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A J 0 N 0 P E U S PUUTAVARAN 

A U T 0 K U L J E T U K S E S S A 

Metsäteho suoritti kesällä 1968 ja 1970 autokuljetustutkimuksen Oy W. Rosenlew 
Ab:n, OY Wilh. Schauman AB:n ja Tehdaspuu Oy:n työmailla. Tutkimuksessa pyrittiin 
selvittämään puutavara-autojen ajonopeus erilaatuisilla teillä . 

TIELUOKITUS 

Ajonopeudet selvitettiin tieluokittain ja tiet luokiteltiin seuraavasti . 

Tieluokka I Parhaat maantiet (kestopäällysteiset, öljysora- ja parhaat sora-
tiet) ja parhaat talvitiet. Ajonopeuteen sanottavasti vaikuttavia isoja mäkiä ja 
mutkia ei ole . Tie on niin leveä, että toisen ajoneuvon kohtaaminen ei vaadi vauh
din hiljentämistä. 

Tieluokka II Tavalliset maantiet (normaalit soratiet ja huonot öljysoratiet), 
parhaat metsäautotiet ja kylätiet sekä tavalliset talvitiet, joissa on kova ja ver
raten tasainen ajorata. Mäet ja mutkat hidastavat tuntuvasti ajonopeutta. Toisen 
ajoneuvon kohtaaminen vaatii vauhdin hiljentämistä ja tiettyä varovuutta. 

Tieluokka III Huonot maantiet , tavalliset metsäauto- ja kylätiet sekä huonot 
talvitiet . Ajoradan pinta saattaa oll~ epätasainen tai pehmeä. Mäet ja mutkat ei 
vät salli lainkaan tai sallivat vain hetkittäin käyttää suurinta sallittua ajonope
utta. Toisen auton kohtaaminen vaatii yleensä pysäyttämistä tai on mahdollista 
vain erityisillä kohtauspaikoilla . 

Tieluokka IV Metsäauto-, kylä- ja talvitiet, jotka ovat oleellisesti edelli-
sen tieluokan teitä huonompia. Tien pinta on epätasainen tai pehmeä. Ajo on han
kalaa ja vaatii erityistä varovuutta. Vain alhaisten ajonopeuksien käyttäminen on 
mahdollista. Toisen auton kohtaaminen on mahdollista vain erityisillä kohtauspai
koilla. Tien laatu saattaa rajoittaa auton kuormittamista. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimus suoritettiin täysperävaunullisten autojen osalta kokonaisuudessaan ai
katutkimuksena. Puoliperävaunullisia autoja koskeva aineisto ker ättiin sekä aika
tutkimuksella että VDO-ajopiirturin avulla. Tutkimusaineisto koskee neljää kolmi
akselista autoa, joissa oli täysperävaunu, ja neljää kaksiakselista yksiakselisel
la puoliperävaunulla varustettua autoa . Tutkitut autot olivat asianomaisten yhti
öiden vakinaisessa ajossa ja niiden valinta tutkimuskohteiksi tapahtui kuljetusten
antajien ja kuljetusten suorittajien toimesta. 
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T a u 1 u k k o 1 Tutkimusaineisto 

Ajoneuvo 

...... ..., tij'ft-• • Aineisto 

Ajo 
Tie-

ajopiirt. aikatutk . yhteensä 
luokka 

yht. aikatutk. 

Tutkittuja kuormia , kpl 
27 36 63 53 ll6 

Ajettu kilometril:iiiärä 

I 480 - 480 3 98o 4 460 
II 725 - 725 665 1 390 

Tyhjänä- III 70 460 530 25 555 
ajo IV 30 45 75 15 90 

Yht . 1 305 505 1 810 4 6d5 6 495 

I 430 - h30 4 520 4 950 
II 780 - 780 870 1 650 

Kuomattuna- III 85 715 800 160 960 
ajo 

IV 30 75 105 30 135 

Yht. 1 325 7,0 2 ll5 5 580 7 695 

Tyhjänä- ja kuo=at- 2 630 1 295 3 925 10 265 14 190 tuna- ajo yhteensä 

Kuorman keskikoko oli täy3perävaunullisilla autoilla 41.9 k-m3 ja puoliperävau
nullisilla autoilla 2l . 4 k-m. Tutkimuksen aikana ajettiin sekä tukkeja että 2m ~ 
vupaperipuuta. Täysperävaunullisilla3autoilla tukkikuorman keskikoko oli 42.6 k-m 
ja kui tupuukuorman keskikoko 4L 0 k-m . Tukin osuus täysperävaunullisilla autoilla 
ajetusta puumäärästä oli 57 %. Puoliperävaunullisen auton ajopii~uriaineisto kos
kee yksinomaan tukin ajoa, ja kuorman keskikoko oli siinä 23 . 2 k-m . Muita puolipe
rävaunullisia autoja koskeva.an aineistoon sisältyy sekä tukin että kuitupuun ajoa. 
Viimeksi mainitun aineiston ajetusta3puumäärästä oli 83 % kuitupuuta, ja kuitupuu- 3 
kuorman keskikoko oli siinä l9.l k-m sekä tukkikuorman keskikoko vastaavasti 23.lk-m. 

Tutkimusaineiston määrä on esitetty taulukossa 1. 

Kuljetusmatkat eri tieluokkien tieosuuksilla olivat keskimäärin alla olevan ase
telman mukaiset . 

Aset e lma Keskimääräiset matkat eri tieluokissa 

Tie luokka 
I II II! IV 

Kuljetusmatka, kn 

ll 21 6.5 1.5 

~" 82 
23 4 . 4 1.8 

Koko kuljetusmatka oli täysperävaunullisilla autoilla keskimäärin l28 km . Ajo
piirturilla tutkitun puoliperävaunullisen auton koko kuljetusmatka oli keskimäärin 
55 km. Muita puoliperävaunullisia autoja tutkittiin vain heikommilla tieosuuksilla 
(III ja IV tieluokassa, vrt . taul. l). 

Tutkimusaineisto ei koske lainkaan kaupungissa tai asutustaajamissa tapahtuvaa 
ajoa. 

TULOKSET 

Keskinopeudet eri tieluokissa on esitetty taulukossa 2 . 

Ruotsalaisessa vastaavassa tutkimuksessa keskiajonopeudet olivat I tieluokassa 
täysperävaunullisilla autoilla 55 km/h ja puoliperävaunullisilla autoilla 53 km/h 
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T a u 1 u k k o 2 

Tie-
luokka 

tyhjänä 

I 63 .7 
II 50 .8 
II! 47 . 3 
IV 13.4 

Keskinopeudet eri tieluokissa i lman keskeytyksiä 
Ajomatkat eri tieluokissa asetelman mukaiset 

Ajoneuvo ... ..., ~-• • 
kuornat tuna keskim . tyhjänä kuormattuna 

Keskinopeudet , km/h 

53.9 58.8 64 . 9 56 . 6 

40.5 115 . 7 54. 3 40 . 5 

35 . 1 41.2 31.2 l?.6 
8 . 4 10.9 8 . o 6 . 3 

keskim . 

60 . 9 

47 . 4 

25 . 4 

7 . 2 

sekä II tieluokassa vastaavasti 47 km/h ja 
ti katsoen sama kuin tässä tutkimuksessa. 
hyet välttämättömät keskeytykset. 

52 km/h . Tieluokitus on käytännöllises
Näihin keskiajonopeuksiin sisältyvät ly-

Keskinopeudet ovat tutkimusaineiston mukaan molemmilla autotyypeillä II tieluo
kassa 22 % alhaisemmat kuin I tieluokassa . III:een ja IV:een tieluokkaan siirryt
täessä keskinopeus alenee täysperävaunullisilla autoilla nopeammin kuin puoliperä
vaunullisilla autoilla ajettaessa. Huonoimmilla teillä (IV tielk . ) ajonopeus oli 
täysperävaunullisilla autoilla keskimäärin 12 % I tieluokan nopeuksista ja puolipe
rävaunullisilla autoilla vastaavasti 19 %. 

Keskinopeuksien vaihtelu eri tieluokissa on esitetty taulukossa 3. 

Eri kuljettajien väli
set erot ajonopeuksissa 
olivat tutkimuksen aikana 
2 .•• 5 km/h. 

T a u 1 u k k o 3 Keskinopeuksien vaihteluväli 

eri tieluokissa 

Ajoneuvo 
Tässä yhteydessä pyrit

tiin selvittämään myös 
ajomatkan vaikutusta ajo
nopeuteen . Kokonaisuudes
saan keskinopeus on aina 
sitä suurempi, mitä pitem
pi on ajomatka. Kuljetus
matkan pidetessä metsä
pään heikompilaatuisten 
teiden osuus pienenee ko-

Tie- ... ..., ""'-• • luokka 
tyhjänä kuormattuna tyhjänä kuormattuna 

Keskinopeudet , km/h 

I 62 . .. 65 42 •.. 59 39 ... 65 28 ••. 67 

II 47 .. . 51 38 .• . 43 9 ... 54 30 ..• 59 

!II 35 ... 60 24 •.. 47 20 ..• 50 10 .•. 50 

IV 3 .•. 24 2 . •. 18 4 ... 30 3 .•. 15 

ko matkasta ja samoin jää terminaalien läheisyydessä alhaisemman ajonopeuden vai
kutus pienemmäksi. 

Mitä paremmasta tiestä on kysymys, sitä nopeammin auto saavuttaa keskinopeuden , 
jonka jälkeen ajomatka ei enää sanottavasti vaikuta ajonopeuteen. I ja II luokan 
teillä tieosuudet ovat yleensä suhteellisen pitkiä (tässä tutkimuksessa aina yli 3 
km), ja tällöin tieosuuden pituuden vaikutus ajonopeuteen on puutavaran kuljetuk
sessa käytännöllisesti katsoen merkityksetön . 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty ajonopeuden riippuvuus tieosuuden pituudesta III ja 
IV luokan teillä. Heikompilaatuisilla tieosuuksilla tieosuuden pituus vaikuttaa 
ajonopeuteen aina 10 .•. 15 km:n matkaan saakka. Toisaalta erittäin huonoissa tie
oloissa nopeus pysynee vakiona, ts . auton miniminopeutena (3 ... 4 km:na/h},matkasta 
riippumat ta. 

AJON KESKEYTYKSET 

Ajon keskeytykset pienentävät tämän tutkimuksen mukaan ajonopeutta puoliperävau
nullisella autolla noin 2 % ja täysperävaunullisella autolla vastaavasti keski.I:lää
rin 7 %. 
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YHTEENVETO 

- Tutkimuksessa puutava
ra-autojen keskiajonopeus 
oli I tieluokan teillä 
59 km/h ja II tieluokan 
teillä 46 km/h. 
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- III tieluokassa tieo
suuden pituus vaikuttaa 
keskiajonopeuteen merkit
tävästi alle 10 km:n pi
tuisilla tieosuuksilla ja 
IV tieluokassa vastaavas
ti alle 6 km :n pituisilla 
tieosuuksilla. Tutkimuk
sessa ajonopeus oli puo
liperävaunullisilla autoil
la III tieluokassa keski
määrin 41 km/h (keskiajo
matka 6.5 km) ja IV tie
luokassa keskimäärin 11 
km/h (keskiajomatka 1.5 
km) sekä täysperävaunul
lisilla autoilla vastaa
vasti 25 km/h (keskiajo
matka 4.4 km) ja 7 km/h 
(keskiajomatka 1. 8 km). 

0 2 6 8 10 12 14 16 
Tieosuuden pituus, kcl 

Kuva 1. Keskir:i.ää.räinen ajonopeus eri ajoaatkoilla. III tieluokka. 
Kaksiakselinen auto ja yksiakselinen puoliperävaunu. 
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- Parhaissa tieoloissa (I ja II lk.) 
keskiajonopeudet ovat täysperävaunul
lisella autolla ja puoliperävaunulli
sella autolla samaa suuruusluokkaa. 
Tien laadun huonontuessa III:een ja 
IV:een tieluokkaan keskinopeus ale
nee täysperävaunullisilla autoilla 
voimakkaammin kuin puoliperävaunul
lisilla autoilla. 

Kuva 2. Kesltimää.räinen ajonopeus eri ajcnatkoilla. IV tie
luokka. Kaksiakselinen auto ja yltsiakselinen puoliperävaunu. 

Mikko Rysä 
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DRIVING SPEED IN TRUCK TRANSPORT OF TIMBER 

Results of a study on driving speed on roads of different qualities in the truck 
transport of timber. 
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