PA-KULU- 

TUS 

 pphhmm     km/h l/100 km 

1 81011 1 0 0 1 27,6 46,4 

2 81027 1 0 0 2 26,7 49,7 

3 81041 1 0 0 1 27,4 43,9 

-------------------------------------------------------------------------------

- 

4 81122 1 0 0 1 25,3 93,1 

5 81130 1 0 0 2 27 102,9 

6 81145 1 0 0 1 22,9 95,6 

7 81154 1 0 0 2 22,1 101,3 

8 81208 1 0 0 1 20 91,2 

9 81219 1 0 0 2 25,7 96,2 

-------------------------------------------------------------------------- 

10 81421 1 1 0 1 68,7 61,6 

11 81430 1 1 0 2 66,5 44,9 

12 81440 1 1 0 1 68,1 58,7 

13 81449 1 1 0 2 66,8 46,4 

--------------------------------------------------------------------------- 

14 81534 1 2 0 1 70,8 59,7 

15 81543 1 2 0 2 70,6 57,9 

16 81551 1 2 0 1 70,9 60,9 

17 81600 1 2 0 2 69,9 56,9 

************************************************************************ 

18 91031 2 0 0 1 22,6 95,7 

19 91040 2 0 0 2 24,1 97,7 

20 91050 2 0 0 1 24,4 91,2 

21 91058 2 0 0 2 25,8 95 

22 91110 2 0 1 1 23,5 92,1 

23 91119 2 0 1 2 26,8 97,8 

24 91128 2 0 1 1 24,9 86,4 

25 91137 2 0 1 2 28,1 98,4 

26 91148 2 0 1 1 26,2 90 

27 91156 2 0 1 2 28,3 95,5 

28 91454 2 0 4 1 24,7 96,3 

29 91506 2 0 4 2 24,5 100,4 
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AJO-

KERTA 

AJON 

ALOI-

TUS 

AJO-

NEUVO TIENRO 

JOUSI-

PAINE 

AJO-

SUUNTA 

KESKI-

NOPEUS 

PA-KULU- 

TUS 

30 91519 2 0 4 1 24,8 91,4 

31 91528 2 0 4 2 25,6 99,8 

32 91543 2 0 3 1 26,8 94,4 

33 91551 2 0 3 2 19,8 107,4 

34 91603 2 0 3 1 27,7 95,2 

35 91611 2 0 3 2 27,1 111 

36 101045 2 0 4 1 25,9 98,4 

37 101053 2 0 4 2 26,2 107,4 

38 101116 2 0 4 1 24,4 101,5 

39 101125 2 0 4 2 25,9 109,5 

      --------------------------------------------------------------------------- 

40 101202 2 2 0 2 70,2 55,4 

41 101211 2 1 0 1 67,9 58,7 

42 101220 2 1 0 2 66,4 51,6 

43 101228 2 1 0 1 69,8 57,8 

44 101228 2 1 0 1 69,2 58,2 

45 101236 2 2 0 1 69,3 54,4 

46 101300 2 2 0 2 71 57,7 

47 101311 2 2 1 1 64,6 54,9 

48 101311 2 2 1 2 71 57,7 

49 101405 2 1 1 1 58,3 61,9 

50 101421 2 2 1 1 66,8 56,7 

51 101429 2 2 1 2 66,3 55,3 

52 101506 2 2 4 1 62 55,3 

53 101532 2 2 4 2 68,4 56,7 

54 101532 2 2 4 1 69,6 56,5 

55 101540 2 2 4 2 65,6 54,4 

56 101549 2 1 4 1 66,7 60,2 

57 101549 2 1 4 1 66,3 60,7 

58 101557 2 1 4 2 68 43,4 

59 101557 2 1 4 2 67,6 43,2 

60 101618 2 2 3 1 70,7 57,4 

61 101618 2 2 3 1 66,5 54,2 

62 101626 2 2 3 2 74,5 54 

63 101650 2 2 3 1 70,6 54 

64 101659 2 1 3 1 69,3 56,8 

65 101707 2 1 3 2 69,1 48,4 

66 101727 2 2 4 1 72,1 54,7 

67 101728 2 2 4 1 68,5 53,6 

 

Huom! Kolme ensimmäistä ajoa tehty kuormaamattomalla, ja muut kuormatuilla 

ajoneuvoyhdistelmillä 
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Taulukko 2  Ajomittaustiedot lajiteltuna tien, ajoneuvon, jousipaineen ja ajo-

suunnan mukaan  

 (Huom! Vain ne ajomittaukset, joista saatiin käsittelykelpoiset tu-

lokset) 

 

AJO-

KERTA 

AJOJÄR-

JESTYS 

AJON 

ALOI-

TUS 

AJO-

NEUVO 

JOUSI-

PAINE 

TIE-

NRO 

AJO-

SUUN-

TA 

KESKI-

NOPEUS 

 

PA-KULU-

TUS 

  pphhmm     km/h l/100 km 

1 1 81011 1 0 0 1 27,6 46,4 

2 3 81041 1 0 0 1 27,4 43,9 

3 4 81122 1 0 0 1 25,3 93,1 

4 6 81145 1 0 0 1 22,9 95,6 

5 8 81208 1 0 0 1 20 91,2 

6 18 91031 2 0 0 1 22,6 95,7 

7 20 91050 2 0 0 1 24,4 91,2 

8 22 91110 2 1 0 1 23,5 92,1 

9 24 91128 2 1 0 1 24,9 86,4 

10 26 91148 2 1 0 1 26,2 90 

11 28 91454 2 4 0 1 24,7 96,3 

12 30 91519 2 4 0 1 24,8 91,4 

13 32 91543 2 3 0 1 26,8 94,4 

14 34 91603 2 3 0 1 27,7 95,2 

15 36 101045 2 4 0 1 25,9 98,4 

16 38 101116 2 4 0 1 24,4 101,5 

17 2 81027 1 0 0 2 26,7 49,7 

18 5 81130 1 0 0 2 27 102,9 

19 7 81154 1 0 0 2 22,1 101,3 

20 9 81219 1 0 0 2 25,7 96,2 

21 19 91040 2 0 0 2 24,1 97,7 

22 21 91058 2 0 0 2 25,8 95 

23 23 91119 2 1 0 2 26,8 97,8 

24 25 91137 2 1 0 2 28,1 98,4 

25 27 91156 2 1 0 2 28,3 95,5 

26 29 91506 2 4 0 2 24,5 100,4 

27 31 91528 2 4 0 2 25,6 99,8 

28 33 91551 2 3 0 2 19,8 107,4 

29 35 91611 2 3 0 2 27,1 111 

30 37 101053 2 4 0 2 26,2 107,4 

31 39 101125 2 4 0 2 25,9 109,5 

32 10 81421 1 0 1 1 68,7 61,6 

33 12 81440 1 0 1 1 68,1 58,7 

34 41 101211 2 0 1 1 67,9 58,7 

35 43 101228 2 0 1 1 69,8 57,8 

36 44 101228 2 0 1 1 69,2 58,2 

37 49 101405 2 1 1 1 58,3 61,9 
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AJO-

KERTA 

AJOJÄR-

JESTYS 

AJON 

ALOI-

TUS 

AJO-

NEUVO 

JOUSI-

PAINE 

TIE-

NRO 

AJO-

SUUN-

TA 

KESKI-

NOPEUS 

 

PA-KULU-

TUS 

38 56 101549 2 4 1 1 66,7 60,2 

39 57 101549 2 4 1 1 66,3 60,7 

40 64 101659 2 3 1 1 69,3 56,8 

41 11 81430 1 0 1 2 66,5 44,9 

42 13 81449 1 0 1 2 66,8 46,4 

43 42 101220 2 0 1 2 66,4 51,6 

44 58 101557 2 4 1 2 68 43,4 

45 59 101557 2 4 1 2 67,6 43,2 

46 65 101707 2 3 1 2 69,1 48,4 

47 14 81534 1 0 2 1 70,8 59,7 

48 16 81551 1 0 2 1 70,9 60,9 

49 45 101236 2 0 2 1 69,3 54,4 

50 47 101311 2 1 2 1 64,6 54,9 

51 50 101421 2 1 2 1 66,8 56,7 

52 52 101506 2 4 2 1 62 55,3 

53 54 101532 2 4 2 1 69,6 56,5 

54 60 101618 2 3 2 1 70,7 57,4 

55 61 101618 2 3 2 1 66,5 54,2 

56 63 101650 2 3 2 1 70,6 54 

57 66 101727 2 4 2 1 72,1 54,7 

58 67 101728 2 4 2 1 68,5 53,6 

59 15 81543 1 0 2 2 70,6 57,9 

60 17 81600 1 0 2 2 69,9 56,9 

61 40 101202 2 0 2 2 70,2 55,4 

62 46 101300 2 0 2 2 71 57,7 

63 48 101311 2 1 2 2 71 57,7 

64 51 101429 2 1 2 2 66,3 55,3 

65 53 101532 2 4 2 2 68,4 56,7 

66 55 101540 2 4 2 2 65,6 54,4 

67 62 101626 2 3 2 2 74,5 54 

 

Huom.! Ajokerrat 1, 2 ja 17 tehty kuormaamattomalla, ja muut kuormatuilla ajo-

neuvoyhdistelmillä. 
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Ajomittaussarjojen keskiarvot sekä nopeus- ja poltto-

aineenkulutuserot normaali- ja keskipyöräperä- 

vaunuyhdistelmien välillä 

 
 METSÄAUTOTIE 
 TI AJ JP SU   AIKA   MATK   PAKE  NOPEUS  PA-KUL EROT AJNEUVOJEN KESKEN 
                                                     NOPEUS    PA-KULUTUS 
                 s      m     ml     km/h l/100 km  ABS    %    ABS    % 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  1    496   3083   2841    22.6    92.2 
  0  2  0  1    479   3119   2916    23.5    93.5    .9   3.8   1.3   1.4 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  2    424   3096   3084    26.4    99.6 
  0  2  0  2    451   3124   3010    25.0    96.3  -1.4  -5.3  -3.2  -3.2 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  1    496   3083   2841    22.6    92.2 
  0  2  1  1    453   3118   2794    24.9    89.6   2.2   9.8  -2.5  -2.8 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  2    424   3096   3084    26.4    99.6 
  0  2  1  2    401   3095   3024    27.8    97.7   1.4   5.5  -1.9  -1.9 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  1    496   3083   2841    22.6    92.2 
  0  2  3  1    412   3115   2953    27.3    94.8   4.6  20.3   2.7   2.9 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  2    424   3096   3084    26.4    99.6 
  0  2  3  2    490   3118   3405    23.5   109.2  -2.9 -11.0   9.6   9.7 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  1    496   3083   2841    22.6    92.2 
  0  2  4  1    447   3105   3065    25.0    98.7   2.4  10.4   6.6   7.1 
------------------------------------------------------------------------- 
  0  1  0  2    424   3096   3084    26.4    99.6 
  0  2  4  2    437   3096   3228    25.5   104.3   -.8  -3.0   4.7   4.7 
------------------------------------------------------------------------- 
 

PÄÄLLYSTETTY TIE 1 (Mt 514) 
 TI AJ JP SU   AIKA   MATK   PAKE  NOPEUS  PA-KUL EROT AJNEUVOJEN KESKEN 
                                                     NOPEUS    PA-KULUTUS 
                 s      m     ml     km/h l/100 km  ABS    %    ABS    % 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  1    404   7668   4609    68.4    60.2 
  1  2  0  1    406   7661   4497    67.9    58.7   -.5   -.7  -1.5  -2.4 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  2    413   7645   3491    66.7    45.6 
  1  2  0  2    409   7548   3894    66.4    51.6   -.3   -.4   6.0  13.0 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  1    404   7668   4609    68.4    60.2 
  1  2  1  1    399   7621   4553    68.9    59.8    .5    .7   -.4   -.7 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  2    413   7645   3491    66.7    45.6 
  1  2  1  2    401   7670   3463    68.9    45.1   2.3   3.4   -.5  -1.2 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  1    404   7668   4609    68.4    60.2 
  1  2  3  1    399   7676   4361    69.3    56.8    .9   1.3  -3.4  -5.6 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  2    413   7645   3491    66.7    45.6 
  1  2  3  2    397   7623   3690    69.1    48.4   2.4   3.7   2.8   6.0 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  1    404   7668   4609    68.4    60.2 
  1  2  4  1    414   7636   4617    66.5    60.5  -1.9  -2.8    .3    .5 
------------------------------------------------------------------------- 
  1  1  0  2    413   7645   3491    66.7    45.6 
  1  2  4  2    411   7713   3330    67.6    43.2    .9   1.4  -2.4  -5.4 
------------------------------------------------------------------------- 
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PÄÄLLYSTETTY TIE 2 (Mt 522) 
 

 TI AJ JP SU   AIKA   MATK   PAKE  NOPEUS  PA-KUL EROT AJNEUVOJEN KESKEN 
                                                     NOPEUS    PA-KULUTUS 
                 s      m     ml     km/h l/100 km  ABS    %    ABS    % 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  1    458   9011   5434    70.8    60.3 
  2  2  0  1    461   9089   5243    71.0    57.7    .2    .2  -2.6  -4.3 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  2    461   8981   5153    70.3    57.4 
  2  2  0  2    466   9023   4954    69.8    54.9   -.5   -.7  -2.5  -4.4 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  1    458   9011   5434    70.8    60.3 
  2  2  1  1    491   9108   5106    66.8    56.1  -4.0  -5.7  -4.2  -7.0 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  2    461   8981   5153    70.3    57.4 
  2  2  1  2    507   9102   5002    64.6    54.9  -5.7  -8.0  -2.5  -4.4 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  1    458   9011   5434    70.8    60.3 
  2  2  3  1    445   8964   4995    72.6    55.7   1.8   2.5  -4.6  -7.6 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  2    461   8981   5153    70.3    57.4 
  2  2  3  2    494   9125   4944    66.5    54.2  -3.8  -5.3  -3.2  -5.6 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  1    458   9011   5434    70.8    60.3 
  2  2  4  1    468   9107   5096    70.0    56.0   -.8  -1.2  -4.3  -7.2 
------------------------------------------------------------------------- 
  2  1  0  2    461   8981   5153    70.3    57.4 
  2  2  4  2    502   9102   4954    65.4    54.4  -4.9  -7.0  -3.0  -5.2 
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Puutavara-ajoneuvojen ajonopeuden ja ajovastusten 

muodostumisesta ja määrittämisestä  
 

Tässä liitteessä selostetaan ajovastusten muodostumista ja samalla asian mo-

nivivahteisuutta, varsinkin puutavara-ajoneuvojen ilmanvastuksen osalta. Raa-

kapuun kuljetusajoneuvot ovat suurelta osin ajoneuvoyhdistelmiä. 

 

Ajonopeuden määräytyminen ja vaikutus polttoaineenkulutukseen yleisesti 

 

Ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat pääasiassa  

 tien mäkisyys (nousuvastus) 

 päällysteen tyyppi ja kunto (vierintävastus ja lisäksi kiihdytysvastus, jos 

päällysteen kunto aiheuttaa nopeusmuutoksia) 

 ajonopeus ja sen vaihtelu (ilmanvastus, kiihdytysvastus ja osittain myös 

vierintävastus) 

 
Ajoneuvon nopeus määräytyy kolmen tekijäryhmän yhteisvaikutuksesta. Tekijä-

ryhmiä ovat 

 tien ominaisuudet 

 ajoneuvon tekniset ominaisuudet ja 

 tavoitenopeus 

Tien ominaisuuksiin sisältyvät tiegeometria (tien leveys sekä vaaka- ja pys-

tysäteiden arvot ja nousu- ja laskuosuuksien pituuskaltevuudet ja pituudet) ja 

päällyste (kestopäällyste tai sora) ja päällysteen kunto sekä myös tien poikit-

taiskaltevuus, joka vaikuttaa ajoturvallisuuteen ajokelistä riippuen ja täten myös 

ajonopeuteen. 

 
Ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin sisältyvät ajoneuvon mitat ja massa, moot-

torin teho ja voimalinjan välityssuhteet. Nopeuteen vaikuttavaksi tekijäksi muo-

dostuu erityisesti suhde moottorin teho/massa. 

 

Tavoitenopeus määräytyy pääasiassa nopeusrajoitusarvoista, mutta kuljettajan 

ajotapa vaikuttaa siihen, mitä nopeutta hän haluaa kulloinkin ylläpitää tai mihin 

nopeuteen ja kuinka nopeasti hän halua pyrkiä. Tulevaisuudessa ajoavustus- ja 

tieto- ja tiedonsiirtojärjestelmien kehittyessä kuljettajan osuus nopeuden mää-

rittämisessä vähenee. 

 

Metsäautotien ominaisuudet (vaaka- ja pystygeometria ja tieleveys) aiheuttavat 

pienemmän ajonopeuden kuin kestopäällysteiden vastaavat ominaisuudet. Kun 

metsäautoteiden sorapäällysteestä syntyy suurempi vierintävastus kuin kesto-

päällysteestä, kasvaa polttoaineenkulutus metsäautoteillä kestopäällysteiden 

kulutusta suuremmaksi. 

 
Seuraavassa todetaan eri ajovastukset ja tarkastellaan vierintä- ja ilmanvastuk-

sen muodostumista. 
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 Ajovastuksia ovat  

 Vierintävastus 

 Ilmanvastus 

 Kiihdytys- ja hidastusvastus 

 Nousuvastus 

 Moottorin ja voimansiirtolinjan vastukset 

Vierintä- ja ilmanvastusten muodostuminen puutavara-ajoneuvoilla 

 

Tarkastelun rajaukset: Tarkastellaan asiaa yleisesti kiinnittämättä huomiota eri-

koistapauksiin. Siksi ei tarkastella esimerkiksi seuraavia tekijöitä: 

 eri ajoneuvotyypit 

 erilaiset päällystetyypit (sora- ja kestopäällyste, ym.) 

 erilaiset rengaskoot tai rengaspaineet 

 tien kunto tai talvikunnossapito 

Vierintävastus: Yksittäisen renkaan vierintävastusta kuvaa renkaan vierintä-

vastuskertoimen arvo ja arvo määritetään väylätyypin (sen päällysteen ominai-

suuksien ja kunnossapidon) mukaan. 

 

Ajoneuvon vierintävastus valitulla väylällä määräytyy renkaan vierintävastus-

kertoimen ja ajoneuvon massan tulona korjattuna rengasmäärästä ajono-

peudesta syntyvillä korjauskertoimilla. 

 

Ilmanvastus: Ajoneuvoyhdistelmän ilmanvastus määräytyy kolmen päätekijän 

eli yhdistelmän otsapinta-alan, muotokertoimen ja ajonopeuden perusteella.  

 

Ajoneuvon otsapinta-ala on ajoneuvon eri osien yhteenlaskettu poikkipinta-ala 

ajosuunnassa ja se muodostuu useista poikkipinta-aloista.  

 

Ajoneuvon muotokerroin määräytyy ajoneuvon ohjaamon ja yhdistelmän kuor-

matilan, alustan, akseliston ja rengastuksen sekä ajoneuvon peilien, ym. tekijöi-

den ominaisuuksien (mitat, kuormatilan yhtenäisyys ja materiaalien pinnan omi-

naisuudet, kuten karheus/sileys, ym.). 

 

Puutavara-ajoneuvolla sekä otsapinta-ala että muotokerroin kuormatilan 

osalta ovat erilaisia kuormaamattoman ja kuormatun ajoneuvon tapauksessa.  

Kuormaamattomalla ajoneuvolla  

 otsapinta-ala määräytyy pääasiassa ohjaamon, vetoauton ja perävaunun 

(vaunujen) pankkojen sekä alustan (ristikkorakenteiden) ja renkaiden ot-

sapinta-alojen mukaan 

 muotokerroin määräytyy pääasiassa eri otsa-pintojen välien perusteella, 

kuten ohjaamon, pankkojen sekä akselien, renkaiden ja alustan osien vä-

liin jäävien tyhjätilojen pituuksien perusteella, kts kuva 1. Muotokertoi-

men arvo vaihtelee riippuen sen määrittämistavasta; määritetäänkö 

muotokerroin koko ajoneuvoyhdistelmälle vai erikseen yhdistelmän eri 

osille. Muotokertoimen määrittämiseksi ei ole toistaiseksi yhtenäistä 

käytäntöä.  
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Kuormatulla ajoneuvolla  

 otsapinta-ala määräytyy ohjaamon sekä vetoauton ja perävaunun kuor-

mien sekä osittain pankkojen pystytolppien sekä alustan (ristikkoraken-

teiden) ja renkaiden otsapinta-alojen perusteella 

 muotokerroin määräytyy pääasiassa eri otsapintojen välien perusteella, 

kuten ohjaamon ja kuormana olevien puutavaranippujen sekä akselien, 

renkaiden ja alustan osien väliin jäävien tyhjätilojen pituuksien perus-

teella (ks. kuva 1) 

Ajonopeus määräytyy väylätyypin perusteella  

 Päällystetyillä teillä nopeus säilyy suhteellisen tasaisena muutoin, mutta 

vaihtelua syntyy maaston topografiasta (pituuskaltevuuksista) ja sijain-

tialueen väylä maaseutu- vai taajama-/kaupunkialue) liikenteenohjauk-

sesta (nopeusrajoitukset ja liikennevalot)  

 Metsäautoteillä ja muilla yksityisteillä nopeus on yleensä alhainen ja 

vaihtelee väylän vaakageometrian ja pystygeometrian (mäkisyys) ja väy-

län kapeuden sekä osittain myös päällysteen ladun vuoksi. 

Kuvassa 1 havainnollistetaan ajoneuvoyhdistelmän otsapinta-alojen muodostu-

mista HCT-puutavarayhdistelmän eri osista. 

 

 
Kuva 1.  Kaavio HCT-puutavarayhdistelmän sivuprofiilista ja ilmanvastuk-

seen vaikuttavien otsapintojen muodostumisesta  

 

Kuva 2 havainnollistaa puutavarapankon mittoja ja pankkojen muodostamaa  

kehyspinta-alaa. Erot pankkojen mitoissa ja muodoissa vaikuttavat paitsi pank-

kojen otsapinta-alaan myös sen kehyspinta-alaan ja siten puutavarakuorman 

kokoon. 
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Kuva 2. Esimerkkejä raakapuupankkojen mitoista /1/ 

 

Heikki Jokela, joka edustaa Terminator XLL-puutavarapankkoja, on paneutunut 

puutavarapankkojen mitoitukseen ja puutavara-ajoneuvojen ilmanvastuksiin. 

Hän antoi alla esitetyn esimerkin raakapuuyhdistelmän otsapinta-aloista (kes-

kustelu Heikki Jokela - Jussi Sauna-aho, 28.1 2020): 

 

Esimerkki raakapuuyhdistelmän otsapinta-alojen muodostumisesta: 

 

 Hytti    8 m2 

 Pankot   8 m2 

 Akselit (9 kpl)   9–10 m2 

 Perävaunun alustaristikko  7–8 m2 

 Renkaat    12 m2 

 Yhteensä   46–48 m2 

 

HCT-puutavarayhdistelmien kokonaisotsapinta-ala on yllä mainittua suurempi, 

koska niiden pituus, pankkomäärä ja akseliluku/rengasmäärä ovat yllä esitettyjä 

suuremmat. 

 

Kuormatuilla puutavara-ajoneuvoilla puutavaraniput ja niiden välipituudet li-

säävät otsapinta-aloja, mutta vähentävät kuormaamattoman yhdistelmän 

pankkojen ilmanvastusta. 

 

Todettakoon, että kuormaamattoman puutavara-ajoneuvojen pankot yhteensä 

synnyttävät suuren otsapinta-alan ja siten ilmavastuksen. Sitä osoittaa se, että 

ajettaessa kuormaamattomalla puutavara-ajoneuvolla nopeutta 80–85 

km/h, nousee polttoaineenkulutus lähes samalle tasolle kuin kuormatun 
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puutavarayhdistelmän polttoaineenkulutus. Tämän vuoksi puutavara-ajo-

neuvojen kuormatilan kehittämisessä lienee suuria mahdollisuuksia poltto- 

aineenkulutuksen, CO2-päästöjen ja kustannusten säästöön. 

 

Vierintä- ja ilmanvastusten määrittämisen haasteista ja mahdollisuuksista 

 

Vierintä- ja ilmanvastukset voidaan määrittää 

 laboratorioissa (erikseen vierintävastukset penkeissä ja erikseen ilman-

vastukset tuulitunneleissa) tai  

 vierintä- ja ilmanvastukset kenttämittauksin aluksi vierintäkokeiden ja 

sen jälkeen muidenkin mittausten avulla 

Kun tehdään ajomittauksia esimerkiksi polttoaineenkulutuksesta ja ajonopeuk-

sista kohteissa, joissa tie- ja liikenneolot vaihtelevat, ei voida osoittaa, miten ajo-

vastukset riippuvat sellaisista yksittäisistä tie-, ajo- ja ajoneuvotekijöistä, joiden 

arvo muuttuu ajon aikana.  

 

Siinä tapauksessa, että yksittäisen tekijän, kuten kokonaismassan, keskipyö-

räperävaunun jousipaineen tai muunkin tekijän arvo pysyy vakiona ajokerran ai-

kana, mutta arvoa muutetaan ajokerrasta toiseen, voidaan kerätyistä mittaus-

tuloksista saada lisäkäsitystä asiaan seuraavasti: 

 

 Graafeilla, jossa polttoaineenkulutus on y-akselilla ja yksittäisen tekijän 

arvo x-akselilla, nähdään, onko yksittäisen tekijän arvon muutoksella vai-

kutusta polttoaineenkulutukseen.  

 Voidaan määrittää myös regressioanalyysiä käyttäen polttoaineenkulu-

tuksen ja yksittäisen tekijän keskinäiselle riippuvuudelle funktio, joka 

osoittaa riippuvuuden. Lisäksi saadaan esiin korrelaatiokertoimen ja 

standardipoikkeaman arvot. Mikäli korrelaatiokertoimen arvo on suuri, 

lähellä arvoa 1.0, vaikuttaa yksittäinen tekijä merkittävästi polttoaineen-

kulutukseen, muussa tapauksessa vähän. 

Käsillä olevassa selvityksessä tarkastellaan keskipyöräperävaunun jousipai-

neen vaikutusta polttoaineenkulutukseen, koska jousipaine pidettiin vakiona jo-

kaisen yksittäisen ajosarjan aikana, mutta sitä muutettiin ajosarjasta toiseen. 

Samoin voidaan määrittää polttoaineenkulutuksen eroja ajoneuvon, tietyypin tai 

ajosuunnan kesken.  

 

Mahdollisia jatkoselvityksiä puutavara-ajoneuvojen ajovastuksista 

 

Ottaen huomioon puutavarayhdistelmien ilmanvastuksen suuren merkityksen 

energiankäyttöön, päästöihin ja ajokustannuksiin ja sen, että vielä lähitulevai-

suudessa puutavarakuljetuksissa käytetään päästöjä synnyttäviä polttoaineita, 

esitetään seuraavassa myös seikkoja ajovastusten määrittämisestä. 

 

Vierintä- ja ilmanvastusten määrittäminen  

 

Osa 1: Vierintä- ja ilmanvastusten määrittäminen vierintäkokein kaluston vakio-

ominaisuuksin muuttumattomissa tie- ja liikenneoloissa 
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Vierintä- ja ilmanvastusten määrittäminen vierintäkokeiden avulla tarkoit-

taa menettelyä, jossa ajoneuvon annetaan vieriä vaihde vapaalla tietystä läh-

tönopeudesta pysähdykseen asti tai mittauskohteena olevan väylän loppupää-

hän asti. Muuttamalla vierinnän lähtönopeutta, saadaan kerättyä aineisto, josta 

yhdistelemällä syntyy vierintänopeus suuresta alkunopeudesta 0- eli pysäh-

dysnopeuteen. Analysoimalla aineisto ja käyttämällä ajoneuvodynamiikan la-

keja ja ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, saadaan esiin funktiot vierintävastus- 

ja ilmanvastuskertoimille ja niihin vaikuttaville tekijöille. 

 

Menettely edellyttää, että väylän ominaisuuksien on oltava vakioita mittauskoh-

teessa, tosin sanoen väylän pituuskaltevuuden tulee olla vakio ja arvoltaan 

mahdollisimman pieni ja päällyste tasalaatuinen. Mitään ulkopuolisia vierintä-

nopeuteen vaikuttavia häiriötä ei saa myöskään esiintyä vierinnän aikana.  

 

Tätä menettelyä käytettiin Vemosim Oy:n Liikennevirastolle tehdyssä tutkimuk-

sessa vv. 2016–2018 /1/, joten tietoa vierintävastuksista on jo olemassa. Siksi 

jatkossa voitaisiin selvittää joko yksinomaan tai pääasiassa vain puutavarayh-

distelmien ilmanvastusta. 

 

Osa 2: Puutavarayhdistelmän ilmanvastuksen määrittäminen eri ilmanvastus-

ominaisuuksien mukaan, kun vierintävastustiedot ovat käytettävissä tai ne sel-

vitetään samanaikaisesti 

 

Seuraavassa esitetään alustavia ajatuksia asiasta. 

 

Ilmanvastusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä voidaan selvittää kuormaamatto-

maa puutavarayhdistelmää käyttäen 

 

 eri pankkotyyppien, niiden lukumäärän ja sijoituksen (ml. yhteen-vetämi-

sen) vaikutusta 

 pankkojen (tolppien) kallistuskulman vaikutusta. Kallistaminen taakse-

päin pienenentää pankkojen otsapinta-ala. Menettely edellyttää pankko-

rakenteen ja niiden kiinnitystavan muuttamista (ja mahdollisuuksien mu-

kaan ajoneuvon moottorivoimaa käyttäen). 

 nippuvälien muuttamisen vaikutusta (jopa myös erikseen asennettavien 

ja niiden sijoitusta muutettavien ”väliseinien” avulla) 

 mikäli puutavarakuljetuksessa käytetään puoliperävaunua, voitaisiin se 

vetää vetoauton ”päälle” ja selvittää tämän vaikutusta ilmanvastukseen. 

Osa 3: Keskipyöräperävaunun osalta tulisi lisäksi  

 

 selvittää, millaisissa tapauksissa, kuten liukkaalla kelillä päällysteen ol-

lessa merkittävästi urautunut, keskipyörät mahdollisesti vähentävät pe-

rävaunun poikittaisliikettä ja kuinka paljon. Mikäli keskipyörät estävät 

tai vähentävät poikittaisliikettä (esimerkiksi urautuneilla päällys-

teillä kelin ollessa liukas), liikenneturvallisuus paranisi, jolloin mah-

dollisesti polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt vähenisivät myös. 

 selvitystä varten tarvitaan tien urautuneisuudesta tuoreet tiedot. 
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Mahdollisten muiden esille tulevien tekijöiden vaikutusten selvittäminen 

 

Yllä mainitut selvitykset tulisi tehdä kenttämittauksiin sopivalla tieosalla käyt-

täen kolmea eri nopeutta 65, 75 ja 85 km/h. Näin saataisiin esiin eri ajonopeuk-

sien vaikutus. Sellainen tieosa olisi sopiva, jonka pituuskaltevuus on vakio ja ar-

voltaan pieni. 

 

Jussi Sauna-aho 

Vemosim Oy 
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Tiemittaukset 
 

 
 

 

Riviotsikot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Metsäautotie

9999 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

Yleinentie

74 10.7.2019

13 10.7.2019

1 10.7.2019

2 10.7.2019

514 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

10 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 10.7.2019 10.7.2019

2 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

11 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

2 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

522 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

2 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

2 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

1 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019

2 9.7.2019 10.7.2019 10.7.2019
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Polttoaineenkulutus ajokertojen toistojen ja jousi- 

paineen arvojen mukaan 
 

NOPV- ja KPPV-yhdistelmien polttoaineenkulutus, ajokertojen toistojen ja keski-

pyörien jousipaineen arvojen mukaan metsäautotiellä ilmenee kuvasta 1.  

 

NOPV- ja KPPV-yhdistelmät metsäautotiellä: 

 Jousipaineen korottamisen vaikutus polttoaineenkulutukseen riippuu 

metsätien maapohjasta (pehmeydestä vs. kovuudesta) ja ajokertojen 

määrästä ja ilmeisesti myös muista tekijöistä. 

 Käsillä olevassa selvityksessä metsäautotien pohjamaa oli pääosin 

suota ja polttoaineenkulutusarvot vaihtelivat ajosuunnasta toiseen si-

ten, että suurimmillaan  

o kulutusvähennys oli 6–8 l/100 km ja  

o kulutuslisäys oli 5–10 l/100 km. 

 Ajosuunnassa 1 (menosuunta)  

o polttoaineenkulutus väheni ajokerrasta 1 ajokertaan 4 ja 5, jolloin 

jousipaine oli 0 ja 1 baria 

o Nostettaessa jousipaine arvoon 4 ajokerralla 6, polttoaineenkulu-

tus kasvoi arvosta 90 l/100 km arvoon 97 l/100 km, ja sen jälkeen 

laski hiukan eli noin 2 l/100km ajokerralla 7 sekä ajokerroilla 8 ja 

9, jolloin jousipaine oli 4 ja sitten 3 baria 

o Nostettaessa jousipaine uudelleen arvoon 4 baria ajokerroilla 10 

ja 11 polttoaineenkulutus nousi 1–2 l/100 kn eli arvoon noin 97- 98 

l/100 km. 

 Ajosuunnassa 2 (paluusuunta)  

o Polttoaineenkulutus pysyi ajokerroilla 1–5 (jousipaine 0 ja 1 baria) 

lähes samalla tasolla (96–99 l/100 km), tosin hiukan vaihdellen 

o Tämän jälkeen ajokerralla 6 ja 7 (jousipaine 4 baria) kulutus nousi 

hiukan (noin 1 l/100 km), ajokerroilla 8 ja 9 (jousipaine laskettu ar-

voon 3 baria) polttoaineenkulutus nousi arvoon 108–109 l/100 km, 

mutta laski arvoon 101–104 l/100 km ajokerroilla 10 ja 11 (jolloin 

jousipaine nostettu arvoon 4 baria) 

 

NOPV- ja KPPV-yhdistelmien polttoaineenkulutus, ajokertojen toistojen ja keski-

pyörien jousipaineen arvojen mukaan päällystetyillä teillä ilmenee kuvissa 2 ja 

3. 

 

NOPV- ja KPPV-yhdistelmät päällystetyllä tiellä 2 (kuva 3): 

 Polttoaineenkulutus vaihteli mittauksesta toiseen, mutta siihen vaikutti 

enemmän liikenneolot kuin jousipaine ja sen muutos. 

 Polttoaineenkulutukseen ei jousipaineen muutoksella ollut käytännössä 

vaikutusta, kun otetaan huomioon perävaunujen erot (pyöräkoko ja pank-

kojen ilmavastustekijät) 

 molemmissa ajosuunnassa 1 ja 2 

o polttoaineenkulutus pysyi käytännössä muuttumattomana ajo-

kertojen kasvaessa ja jousipainetta vaihdettaessa, vaikkakin ha-

vaitaan pieni laskeva suunta ajokertojen lisääntyessä, mihin yh-

tenä selittäjänä ovat edellä mainitut perävaunujen erot  
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Samat havainnot pätevät myös päällystettyyn tiehen 1, josta havaintoja on vä-

hemmän. 

 

Kuvista 1, 2 ja 3 havaitaan, että polttoaineenkulutus metsäautotiellä vaihtelee 

kuormatuilla ajoneuvoyhdistelmillä 90–110 l/100 km ja kestopäällys-eisillä teillä 

välillä 45–60 l/100 km. Nopeus metsäautotiellä on pieni (20–28 km/h), mutta 

päällystetyillä teillä 1 (Mt 514) ja 2 (Mt 522) nopeuden arvo on samaa luokkaa 

kuin polttoaineenkulutuksen numeroarvot eli välillä 45–60. 

 

Keskipyöräperävaunun suuremman rengaskoon ja pankkojen pienemmän otsa-

pinta-alan vuoksi sen ajovastukset ovat normaaliperävaunua pienemmät, kuten 

aikaisemmin todettiin. Niistä seuraa, että keskipyöräperävaunuyhdistelmän 

polttoaineenkulutus on hiukan pienempi kuin normaaliperävaunuyhdistelmän. 

Tämän vuoksi seuraavassa esitettävät normaali- ja keskipyöräperävaunuyhdis-

telmien tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
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Kuva 1. NOPV- ja KPPV-yhdistelmien polttoaineenkulutus ja nopeus metsäautotiellä ajosuunnittain ajokerran ja jousipaineen  

mukaan (ylemmät merkit koskevat polttoaineenkulutusta ja alemmat nopeutta).
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Kuva 2. NOPV-ja KPPV-yhdistelmien polttoaineenkulutus ja nopeus maantiellä Mt 514 ajosuunnittain ajokerran ja jousipaineen  

mukaan (ylemmät merkit koskevat polttoaineenkulutusta ja alemmat nopeutta). 
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Kuva 3. NOPV-ja KPPV-yhdistelmien polttoaineenkulutus ja nopeus maantiellä Mt 522 ajosuunnittain ajokerran ja jousipaineen  

mukaan (ylemmät merkit koskevat polttoaineenkulutusta ja alemmat nopeutta). 
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