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ESIPUHE 
Käsillä oleva raportti on projektin ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön 
tehostaminen ajoneuvo- ja käyttöteknisin ratkaisuin” kolmas ja viimeinen vuosiraportti, 
eli vuoden 2005 raportti. Vuosina 2003 - 2005 toteutettu hanke oli varsin laaja, sisältäen 
yhteensä 13 tutkimuksellista alatehtävää. Vuosiraporttien lisäksi hankkeesta on 
olemassa joukko alaprojektien tuottamia erillisraportteja. Kaikki raportit on 
löydettävissä hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.motiva.fi/raskaskalusto. 
Hankkeesta tehdään lisäksi vuodet 2003 – 2005 kattava yhteenvetoraportti. 

Vuosina 2003 - 2005 hankkeella oli VTT mukaan lukien yhteensä 19 rahoittajaa, joista 
yksi tosin mukana vain 2003. Suurimmat rahoittajat ovat Tekes ja 
Ajoneuvohallintokeskus AKE. Hanketta toteuttaa yhteensä 6 tutkijatahoa: VTT 
Prosessit, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, TKK Autotekniikan laboratorio, 
TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja 
Motiva Oy.    

Vuonna 2003 hanke kuului Tekes:in nyt jo päättyneen ProMOTOR- 
teknologiaohjelman piiriin, ja hanke raportoi mm. ProMOTOR- päätösseminaarissa 
helmikuussa 2004. Vuonna 2005 kiinnitettiin erityishuomiota viestintään. Maaliskuussa 
2005 hanke järjesti seminaarin, ja lisäksi hankkeesta on viestitetty muissa seminaareissa 
ja ammattilehdissä. Hankkeen alaprojekteista on tehty erilliset projektiesitteet.  

VTT Prosessit kiittää kaikkia projektin toteuttamiseen osallistuneita tahoja, mukaan 
lukien autokalustoa kokeisiin lainanneita ja teknistä tukea antaneita yrityksiä. 

Espoossa 15.12.2005 

 

Nils-Olof Nylund 

Hankkeen koordinaattori   



 2 (65) 
 

 

1 TAUSTA, PROJEKTIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 
Liikennepolttoaineiden kulutus oli suomessa 3,9 milj. tonnia vuonna 2004, josta 
bensiinin osuus oli 1,9 milj. tonnia ja dieselpolttoaineen osuus 2,0 milj. tonnia. Raskaan 
kaluston osuus dieselpolttoaineen kulutuksesta on arviolta 80 %, eli noin 1,6 milj. 
tonnia tai 1.900 milj. litraa. Raskaan kaluston osalta jokainen saavutettava polttoaineen 
säästön prosenttiyksikkö merkitsee nykyisillä polttoaineen hinnoilla noin 20 M€:n 
säästöä vuositasolla (verollinen polttoaineen hinta). Polttoaineiden hinnat nousivat 
voimakkaasti vuonna 2005, ja dieselpolttoaineen verollinen hinta oli loppuvuodesta 
2005 noin 1 €/l.  

VTT Prosessit käynnisti keväällä 2003 kolmivuotisen useamman tutkija- ja 
rahoittajaosapuolen laajan, raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostamiseen 
tähtäävän projektikokonaisuuden (”HDEnergia”). Hankkeessa oli mukana eri 
tutkimustahojen lisäksi kuljetuspalvelujen tuottajia, kuljetuspalveluiden ostajia sekä 
yrityksiä, niin ajoneuvokomponenttien kuin informaatiojärjestelmien osalta. 
Tutkijatahoina hankkeessa olivat mukana VTT Prosessit, VTT Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka, TKK Autotekniikan laboratorio, TTY Liikenne- ja 
kuljetustekniikan laitos, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Motiva Oy.    

Hankkeessa tehtiin kokeellista tutkimusta sekä busseilla että kuorma-autokalustolla. 
Bussikalustosta kertyviä kokemuksia voidaan laajasti hyödyntää muussakin raskaassa 
kalustossa ja päinvastoin. Hankkeen tavoite tiivistettynä oli raskaiden ajoneuvojen, 
niiden komponenttien sekä ajoneuvojen käyttöä ohjaavien järjestelmien kehittäminen 
pysyvän 5-10 %:n polttoaineen säästön mahdollistamiseksi (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Hankkeen tavoite. 

Kalusto &
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Hankkeeseen muodostettiin yhteensä 14 alatehtävää, joista tutkimuksellisia alatehtäviä 
oli 12. Seuraavassa on lueteltu hankkeen alatehtävät vuonna 2005 (10 tutkimuksellista 
alatehtävää, suluissa toteuttavat tahot). 

1. Koordinointi (VTT PRO, TEC TransEnergy Consulting Oy) 
2. Mittausmenetelmien kehitystyö (VTT PRO) 
3. Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 
4. Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus/kuljettajan mallinnus (TKK) 
5. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, VTT RTE, TKK) 
6. Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierintävastukseen (TKK) 
7. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY) 
8. Voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi (VTT PRO) 
9. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO) 
10. Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa (VTT RTE) 
11. Kuormanpainon tunnistaminen (VTT RTE, VTT PRO) 
12. Tiedotus (Motiva Oy) 
 

HDEnergia -projektissa valmistui maaliskuussa 2004 osaprojekti "Kuljetusyritysten 
energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen". Hanke kuului vuoden 2003 
tehtäviin. Tämän esiselvityksen pohjalta käynnistyi erillisenä hankkeena lokakuussa 
2004 "Kuljetusalan energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmän pilottihanke, 
”EMISTRA- pilotti". Pilottihanke valmistui tammikuussa 2005 ja sen kotisivut ovat 
nähtävissä linkissä http://www.emistra.palvelu.fi 

Varsinaisia rengasmittauksia tehtiin vuosina 2003 ja 2004. Rengastutkimus sai tavallaan 
jatkoa vuonna 2005, kun TKK ryhtyi tutkimaan tien päällysteen vaikutusta renkaan 
vierintävastukseen. 
 
”Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa” oli jatkoa VTT RTE:n hankkeelle 
”Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, ajosyklejä 
ja matkakorttiaineistoa”.  
 
Kuormantunnistus oli uusi alaprojekti vuodelle 2005. Liukkauden tunnistus ”LIUTU” 
toteutettiin erillishankkeena. Käytännössä kuitenkin kuormantunnistuksen ja liukkauden 
tunnistuksen kehitystyö tehtiin samoilla raskaan ajoneuvoyhdistelmien 
maantiemittauksilla. 

Mittausmenetelmien kehitystyötä jatkettiin 2005 kaukoliikenteen linja-autojen 
mittausmenetelmien osalta. Jo vuonna 2004, aikaisemmin erillisenä projektina toteutettu 
”Kuorma-autokaluston päästökertoimet RAKETRUCK”, siirrettiin osaksi HDEnergia –
hanketta (sisältyy kohtaan ”Eri ajoneuvotyyppien ominaiskukutus”).  

Edelliset vuosiraportit päivättiin 14.5.2004 (2003 raportti) ja 28.2.2005 (2004 raportti). 
Käsillä olevassa raportissa, joka on vuoden 2005 vuosiraportti ei toisteta taustaa ja 
tavoitteita lukuun ottamatta vuosien 2003 ja 2004 raporteissa esitettyjä asioita. Vuosien 
2003 – 2005 toiminnasta laaditaan vielä erillinen suurelle lukijakunnalle suunnattu 
yhteenvetoraportti. 
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2 VUODEN 2005 RAHOITUS JA PROJEKTIN 
HALLINTO 

Taulukossa 1 on esitetty vuoden 2005 rahoittajatahot. Hankkeen kokonaisvolyymi 
vuodelle 2005 oli yhteensä 570.000 € (vuosi 2003 525.00 € ja vuosi 2004 624.000 €) 

Taulukko 1. Vuoden 2005 rahoittajatahot. 

Rahoittaja Rahoitusosuus (k€) 

Tekes 
Ajoneuvohallintokeskus 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
HKL Suunnitteluuksikkö 
Fortum Oil and Gas (Neste Oil) 
HKL-Bussiliikenne (Helsingin bussiliikenne) 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Tampereen kaupungin liikennelaitos 
Tampereen kaupungin auto- ja konekeskus 
Pohjolan Liikenne 
Kabus 
Transpoint 
Linja-autoliikenteen Volvo-säätiö 
AC Sähköautot 
Buscom 
Taipale Telematics 
VTT Prosessit 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

215 
80 
70 
40 
10 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
3 
3 
3 
83 
7 

Yhteensä 570 

 

Vuoden 2005 aikana järjestettiin kolme varsinaista johtoryhmän kokousta, kevään 
kokous yhdistettynä hankkeen seminaariin Innopoli 1:ssä Espoossa 9.3.2005 ja syksyn 
kokoukset Koiviston Auto –yhtymän tiloissa Lahdessa 7.9.2005 ja Innopoli 2:ssa 
Espoossa 8.12.2005. 

VTT Prosessit raportoi tutkimuksen edistymisestä Tekesille neljästi, huhtikuussa, 
kesäkuussa, elokuussa ja joulukuussa 2005.. Kesäkuussa 2005 projektista laadittiin 
johtoryhmälle jaettu tilannekatsaus.  
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3 OSATEHTÄVIEN TULOKSET 2005 
Seuraavassa on esitetty yhteenveto tutkimuksellisten alatehtävien vuoden 2005 
aikaansaannoksista. Osa alatehtävistä on tuottanut erillisiä raportteja. 

2. Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 

Tausta 

Alustadynamometrin mittausmenetelmät saatiin varsin hyvään kuntoon jo vuoden 2003 
aikana. Kesällä 2003 Mittatekniikan keskus MIKES myönsi akkreditoinnin VTT:n 
mittausmenetelmälle, joka kattaa alustadynamometrilla tapahtuvat polttoaineenkulutus- 
ja pakokaasumittaukset. Akkreditointi tarkoittaa käytännössä sitä, että 
mittausmenetelmä on perusteellisesti dokumentoitu ja varmennettu. Sittemmin on 
keskitytty lähinnä todellisia kuormitusolosuhteita kuvaavien mittaussyklien 
kehittämiseen.  

Yhteistyössä Transpoint Oy Ab:n kanssa VTT:llä kehitettiin ajosyklit kuorma-autojen 
mittauksiin. Syklejä on kolme, jakelusykli, maantiesykli ja moottoritiesykli, ja ne 
perustuvat kaikki todelliseen ajoon raskaalla ajoneuvolla. Olennaisena elementtinä 
kaikissa on mukana tien gradientin simulointi. Syklien kehitystyö ja alustavan vertailun 
tulokset on selostettu vuoden 2003 vuosiraportissa. Vuonna 2004 uusia mittaussyklejä 
sovellettiin laajaan Euro 3 kuorma-autojen mittausmatriisiin, josta selostus jäljempänä. 

Myös kaupunkibusseille kehitettiin omat mittaussyklinsä, pääkaupunkiseudun 
bussiliikennettä kuvaavat syklit Helsinki 1, 2 ja 3. 

Vuoden 2005 työt 

Vuonna 2005 pitkän matkan bussien käytön kuvaamiseksi kehitettiin kaksi ajosykliä, 
maantiesykli ja moottoritiesykli. Tässä käytettiin vastaavaa metodiikkaa kuin kuorma-
autojen syklikehityksessä. Ajoprofiilit tallennettiin Pohjolan Liikenteen Helsinki-Turku-
Helsinki –reitillä liikennöivästä pikavuoroautosta. Menetelmien luotettavuutta tutkittiin 
kahdella uudella eri merkkiä edustavalla pikavuoroautolla. Lisäksi tehtiin mittauksia 
aikaisemmin kehitetyllä, esikaupunkiajoa simuloivalla Helsinki 3 –syklillä. 

Menetelmäkehitys 

Vuonna 2004 HDEnergia -projektissa tutkittiin vakionopeudensäätimen ja 
nopeusrajoittimen vaikutusta polttoaineen kulutukseen maantie- ja moottoritieajossa. 
Samassa yhteydessä muodostettiin eri ajotavoilla ajettavia ajosyklejä 
alustadynamometrimittauksia varten. Näistä ajosykleistä valittiin maantieajon 
kuvaamiseksi sykli, jossa kuljettaja säätelee itse kaasupolkimella auton ajonopeutta 
(kuva 2). Moottoritieajon kuvaamiseksi puolestaan valittiin ajosykli, jossa nopeuden 
säätelystä huolehtii auton vakionopeussäädin (kuva 3). Molempien ajosyklien 
tieosuudet korkeusvaihteluineen on tallennettu valtatieltä 1 (Helsinki - Turku). Näin 
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ollen perusmetodiikka on sama kuin kuorma-autojen maantie- ja moottoritiesyklien 
osalta. Nopeudensäätimen ja nopeusrajoittimen vaikutuksista on kerrottu tarkemmin 
vuoden 2004 vuosiraportissa. 

Pikavuoroautojen maantiesykli
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Kuva 2. Pikavuoroautojen maantiesyklin ajonopeus- ja korkeusprofiilit 

Pikavuoroautojen moottoritiesykli
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Kuva 3. Pikavuoroautojen moottoritiesyklin ajonopeus- ja korkeusprofiilit 
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Kolmanneksi sykliksi esikaupunkiajoa kuvaamaan valittiin RTE:n kehittämä ”Helsinki 
3” -sykli. Helsinki 3 on kehitetty kuvaamaan tyypillistä Helsingin seudun 
kaupunkibussien väyläajoa, mutta sen katsottiin kuvaavan riittävän hyvin myös 
pikavuoroautojen ajoa kaupungin sisääntuloväylillä ja kehäteillä. Sykli sisältää 
lyhyehköjä ajomatkoja n. 70 km/h ajonopeudella ja useita pysähdyksiä. Helsinki-
sykleissä ei ole huomioitu tienkorkeusprofiilia, mikä voidaan kaupunki- ja väyläajojen 
osalta hyväksyä, sillä ensisijainen kuormitus muodostuu massan kiihdyttämisistä (kuva 
4).  

Helsinki 3, väyläajo
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Kuva 4. Helsingin seudun väyläajoa kuvaavan Helsinki 3 –syklin 
ajonopeusprofiili. 

Mittaustapahtuma vakioitiin mahdollisimman tarkasti VTT:n alustadynamometri-
menetelmän mukaisesti. Mittauksissa mm. käytettiin kesätyyppisiä pitkittäisuritettuja 
renkaita, eliminoitiin paineilmajärjestelmän muutokset kytkemällä auto laboratorion 
paineilmajärjestelmään ja polttoaineen lämpötila vakioitiin lämmönvaihtimilla. 
Polttoaineen kulutus mitattiin gravimetrisesti tarkalla vaa’alla.  
 
Esisarjan mittaukset 
 
Menetelmän verifiointiin valittiin kaksi Euro 3 –tekniikkaa edustavaa erimerkkistä linja-
autoa. Molemmat autot olivat samantyyppiseen pikavuoroajoon tarkoitettuja ja 
kaksiakselisia. Bussien moottorikoot olivat 11  ja 12 litraa.  
 
Ensimmäinen mittauksiin saatu autoyksilö ei täysin vastannut odotuksia. Vaikka autolla 
oli ikää ainoastaan vajaat kaksi vuotta, oli sillä ehditty ajaa jo lähes 350.000 km. Auto ei 
myöskään toiminut oletetulla tavalla, vaan kulutti raskaasti kuormitetuissa sykleissä 
huomattavasti enemmän, kuin mitä sama yksilö oli kuluttanut aikaisemmissa 
mittauksissa vuonna 2004. Ongelman havainnollistamiseksi myös tämän hylätyn 
yksilön tulokset ovat mukana tuloskuvissa. Polttoaineen kulutus oli korkea etenkin 
moottoritieajossa ja maantieajossa täydessä kuormassa (kuvat 6 - 8). 
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Lopulliset vertailukelpoiset autoyksilöt onnistuttiin hankkimaan suoraan maahantuojien 
kautta. Molemmat autot olivat vähän ajettuja ja uuden veroisia.  
 
Kaikki kolme ajosykliä mitattiin kolmella kuormituksella, tyhjänä, puolessa kuormassa 
ja täydessä kuormassa. Kuvassa 5 on esitetty moottoritiesyklin kuormitusprofiili ja 
miten vertailtavat linja-autot reagoivat sykliin. Molemmat autot reagoivat varsin 
samankaltaisesti. 
 

Vertailuautojen ajonopeus- ja kuormitusprofiilit moottoritiesyklissä
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Kuva 5. Vertailuautojen käyttäytyminen moottoritiesyklissä puolella kuormalla. 
 
Esisarjan mittatulosten perusteella tehtyjen havaintojen mukaan mittausmenetelmää 
täytyy vielä tarkentaa entisestään, ennen kuin pikavuoroautoja voidaan verrata 
luotettavasti (varsinaiset merkkikohtaiset kulutusvertailut). Verrattaessa autojen 
polttoaineenkulutuksia toisiinsa tarkkuusvaatimukset ovat merkittävästi korkeammat 
kuin pakokaasupäästöjä mitattaessa. Epävarmuutta pikavuorolinja-autojen tapauksessa 
aiheuttavat mm. vierintävastusten ja ilmanvastuksen korostuminen suurilla 
ajonopeuksilla. Näiden parametrien määrittelylle joudutaan asettamaan poikkeavan 
korkeat vaatimukset, verrattuna muiden autotyyppien mittauksiin. 
  
Mittausepävarmuuksien vuoksi tulosten esittäminen ja vertailu litramuodossa on jossain 
määrin kyseenalaista. Vertailuja voidaan kuitenkin tehdä tarkastelemalla 
ominaiskulutuksia eri ajosykleissä tehdyn vetopyörätyön suhteen. Tällöin tuloksista 
eliminoituvat ajovastuserojen aiheuttamat autojen väliset kuormituserot. (kuvat 6 - 8). 
 
Moottoritieajossa molemmat esivertailussa olleet linja-autot kuluttivat saman verran 
suhteessa vetopyörällä tehtyyn työhön, sillä mittaustulokset osuvat samalle suoralle 
(kuva 6). Maantieajossa merkki A kulutti luokkaa 4 % enemmän samalla työmäärällä 
kuin merkki B (kuva 7). Hylätyn auton tulokset olivat molemmissa tapauksissa selvästi 
korkeammat kuin kunnossa olevan autoyksilön osalta. 
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Ominaiskulutukset moottoritiesyklissä
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Kuva 6. Linja-autojen ominaiskulutukset vetopyörätyön suhteen moottoritieajossa. 

Pisteet kuvaavat eri kuormatasoja (0, 1/2 ja 2/2 kuorma). 
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Kuva 7. Linja-autojen ominaiskulutukset vetopyörätyön suhteen maantieajossa. 

Pisteet kuvaavat eri kuormatasoja (0, 1/2 ja 2/2 kuorma). 
 
Väyläajossa kulutusero oli samansuuntainen kuin maantiellä, mutta noin 
prosenttiyksikköä suurempi, eli n. 5 % (kuva 8). Mitatussa autoparissa kuormituksen 
dynaamisuuden kasvu lisää autojen välistä polttoaineenkulutuseroa. 
 



 10 (65) 
 

 

Ominaiskulutukset väyläajossa (Helsinki 3)
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Kuva 8. Linja-autojen ominaiskulutukset vetopyörätyön suhteen väyläajossa. 

Pisteet kuvaavat eri kuormatasoja (0, 1/2 ja 2/2 kuorma). 
 
Arvio kehitystarpeista 
 
Kaupunkilinja-autoissa ja jakeluautoissa energiaa käytetään pääosin massan jatkuvaan 
kiihdyttämiseen, kun taas pitkän matkan linja-autoissa ja maantiellä kulkevissa kuorma-
autoissa moottorin kuormitus perustuu pääosin ajovastuksiin ja tien mäkisyyden 
aiheuttamiin tehontarpeisiin.  
 
Kookkaissa ajoneuvoyhdistelmissä (esim. 60 t täysperävaunuyhdistelmä) vetävän 
akselin osuus kokonaisrullausvastuksista on vain murto-osa, kun taas linja-autossa sen 
osuus on reilusti yli puolet (luokkaa 60 – 70 %). Tästä syystä renkaan merkitys on 
pikavuoroautoja mitattaessa ylikriittinen. 
 
Pikavuoroautojen osalta menetelmä edellyttää kehitystyötä merkkikohtaisten 
polttoaineenkulutusvertailujen mahdollistamiseksi. Tarkkuuden parantamiseksi täytyy 
menetelmiä muuttaa siten, että autokohtainen rullausvastusmäärittely 
alustadynamometrilla korvataan jatkossa akselipainoa ja rengastyyppiä vastaavilla 
kiinteillä arvoilla mitattavasta ajoneuvosta riippumatta. Tämän mahdollistamiseksi VTT 
hankkii seuraavassa vaiheessa alustadynamometrille akselivaa’an, uuden 
mittarengassarjan (yleisimmät rengaskoot, samaa merkkiä ja rengasmallia) ja 
määrittelee kullekin rengastyypille painoon suhteutetut vierintävastukset 
alustadynamometrilla. Lisäksi on tarpeen parantaa ilmanvastuksen määrittelyn 
tarkkuutta. Pikalinja-autoilla ajetaan selvästi muita raskaita autoluokkia nopeammin 
(100 vastaan 80 km/h). 
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3. Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 
 
Tausta 
 
Vuoden 2004 toiminta painottui laajaan uusien Euro 3 kuorma-autojen 
kulutusvertailuun. Merkkikohtaiset kulutuserot olivat huomattavat, suurimmillaan n. 15 
%.  
 
Uudet Euro 4 päästövaatimukset astuivat voimaan uusien moottorityyppien osalta 
1.1.2005, ja kaikkien uusina myytävien autojen osalta vaatimukset astuvat voimaan 
1.10.2006. Saksassa on voimassa järjestelmä, joka antaa etuja tietullimaksuissa 
vähäpäästöisille kuorma-autoille. Niinpä eräät autonvalmistajat ovat tuoneet 
”ennenaikaisesti” Euro 4 sertifioituja autoja markkinoille. Euro 4 autojen saatavuus 
Suomessa oli kuitenkin rajoitettua vielä vuonna 2005. Uusia Euro 3 autoja voidaan 
myydä aina syksyyn 2006 asti. 
 
Linja-autojen mittaukset rajoittuivat vuonna 2005 kahden pitkänmatkan linja-auton 
kulutusvertailuun menetelmäkehityksen yhteydessä. Paikallisliikenneliitto ry käynnisti 
kesällä 2005 oman erillisen polttoaineenkulutusvertailuhankkeensa. Tämän hankkeen 
puitteissa mitattiin kaksi Euro 3 kaupunkilinja-autoa. Hankkeen painopiste on vuodessa 
2006, jolloin mitattaviksi saadaan uusia Euro4/5 linja-autoja. 
 
Vuoden 2005 työt 
 
Kuorma-autojen osalta vuoden 2005 mittausohjelmaan oli suunniteltu: 
 
Euro 4 –kalusto: 

• EGR –tekniikkaa edustava auto 
• hiukkassuodattimella varustettu EGR –auto 
• SCR –ureakatalysaattorilla varustettu auto 
 

Euro 3 –kalusto: 
• merkkivalikoiman laajennukset 42- ja 60 t –kokoluokissa (2 merkkiä) 
• turbocompound –tekniikan vaikutus polttoaineen kulutukseen 

 
Loppujen lopuksi mittauksiin saatiin kaksi EGR –tekniikkaa hyödyntävää automallia 
(kaksi eri merkkiä, toinen ilman hiukkassuodatinta, toinen hiukkassuodattimen kanssa). 
SCR –autoa ei onnistuttu saamaan mittauksiin vuonna 2005. Euro 3 –kaluston 
mittausten laajennukset voitiin toteuttaa suunnitellusti. Ylimääräisenä tehtävänä 
mittausohjelmaan otettiin ns. lastuviritetyn kuorma-auton mittaus. 
 
42 t puoliperävaunuveturit 
 
Molemmat mittauksiin saadut Euro 4 -autot olivat puoliperävaunujen (maksimi 42 t) 
vetoautoja. Auton ostaja ei tällä hetkellä saa Suomessa mitään rahanarvoista etua 
korkeammasta Euro 4 –päästötasosta, mistä syystä Euro 4 -autoja tarjotaan ainoastaan 
tähän ulkomaanliikenteeseen soveltuvaan painoluokkaan.  
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Kuvissa 9 ja 10 koodilla AE4/42 esiintyvässä kuorma-autossa ei käytetä kumpaakaan 
kehittynyttä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmää (SCR tai DPF). Suhteellisen 
vaativat uudet pakokaasuvaatimukset pyritään täyttämään käyttäen hyväksi tehokasta 
pakokaasujen takaisinkierrätystä (EGR) ja palotapahtuman tarkalla hallinnalla. Verraten 
vuonna 2004 mitattuun vastaavaan Euro 3 -malliin (A/42), sisältää kyseinen Euro 4 
versio lisäksi hapettavan katalysaattorin ja turbocompoundin. Merkin A Euro 4 –malli 
(AE4/42) kulutti maantie- ja moottoritiesykleissä keskimäärin n. 1,4 % vähemmän, kuin 
Euro 3 –malli (A/42) (kuva 9). Tämä selittynee pääosin turbocompoundin 
käyttöönotolla. 
 
Myös toisessa Euro 4 autossa (CE4/42) oli käytössä EGR -järjestelmä, mutta tämän 
lisäksi auto oli varustettu partikkelisuodattimella (DPF). Polttoaineen kulutuksessa Euro 
4:ään siirtyminen näkyi maantie- ja moottoritiesykleissä keskimääräisenä n. 2,7 %:n 
kasvuna (kuva 9). Partikkelisuodatin yleensä lisää polttoaineen kulutusta korkeamman 
pakokaasujen vastapaineen vuoksi. Myös polttoaineen ruiskutusta saatetaan joutua 
säätämään polttoaineen kulutuksen kannalta epäedullisemmaksi NOx -päästöjen 
kurissapitämiseksi. 
 
Uutena merkkinä mukana ollut G/42 kulutti maantiellä ja moottoritiellä keskimäärin 
saman verran kuin vuonna 2004 matalimman kulutustuloksen antanut C/42 (kuva 9). 
 

Polttoaineenkulutus maantie- ja moottoritiesykleissä valmisteittain
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Kuva 9. Euro 4 kuorma-autojen (AE/42 ja CE/42) ja yhden uuden merkin/mallin 

(G/42) polttoaineen kulutukset 42t puoliperävaunuyhdistelmien 
kokoluokassa maantie- ja moottoritieajossa. Raidoitetut pylväät ovat 
vuonna 2004 mitattuja Euro 3 -autojen tuloksia. 
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Kuvassa 10 on esitetty mitattujen Euro 4 autojen NOx- ja PM -päästöt maantie- ja 
moottoritieajossa. Vertailutasoksi kuvaan on lisätty myös kaikkien tähän mennessä 
mitattujen Euro 3 –kuorma-autojen keskiarvotulokset kyseisille sykleille. Kuvan 
asteikko on päästöjä grammoina veropyörällä tehtyä työtä kohden (g/kWh), joten 
tuloksia ei voi suoraan verrata moottorikokeiden kampiakselityöhön suhteutettuihin 
tuloksiin.  
 

Euro 4 autot AE4 ja CE4 (42t) 
PM- ja NOx-päästöt maantie- ja moottoritiesykleissä
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Kuva 10. Euro 4 kuorma-autojen (AE/42 ja CE/42) NOx- ja partikkelipäästöt 

maantie- ja moottoritieajossa. 
 
Euro 4 raja-arvo NOx -päästöille on 3,5 g/kWh ja partikkelipäästöille 0,02 g/kWh 
(kampiakselityötä kohden). Arvioimalla voimalinjojen keskimääräiseksi tehohäviöksi 
20 %, voidaan vetopyörätyöhön suhteutettuja tuloksia verrata yleistäen kertoimella 1,2 
korjattuihin päästörajoihin. Suhteutetuiksi raja-arvoiksi tulee näin 4.2 g/kWh NOx:lle ja 
0,024 g/kWh PM:lle. 
 
Kolmiopisteillä ja keltaisella taustalla varjostetut Euro 4 -auton tulokset (merkki A), 
ovat NOx -päästöjen osalta kutakuinkin odotetulla tasolla (kuva 10). Sekä maantie- että 
moottoritiesykleissä kevyin kuormataso antoi korkeimmat NOx -tulokset. 
Partikkelipäästöissä tulokset olivat keskimäärin samaa luokkaa kuin mitä Euro 3 
autoissa keskimäärin. Hajonta kuormapisteiden välillä oli kuitenkin suuri (0,04 – 0,13 
g/kWh). Pienin partikkelitulos oli lähes kaksinkertainen suhteutettuun raja-arvoon 
verrattaessa ja suurin noin viisinkertainen.  
 
Vihreällä taustalla varjostetut merkin C Euro 4 –tulokset puolestaan vastasivat Euro 4 -
tasoiselta autolta oletettuja tuloksia myös partikkelien osalta. Partikkelipäästöt olivat 
kuormitustasosta riippuen 0,02 – 0,03 g/kWh, mikä keskimäärin noin neljännes Euro 3 
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–autojen keskiarvoista (virallisissa Euro-raja-arvoissa partikkeliraja laskee 
viidennekseen 0,1 --> 0,02 g/kWh). Merkin C NOx -päästöt olivat samaa tasoa merkin 
A Euro 4 auton kanssa. 
 
60 t varsinaiset täysperävaunuyhdistelmät 
 
Kuvassa 11 on esitetty vuonna 2005 mitattujen autojen tulokset yhdistettynä 
aikaisempiin vuoden 2004 tuloksiin. Autojen F/60e ja B2/60 uudet 2005 tulokset ovat 
kuvassa yhtenäisillä väreillä, kun taas vanhemmat tulokset on väritetty raidallisiksi.  
 
Merkin F kuorma-auto (F/60e) oli muihin sarjan autoihin verraten varustettu 
pienitehoisemmalla moottorilla. Tämä selittää osaltaan myös pienempää 
polttoaineenkulutusta. 
 
Merkin B perusmallin (B2/60, ilman turbocompoundia) polttoaineenkulutus 
havainnollistaa turbocompoundin osuutta merkkien A/B ja C/D välisessä kulutuserossa. 
Mittauksien perusteella järjestelmän vaikutus on noin puolet kokonaiserosta, jolloin 
toinen puoli jää vielä muun ajoneuvotekniikan aiheuttamaksi. 
 

Polttoaineen kulutus maantie- ja moottoritiesykleissä valmisteittain
60t varsinaiset perävaunuyhdistelmät
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Kuva 11. Vuosien 2005 (yhtenäiset värit) ja 2004 (raidoitetut) 60 t varsinaisten 

täysperävaunuyhdistelmien polttoaineen kulutustulokset maantie- ja 
moottoritieajossa  

  
Turbocompound 
 
Turbocompoundin vaikutusta polttoaineen kulutukseen pyrittiin selvittämään 
vertailemalla kahta rinnasteista Euro 3 kuorma-autoa keskenään. Toinen autoista oli 
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varustettu kyseisellä pakokaasujen ylijäämäenergiaa kampiakselille mekaaniseksi 
energiaksi välittävällä järjestelmällä. Turbocompound -versio oli mitattu jo vuonna 
2004 (B/60), joten tämän vuoden mittauksiin otettiin malli ilman turbocompoundia 
(B2/60) 
 
Molemmilla ajosykleillä (maantie, moottoritie) ja kaikilla kuormilla turbocompound -
versio kulutti vähemmän kuin vertailuauto. Pienillä kuormilla erot olivat pieniä (n. 1 
%), mutta suuremmilla kuormilla ne kasvoivat jopa yli kolmeen prosenttiin (2,9 – 3,5 
%) turbocompoundin hyväksi (kuva 12).  
 

Polttoaineen kulutus maantie- ja moottoritiesykleissä 
Turbocompoundin vaikutus (60t)
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Kuva 12. Turbocompoundin vaikutus maantie- ja moottoritiesykleissä 
 
Viritetty ajoneuvo 
 
Autojen virittämisen vaikutukset ovat herättäneet keskustelua useissa eri yhteyksissä. 
Virityksillä lisätään moottoritehoja ja väitetään vähennettävän polttoaineenkulutusta. 
Nykyaikaisten elektronisesti ohjelmoitavien ruiskutusjärjestelmien osalta virittämien 
onkin helpottunut huomattavasti, sillä alkuperäiset ohjainyksiköt voidaan säätää 
uudelleen tai niiden kartastot voidaan vaihtaa, eikä mekaanisia muutoksia välttämättä 
tarvitse tehdä. 
 
Moottorin tehon lisäystä saadaan aikaan lähinnä lisäämällä polttoaineen ruiskutusmääriä 
ja ahtopainetta. Moottorin hyötysuhteeseen puolestaan voidaan vaikuttaa ruiskutuksen 
ajoitusta muuttamalla. Haetaan virityksillä sitten lisätehoja tai pienempää polttoaineen 
kulutusta, aiheuttavat ne väistämättä sen, ettei moottori enää muutosten jälkeen vastaa 
virallisen hyväksyntätestin käynyttä moottoria, eikä näin ollen ole luettavissa minkään 
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Euro -päästöluokan mukaiseksi. Myös moottorin luotettavuus vaarantuu ruiskutuksen 
ajoitukseen tai määrään puuttumisen seurauksena. 
 
Mittauksiin saatiin Sisu-Auton kautta ulkopuolisen yrityksen toimesta lastuviritetty 480 
hv Mack –moottorilla varustettu kuorma-auto. Auto mitattiin ensin viritettynä 
(saapumistila) ja tämän jälkeen palautettiin alkuperäiseksi vertailumittauksien 
ajamiseksi. Molemmat tapaukset ajettiin maantie- ja moottoritiesykleillä täyden 
kuorman vastuksilla. Lisäksi suoritettiin tehomittaukset. 
 
Kummassakaan ajosyklissä polttoaineen kulutus ei laskenut, vaan pikemminkin nousi 
hieman (1,2 – 1,3 % (kuva 13).  
 

Sisu 480 vakio vs. viritetty
Polttoaineenkulutus maantie- ja moottoritiesykleissä 
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Kuva 13. Virityksen vaikutus polttoaineen kulutukseen maantie- ja moottoritieajossa 

(60 t.) 
 
NOx -päästöt laskivat maantiellä n. 1 % ja moottoritiellä n. 9 % (kuva 14).  
Partikkelipäästöt taasen nousivat maantiesyklissä 21 % ja moottoritiellä 11 % (kuva 15). 
 
Vaikutukset pakokaasupäästöihin yhdessä polttoaineen kulutuksen kanssa vahvistavat 
käsitystä siitä, että säätötoimenpiteet olivat pääosin kohdistuneet syötön määrän 
lisäämiseen, eikä niinkään ruiskutuksen ajoitukseen. 
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Kuva 14. Virityksen vaikutus NOx -päästöihin maantie- ja moottoritieajossa (60 t).  
 

Sisu 480 vakio vs. viritetty
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Kuva 15. Virityksen vaikutus hiukkaspäästöihin maantie- ja moottoritieajossa (60 t).  
 
Ohjelmoinnin vaikutus tehokäyrään oli merkittävä (kuva 16).  Pyöräteho oli noussut 
noin 40 hv (426 hv --> 466 hv) ja maksimitehon kohta oli siirtynyt noin 200 kierrosta 
minuutissa matalammille pyörintänopeudella. Vaikutus suurimpaan työntövoimaan oli 
noin 10 % (vastaa vaikutusta vääntömomenttiin).  
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Kuva 16. Virityksen vaikutus teho- ja työntövoimakäyriin. 
 
Auton omistajan mukaan kulutus oli laskenut uudelleen ohjelmoinnin seurauksena 4 – 7 
%. Tämä on ristiriidassa nyt mitattujen tulosten kanssa (noussut n. 1 %). Syitä 
käytännön kulutuksen laskulle voidaan arvella tulevan lähinnä ajotapojen muuttumisen 
kautta. Suurempi vääntömomentti sallii suuremmalla vaihteella ajamisen. Tätä asiaa 
korostetaan lastuviritystä tehtäessä, eli että suuremman vääntömomentin turvin 
virityksen jälkeen kannattaa ajaa mahdollisimman suurilla vaihteilla ja vedättää mäissä 
mahdollisimman pitkään ennen alas vaihtamista.  Näin koulutetaan myös nykyisissä 
ajotapakoulutuksissa.  
 
Viritystoimenpide oli maksanut noin 1700 €. Maksetulla hinnalla ja sen yhteydessä 
annetulla kuljettajakoulutuksella saattaa olla tehokas psykologinen vaikutus kuljettajan 
ajokäyttäytymiseen, mikä näkyy välillisesti myös toivottuna polttoaineen kulutuksen 
laskuna. 
 
Useat kuorma-autojen edustajat, ml. Sisu-Auto, pitävät luotettavuuden heikentymistä 
todellisena ongelmana. On tapauksia, joissa viritetyt ajoneuvot ovat hajonneet ennen 
aikojaan.  Vaurioiden aiheuttajia voivat olla esim. moottorin voitelun heikentyminen 
liian korkean tuhkapitoisuuden vuoksi tai mekaaniset voimansiirtolaitteistojen vauriot. 
Tiettävästi markkinoilla on myös ruiskutuksen ajoitukseen vaikuttavia virityskeinoja, 
joilla oletetaan olevan vaikutusta myös moottorin hyötysuhteeseen.  
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Moottoridynamometrimittaukset/moottorivertailu 
 
VTT PRO:n moottorilaboratoriossa tehtiin vuosina 2004 - 2005 aikana mittauksia 5.9 -
litraisilla Cummins ISBe Commonrail -tekniikalla varustetuilla dieselmoottoreilla. 
Mittaukset on raportoitu kokonaisuudessaan raportissa PRO3/P3021/05 ” Cummins ISBe 
moottoriversioiden 275-30 ja 220-30 moottorimittaukset ”. 
 
Mittaussuunnitelma sisälsi mittauksia kahdella eri moottoriversiolla, Cummins ISBe - 
275 30 ja - 220 30. Luvut 275 ja 220 kuvaavat moottorin maksimitehoa hevosvoimissa. 
Moottorivalmistajan toimitusvaikeuksien takia pienempitehoisen Cummins ISBe 220 30 
version mittaukset ajoittuivat vuodelle 2005. 
 
Moottoreilla mitattiin moottorikartat pakokaasupäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta. 
Moottorikarttamatriisien lisäksi tutkittiin moottorin toimintaa ns. 
moottorijarrutustilanteessa. Mittaukset palvelivat pääosin pääprojektin toista alatehtävää 
(Ajoneuvojen energiankulutuksen mallinnus), jossa simuloitiin kyseisillä moottoreilla 
varustettuja kokonaisia ajoneuvoja. Moottorien päästötasot mitattiin myös tunnetuilla 
testisykleillä kuten ESC, ETC ja Braunschweig (jälkimmäinen moottoridynamometriin 
sovitettuna). 
 
Varsinaisten moottorimittausten lisäksi oli tarkoitus tarkastella eri 
vaihteistovaihtoehtojen toimintaa kyseisillä moottoreilla. Mittaussuunnitelman mukaan 
275 -versio oli tarkoitus mitata manuaalisella vaihdelaatikolla ja 220 -versio 
automaattisella vaihdelaatikolla. Koska 220 -versiota ei saatu mittauksiin aikataulun 
mukaisesti, sekä manuaali- että automaattivaihdelaatikon mittaukset tehtiin 275 30 
moottorilla. Mittauksissa tarkasteltiin vaihteistojen toimintaa sekä vakiopisteissä että 
mittaussykleissä.  
 
Mittauksia varten moottorit asennettiin VTT:llä transienttidynamometriin, missä 
voidaan tehdä mittauksia direktiivin 1999/96/EC mukaisesti. Direktiivistä poiketen 
moottorit asennettiin mittauksia varten apulaitteineen (paineilmakompressori ja 
generaattori kytkettynä), joten mittaustuloksia ei voida tarkkaan ottaen suoraan verrata 
raja-arvoihin. Polttoaine oli kauppalaatuinen vähärikkinen moottoripolttoöljy.  
 
Moottorien tiedot on esitetty taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Moottoreiden tiedot   
Moottori Cummins ISBe 275 30 Cummins ISBe 220 30 
Rakennne 6-sylinteriä rivissä, turboahdettu 

ilmasta - ilmaan välijäähdytetty 
Sylinteritilavuus 5.9 l 
Maks. vääntömomentti 950 Nm / 1500 rpm 820 Nm/ 1500 rpm 
Maks. teho 202 kW (275 hv) / 2500 rpm 162 kW (220 hv) / 2500 rpm 
Polttoainejärjestelmä Commonrail, Bosch HPCR 
Päästötaso Euro III 
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Moottorikarttamittaukset muodostuvat 40-mittauspisteen matriisista. Hiukkaspäästö 
mitattiin 21 pisteessä. Lisäksi kahdeksalla eri moottorin pyörimisnopeudella mitattiin 
moottorin pyörittämiseen tarvittava vääntömomentti, mikä vastaa jarruttavaa 
vääntömomenttia moottorijarrutuksessa. Maksimikuorman pisteitä lukuun ottamatta 
molempien moottoriversioiden mittausmatriisit koostuivat samoista mittauspisteistä.  
 
Esimerkkinä moottorikarttamittausten tuloksista on moottoreiden polttoaineen 
ominaiskulutukset jotka on esitetty simpukkakäyrinä kuvassa 17. 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/kWh)
Cummins ISBe 220 30 & ISBe 275 30 
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Kuva 17. Cummins -moottoreiden ominaiskulutus. 
 



 21 (65) 
 

 

Molempien moottorien ominaiskäyrästöt ovat samankaltaisia. Kulutus on pienin hyvin 
pienellä kierrosluvulla ja kohtuullisella vääntömomentilla. Tämä alue, jossa 
ominaiskulutus oli alle 210 g/kWh, on esitetty kuvassa 17 vaaleimmalla vihreällä 
värillä.   
 
Pienin mitattu kulutus oli 275 hv versiolla 208 g/kWh (1250 rpm/686 Nm) ja 220 hv 
versiolla 210 g/kWh (1250 rpm/549 Nm). 220 hv versio kulutti, yhtä mittauspistettä 
lukuun ottamatta, yhteisissä mittauspisteissä vähemmän kuin 275 hv versio. Mitattujen 
pisteiden (lukuun ottamatta tyhjäkäyntiä) suhteellisten erojen keskiarvo oli 4.2 % 
pienempitehoisen version eduksi. Kuvasta 17 voidaan todeta, että 220 hv version 
ominaiskulutus on huomattavasti pienempi kuin 275 hv version kulutus 
käyntinopeusalueella 1400 - 2400 rpm melkein koko vääntömomenttialueella.  
 
Moottorien suoritusarvot mitattiin myös kolmella eri testisykleillä, ESC, ETC ja 
Braunschweig (moottoridynamometriin sovitettuna). ESC -syklit muodostettiin 
käyttämällä kunkin moottorin omaa maksimimomenttikäyrää (”ESC 100 %”) sekä 
molemmille moottoreille yhteistä momenttikäyrää (”ESC yhteinen”). 
 
ESC yhteinen -syklin momenttikäyrä oli käytännössä noin 80 % 275 hv moottorin 
momenttikäyrästä, ja taas 220 hv moottorille tämän momenttikäyrän arvot olivat lähellä 
maksimimomenttia, ts. pienempitehoisella moottorilla ESC 100 % ja ESC yhteinen -
syklit ovat lähes samat. ESC yhteinen -syklillä moottoriversiovertailu voidaan tehdä 
tarkemmin, koska molemmat moottoriversiot ajetaan täsmälleen samoissa 
kuormituspisteissä. Voidaan siis tarkastella kannattaako käyttää pienempää moottoria 
suurella kuormalla vai ajaa tehokkaampaa moottoria kevyemmin. Tässä oletuksena on, 
että myös pienemmän moottorin tehotaso on riittävä. ESC -testisyklin päästö- ja 
polttoainekulutustulokset on esitetty taulukossa 3. Taulukoihin on kirjattu koko 
testisyklin aikana kulutettu polttoainemäärä. ETC –syklien osalta taulukkoon on myös 
kirjattu syklin yli tehty työ. 
 
Taulukko 3. ESC -testisyklien mittaustulokset. 
ESC-sykli CO THC NOx PM Polttoaine

Moottori TESTI g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh kg/testi
220 hv ESC YHT. 0.8 0.01 5.0 0.08 7.7
275 hv ESC YHT. 1.0 0.03 4.3 0.14 8.3
220 hv ESC 100% 0.7 0.05 4.7 0.08 8.2
275 hv ESC 100% 1.0 0.02 4.7 0.13 10.1  

 
Kuten ESC -testisyklin osalta myös ETC -sykliä ajettiin käyttämällä kahta 
momenttikäyrää molemmilla moottorilla. ETC -testisyklien päästö- ja 
polttoainekulutustulokset on esitetty taulukossa 4.  
 
Taulukko 4.  ETC -testisyklien mittaustulokset 
ETC-sykli CO THC NOx PM CO2 Polttoaine Ominaisk. Työ

Moottori TESTI g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh kg/testi g/kWh kWh
220 ETC YHT. 1.3 0.07 4.5 0.10 762 5.3 236 22.5
275 ETC YHT. 1.9 0.06 5.0 0.20 847 5.9 261 22.7
220 ETC 100% 1.1 0.01 4.6 0.10 749 5.9 239 24.6
275 ETC 100% 1.7 0.02 5.4 0.17 809 6.8 238 28.5  
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Varsinaisten moottorimittaussyklien lisäksi ajettiin moottoridynamometriin sovitettua 
Braunschweig- bussisykliä. Sykli on kehitetty kokonaisten ajoneuvojen mittaamiseksi 
alustadynamometrilla. Sykli on määritetty ajonopeuden ja ajoneuvon inertian mukaan.  
 
Moottorimittaus toteutettiin käyttämällä alustadynamometrimittausten aikana CAN -
väylästä mitattuja moottorin pyörimisnopeus- ja kuormitusarvoja. Braunschweig -
syklissä simuloitiin Kabus Oy:n kevytrakenteista maantielinja-autoa massoilla 9, 11 ja 
13 t. Molemmat moottorit ajettiin käyttäen samoja Braunschweig -syklien 
pyörintänopeus- ja vääntömomenttiarvoja, ja molempien moottorien tehotaso riitti 
toteuttamaan syklin myös 13 t massalla. Braunschweig -testisyklien päästö- ja 
polttoainekulutustulokset on esitetty taulukossa 5.  
 
Taulukko 5.  Braunschweig -syklien mittaustulokset.                
BRAUNSCHWEIG CO THC NOx PM Polttoaine Ominaisk. Työ

Moottori Paino g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh kg/testi g/kWh kWh
220 hp 9 t 3.2 0.14 6.5 0.11 2.8 258 10.7
275 hp 9 t 5.0 0.16 7.5 0.28 2.9 277 10.4
220 hp 11 t 3.3 0.11 6.2 0.11 3.1 259 11.9
275 hp 11 t 6.4 0.02 6.6 0.27 3.3 276 11.8
220 hp 13 t 3.0 0.06 6.0 0.10 3.1 252 12.3
275 hp 13 t 4.8 0.03 6.6 0.28 3.4 273 12.2

                                                                                                                                                                          
Sekä ETC- että Braunschweig –syklistä nähdään, että pienempitehoinen moottori on 6 – 
10 % taloudellisempi samaa kuormaa käytettäessä (ominaiskulutuksen pohjalta 
laskettuna). Kulutuseroja syntyy, vaikka kyse on saman perusmoottorin eri 
tehoversioista. Tämän perusteella moottoria ei missään tapauksessa kannata ylimitoittaa.  
 
Päästöjen osalta molemmat moottoriversiot ovat varsin lähellä virallisia Euro 3 
hyväksymisrajoja. Rajat ESC –testissä ovat typen oksidien osalta 5 g NOx/kWh ja 
hiukkasten osalta 0,10 g PM/kWh. Euro 3 dieselmoottorilta ilman pakokaasujen 
jälkikäsittelyä ei vaadita ETC –hyväksymiskoetta, mutta tässäkin kokeessa moottorit 
menestyvät kohtuullisen hyvin. ETC –raja-arvot Euro 3 luokassa ovat 5 g NOx ja 0,16 g 
PM/kWh. Eri moottoriversioiden ominaispäästöarvot menevät osittain ristiin kuitenkin 
niin, että pienempitehoinen moottori tuottaa aina vähemmän hiukkasia. Tämä pätee 
erityisesti Braunschweig –testissä, joka on hyväksymistestejä rankempi sekä NOx:n että 
hiukkasten osalta. 
 
 Moottoridynamometrimittaukset/vaihteistovertailu 
 
Mittauksissa käytettyjen vaihdelaatikoiden tekniset tiedot on esitetty taulukossa 6. 
Mittauksissa vaihdelaatikot asennettiin Cummins ISBe 275 moottorin perään.  
 
Taulukko 6.  Vaihteistojen tekniset tiedot. 
Manuaalivaihteisto ZF Ecolite S 6-85 
 6 vaihdetta, 6-vaihde 1:1 välityssuhde 
Automaattivaihteisto  Allison 3000 series 
 6 vaihdetta, 4-vaihde 1:1 välityssuhde 
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Vakiokuormamittauksissa mitattiin 3 pyörimisnopeutta (moottorin pyörimisnopeus 
1250, 1750 ja 2250 rpm) ja 3 kuormaa (manuaalivaihteistolla tämän lisäksi 2650 rpm 40 
% kuormalla). Mittauspisteet ovat moottorikarttamittauksien mittausmatriisista. 
Manuaalivaihteistomittauksissa käytettiin 5. ja 6. vaihteita, automaattivaihteisto-
mittauksissa vaihteita 4, 5 ja 6.  
 
Manuaalivaihteiston aiheuttama kulutuslisä oli 5. ja 6. vaihteella keskimäärin vain 2 - 3 
% verrattuna pelkän moottorin kulutukseen. Näin ollen manuaalivaihteisto on varsin 
energiatehokas. Epäsuoran (5.) ja suoran (6.) vaihteen välillä ei ollut merkittäviä eroja. 
Absoluuttiarvona manuaalivaihteiston aiheuttama kulutuslisä on 0,05 – 0,5 l/h.  
 
Kuvassa 18 automaattivaihteiston aiheuttama kulutuslisä. Vaihtelualue on suuri, 4 – 50 
%, häviöiden ollessa suurimmillaan suurella pyörimisnopeudella ja pienellä kuormalla. 
Parhaimmillaan automaattivaihteiston energiatehokkuus on lähes manuaalivaihteiston 
tasoa, mutta pienellä kuormalla automaattivaihteiston hyötysuhde on huono. Mitatuista 
vaihteista 4. vaihde oli tehokkain, 6. vaihde eniten kuluttava. Automaattivaihteiston 
kulutuslisä absoluuttiarvona on 1 – 3 l/h.  
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Kuva 18. Automaattivaihteiston aiheuttama polttoaineenkulutuslisä. 
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5. Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus / kuljettajan mallinnus 
(TKK autolaboratorio) 

 
Teksti: Antti Lajunen/TKK 
 
Tausta 
 
Mallinnuksen ideana on, että eri autotyyppien polttoaineen kulutusta voitaisiin arvioida 
laskennallisesti. On melko mahdotonta kokeellisesti lähteä arvioimaan esimerkiksi 
erilaisten vaihteistojen tai perävälitysten vaikutuksia tietyillä ajolinjoilla. Kun mallinnus 
saadaan ”kalibroitua” toimimaan kohtuullisella tarkkuudella, voidaan sitä jatkossa 
käyttää esim. ajoneuvojen spesifikaatioiden määrittelyyn ja ajoneuvon valinnan 
optimointiin. Automaattivaihteisten kaupunkilinja-auton mallinnus onnistui varsin 
hyvin. Toisaalta ongelmaksi muodostui manuaalivaihteisto/kuljettaja -yhdistelmän 
mallinnus. 
 
Vuoden 2005 työt 
 
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnusta jatkettiin vuonna 2004 tehdyn 
mallinnustyön pohjalta. Nyt energiankulutusta arvioitiin kahden erillisen sitä kuvaavan 
tapauksen avulla. Ensimmäisessä tapauksessa keskityttiin manuaalivaihteisten raskaiden 
ajoneuvojen mallinnukseen ja simulointiin. Uusia simulointimalleja olivat 
ajoneuvoyhdistelmän vetoauto ja jakeluauto. Myös aikaisempaa manuaalivaihteista 
pitkän matkan linja-auton Kabus TC-63/7300 mallia käytettiin simuloinneissa. Toisessa 
tapauksessa kahden kaupunkibussilinjan ajosyklit analysoitiin ja kehitettiin prototyyppi 
aktiivisesta opastuslaitteesta. Ajosyklin analyysi koostui mitatun ajotiedon analyysistä 
ja optimaalisen ajosyklin luomisesta kahdelle kaupunkibussilinjalle. Kaupunkibussin 
simuloinneilla arvioitiin optimoidun ajosyklin vaikutusta energian- ja polttoaineen 
kulutukseen. Simulointien avulla myös kehitettiin ajo-opastinlaitteen ohjelman 
toimintoja.  
 
Mallinnus 
 
Manuaalivaihteisten raskaan ajoneuvojen mallinnuksen tavoitteena oli kehittää 
ADVISOR ajoneuvon simulointiohjelmaan vaihteenvaihdon käyttäytymismalli ja 
samalla arvioida simulointiohjelman soveltuvuutta hallita todellisen kuljettajan 
vaihteenvaihtokäyttäytymistä. Myös kuljettajan vaihteenvaihtamiskäyttäytymisen 
vaikutusta polttoaineen kulutukseen arvioitiin simuloimalla kolmea manuaalivaihteista 
raskaan ajoneuvon mallia erilaisilla vaihteenvaihtologiikoilla. Kaksi uutta raskaan 
ajoneuvon mallia luotiin samalla tavalla kuin aikaisemmin mallinnetut bussin mallit. 
Mallintamiseen saatiin luotettavat komponenttitiedot ajoneuvojen valmistajalta ja 
moottorikartta luotiin VTT Prosessien alustadynamometrimittausten pohjalta. 
Pakokaasujärjestelmää ei mallinnettu ja apulaitteiden ottama teho oletettiin vakioksi 
kaikissa simuloinneissa. 
 
Kirjallisuusselvitys osoitti selkeästi, että kuljettajan käyttäytyminen kannattaa mallintaa 
kyseisen tarpeen mukaan. Kuljettajan malleja on kehitetty jo vuosikymmeniä ja 
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poikkeuksetta niissä kuljettajan käyttäytyminen on suunniteltu tietyn sovelluksen 
tarpeiden mukaan. Tässä työssä kuljettajan käyttäytyminen luotiin vaihteenvaihdon 
avulla. Olemassa olevaan simulointimallin vaihteiston yhteyteen lisättiin ohjelmalohko, 
jolla hallittiin vaihteenvaihtamisprosessia. Kyseinen ohjelmalohko suoritti 
vaihteenvaihdon tietyn logiikan mukaan. Vaihteenvaihtologiikat tuottivat siis erilaisia 
ajotapoja eli ajokäyttäytymistä. Logiikat perustuivat ajoympäristön ja ajoneuvon 
suorituskyvyn huomioon ottamiseen vaihteenvaihdossa. Ympäröivän liikenteen 
vaikutusta ei huomioitu. Simuloinneissa käytettiin ennalta mitattua kolme tyypillistä 
jakelusykliä. Sykleihin oli myös mitattu tien korkeusprofiili, joka oli yksi 
vaihteenvaihtoon vaikuttavista parametreista.  
 
Ajosyklin analyysi 
 
Kaupunkilinja-auton ajosyklin vaikutusta energian- ja polttoaineenkulutukseen 
arvioitiin muokkaamalla kahta ajosykliä. Nämä ajosyklit mitattiin kahdelta bussireitiltä, 
jotka olivat pääkaupunkialueen linjat 550 (Jokeri) ja 58. Ajosyklien muokkaamisen 
lähtökohtana olivat teoreettiset energiankulutuslaskelmat kaupunkilinja-auton ajossa. 
Mitatuille ajosykleille luotiin optimaaliset ajosyklit simulointia varten. Optimaalinen 
ajosykli perustui bussipysäkkien välisen matkan ajamiseen mahdollisimman 
taloudellisesti. Käytännössä tämä tarkoitti taloudellista kiihdyttämistä, toistuvien 
kiihdytys-jarrutus vaiheiden vähentämistä ja tavoitenopeuksien määrittämistä jokaiselle 
bussipysäkin välille. Kuvassa 19 ajosyklin optimoinnin idea hahmottuu selkeästi. Linjan 
550 analysointi oli myös pohjatyötä ajo-opastimen kehitykselle. 
 

 
Kuva 19.  Osa mitattua ja optimaalista ajosykliä linjalta 550. 
 
Tulokset 
 
Simuloinnit osoittivat, että kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymisellä on tietty vaikutus 
polttoaineen kulutukseen ja se on vahvasti sidoksissa ajotilanteeseen. Mallinnettuja 
manuaalivaihteisia ajoneuvoja simuloitiin kuudella eri vaihteenvaihtologiikalla.  
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Simulointitulokset myös todistivat, että ADVISORilla voidaan hallita 
manuaalivaihteista raskaan ajoneuvon mallia todellisen kuljettajan vaihteenvaihtotavan 
mukaisesti. Vaikka mallin muokkaus oli kohtuullisen helppoa, kuljettajan 
käyttäytymisen mallinnus vaatii paljon mallin kehittämistä ja testausta. ADVISOR 
osoittautui tehokkaaksi arviointityökaluksi energiankulutuksen simuloinneissa ja 
ohjelman simulointimallien helppo muokattavuus tarjoaa sen hyödyntämistä 
monenlaisissa simuloinneissa. Esimerkiksi ADVISORin avulla voitaisiin määrittää 
ajoneuvon eri komponentit tietylle ajoreitille siten, että saadaan mahdollisimman 
taloudellinen ajoneuvo kyseiselle reitille. Simulointitulokset polttoaineenkulutuksen 
osalta eri vaihteenvaihtologiikoilla on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Polttoaineenkulutus eri vaihteenvaihtologiikoillla. Kuvassa sininen väri 

vastaa ajoneuvoyhdistelmän vetoautoa, vihreä maantielinja-autoa ja 
punainen jakeluautoa. 

 
Mitattujen bussireittien 550 ja 58 pohjalta luotiin kolme erilaista optimaalista ajosykliä. 
Näissä erona oli kiihtyvyystaso kiihdytyksissä eli sykli ”Optimal 100 %” vastaa lähes 
kaasu pohjassa kiihdytystä, kun taas ”Optimal 50 %” vastaa kaksi kertaa hitaampaa 
kiihdytystä kuin edellinen. Simulointitulokset on esitetty kuvassa 21 
polttoaineensäästön suhteen. Optimaalisien syklien tuloksia on siis verrattu mitatun 
syklin simulointituloksiin, näin ollen mitatun ja optimaalisen ajosyklien erot 
polttoaineen kulutuksessa tulevat selvästi esille. Laskennallinen säästöpotentiaali on 
parhaimmillaan noin 15 %. 
 
Vuoden 2005 simulointityö on raportoitu Antti Lajusen diplomityössä ”Ajotavan 
vaikutuksen simulointi polttoaineen kulutukseen” (TKK Autolaboratorio 2005). 
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Kuva 21. Optimaalisten syklien simulointitulokset. 
 
 
5. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehitystyö (VTT PRO, VTT RTE, TKK) 
 
Tausta 
 
Alatehtävän tavoitteena on kehittää aktiivinen reaaliajassa toimiva ajo-opastin, jonka 
avulla kuljettajaa voidaan opastaa ajamaan mahdollisimman energiatehokkaasti. 
Järjestelmään on liitettävissä ajoneuvon sijaintitieto ja bussien osalta myös reitti- ja 
aikataulutieto. Pisimmälle vietynä ajo-opastinjärjestelmä opastaa kuljettajaa 
taloudelliseen ajotapaan ottaen huomioon vielä ajamattoman reittiosuuden. Erityisesti 
linja-autojen osalta opastuksessa on huomioitava myös palvelun taso ja aikataulussa 
pysyminen. 
 
Tehtävän ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin jo markkinoilla olevien 
informaatiojärjestelmien ominaisuudet, aloitettiin käyttöprofiilien kerääminen 
varustamalla erityyppisiä ajoneuvoja tiedonkeruulaitteistoilla sekä selvittämällä CAN -
väylän hyödyntämismahdollisuudet tiedonkeruu- ja opastinkäytössä. 
 
Markkinatilanteen kartoitus teetettiin alihankintana Helsingin Ammattikorkeakoulu 
Stadialla. Saatavilla on useita polttoaineenkulutusta ja ajotapaa tarkkailevia 
informaatiojärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista saada palautetta ajotavasta. 
Laitteet voivat antaa myös esim. vaihtamisohjeita. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
tarjolla opastinlaitteita, jotka yhdistävät reitin paikka- ja aikataulutiedot sekä ajoneuvon 
ominaisuudet kuljettajaa opastavaksi informaatioksi.  
 
Vuoden 2005 työt 
 
VTT Prosesseissa työ on jakautunut kahteen osioon, varsinaiseen ajo-opastinlaitteen 
kehitystyöhön ja ajonaikaisen datan talteen ottamiseen tähtäävään työhön. Ajodataa 
päivittäisistä ajotapahtumista tarvitaan, jotta voidaan luoda todellisia ajoprofiileja eri 
ajoneuvojen käytöstä erilaisissa liikennetilanteissa. Analysoituja ajoprofiileja 
hyödynnetään varsinaisen ajo-opastinlaiteen kehitystyössä. Ajoprofiilien analysointia on 
tehty yhteistyössä VTT RTE:n kanssa. Vuonna 2005 ajo-opastinlaitteen ensimmäinen 
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prototyyppi saatiin testattua YTV:n linjalla 550 (Jokeri –linja). Ajo-opastimen 
prototyyppi tehtiin yhteistyössä VTT Prosessien ja TKK:n Autotekniikan laboratorion 
kanssa. Itse kehitystyö koostui kahdesta vaiheesta, jotka olivat opastimen ohjelman 
kehitystyö simuloinnin avulla ja opastimen toiminnan testaus kaupunkilinja-auto 
käytössä.  
 
Ajoprofiilit ja teoria 
 
Tyypillisessä liikenteessä Helsingin keskustassa (RTE, Helsinki-sykli) jopa 75 % 
kaupunkibussin liikuttamiseen käytetystä energiasta hukataan jarrutuksissa lämmöksi. 
Vain n. 25 % siis menee varsinaisten ajovastusten (ilmanvastus, rullausvastus) 
voittamiseen. Tämä kuvastaa kiihdytysten erityisen suurta osuutta energian 
kokonaistarpeesta. Tästä ja muista edellä mainituista aikaisemmista tekemisistä on 
kerrottu tarkemmin vuosien 2003 ja 2004 vuosiraporteissa. 
 
Ensimmäisen varsinaisen opastinprototyypin kanssa päätettiin keskittyä kaupunkilinja-
auton käytön opastamiseen. Kaupunkibusseille on tyypillistä kiinteät toistuvat reitit ja 
suuret nopeusvaihtelut. Myös palvelutason, ja etenkin aikataulussa pysymisen merkitys 
on henkilöliikenteessä suuri.  
 
Kaupunkibussien ajotapahtuma yksittäisellä pysäkkivälillä jaettiin tarkastelua varten 
neljään eri vaiheeseen; liikkeellelähtöön, kiihdytykseen, vakionopeuteen ja jarrutukseen 
(kuva 22).  
 

Bussipysäkkivälin ajotapahtuman vaiheet
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Kuva 22.  Bussipysäkkivälin ajotapahtuman jako vaiheisiin. 
 
Liikkeellelähdössä tarkkailtavia suureita voivat olla esimerkiksi suurin hetkellinen 
kiihtyvyys tai kiihtyvyyden muutos. Näitä liiketilatietoja voidaan käyttää esim. ajotavan 
indeksoinnissa. Liikkeellelähdöstä voisi myös antaa välitöntä palautetta kuljettajalle 
hetkellisen kiihtyvyyden ylittäessä ennalta asetetun raja-arvon, mutta tätä ominaisuutta 
ei vielä ensimmäisessä prototyyppiversiossa lähdetty tutkimaan. 
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Kiihdytysvaiheessa tehdään suuri osa pysäkkivälillä tehtävästä kokonaistyöstä, mikä 
korostuu etenkin lyhyillä pysäkkiväleillä (kuva 23). Tästä syystä kiihdytyksen 
suorittaminen parhaalla mahdollisella hyötysuhteella on tavoiteltavaa.  
 
Koska kaupunkibussin ajotapahtuma on sidottu kiinteästi reitin aikatauluun, ei 
optimointia voida tehdä pelkän matkasidonnaisen polttoaineen kulutuksen suhteen. 
Optimointi on siis tehtävä käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lyhyellä pysäkkivälillä 
kiihdytykseen ja jarrutukseen käytetty aika vaikuttaa merkittävästi aikataulussa 
pysymisen edellyttämään ajonopeuteen, ts. pysyäkseen aikataulussa, on pysäkkivälin 
huippunopeutta nostettava vastaavasti ajan säästämiseksi. Ajonopeuden nostaminen 
puolestaan lisää nopeuden muutosta, mikä jälleen vaikuttaa polttoaineenkulutusta 
nostavasti (kuva 23). Tästä ja kiihdytyksen hyötysuhteesta johtuen kiihdytyksen tulisi 
yleistäen olla riittävän ripeä, mutta ei niin voimakas että automaattivaihteisto vaihtaa 
pienemmälle vaihteelle (kick-down toiminto). 
 

Teoreettiset energiantarpeet
Pysäkkiväli, sama aika ja matka (336m) eri ajotavalla
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Kuva 23.  Energiankäyttötarkastelu kahdelle teoreettiselle bussipysäkkivälin 

nopeusprofiilille. Molemmat profiilit toteuttavat saman matkan samassa 
ajassa, mutta ero energiantarpeissa on suuri. 

 
Ajo-opastimen pääperiaate on ohjeistaa kuljettajaa kiihdyttämään ripeästi ja ajamaan 
mahdollisimman matalaa vakionopeutta aikataulujen puitteissa. Jarrutustapahtuma 
jätettiin vielä tässä vaiheessa turvallisuussyistä opastamatta. 
 
Ajo-opastimella saavutettavissa olevan teoreettisen säästöpotentiaalin selvitys liitettiin 
osaksi TKK:lla teetätettyä diplomityötä (Antti Lajunen). Simulointia varten mitattiin 
bussilinjan 550 reittitiedot, joiden avulla pyrittiin luomaan mahdollisimman todellinen 
simulointiympäristö opastimen ohjelman kehitystä varten. Simuloinneissa opastimen 
ohjelman opastustietona käytettiin aikaisemmin ajosyklin analyysin tuloksena 
syntynyttä optimaalista ajosykliä.  
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Simulointeja tehtiin ADVISOR ja MATLAB -ohjelmistoilla. Laskennassa Lajunen 
päätyi 10 - 17 %:n säästöpotentiaaliin, ilman että aikataulussa pysymisestä jouduttiin 
tinkimään.  
 
Prototyyppilaite 
 
Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti ajoneuvon liiketiloja, paikkaa ja reitin aikataulussa 
pysymistä. Ajoneuvon liiketilat luettiin auton omasta CAN -väylästä, jolloin erillisiä 
lisäanturointeja ei tarvittu. Ajoneuvon ja pysäkkien paikannuksessa hyödynnetään GPS 
-satelliittiverkkoa. Reittiaikataulut, nopeusrajoitukset, tavoitenopeudet, pysäkit ja 
pysäkkien koordinaatit syötettiin vielä tässä demonstrointivaiheessa manuaalisesti. 
Kaupallisessa versiossa tulisi toki kiinnittää enemmän huomiota linjakohtaisen 
ohjelmoinnin automatisointiin työkustannusten minimoimiseksi. 
 
Ajo-opastin suorittaa luettujen tietojen ja reitille määritettyjen pysäkkiaikataulujen 
perusteella laskelmat siitä, miten nopeasti linjan loppuosa tulisi ajaa. Ajo-opastin siis 
sopeutuu toteutuneeseen aikatauluun ja pyrkii pitämään bussin aikataulussa. Koska ajo-
opastin aloittaa opastamisen heti linjan alussa, ei suuria aikataulupoikkeamia edes pääse 
syntymään. Näin ollen linjan aikataulussa pitämiseen riittää ajonopeuden suhteellisen 
pieni hienosäätö. Mikäli linjalla ollaan riittävästi jäljessä, nostetaan opastusnopeus 
korkeintaan nopeusrajoituksen mukaiseen arvoon. 
 
Informaation välitys kuljettajalle pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, 
ettei sen seuraamiseen tarvitsisi kiinnittää liiaksi huomiota. Kuljettajalle näytettävässä 
opastusnäytössä ylimpänä on kiihdytyksen opastus, toinen rivi on varattu ajonopeuden 
opastamiselle, kolmannella rivillä kerrotaan tavoitenopeus numeroina ja alimpana 
seuraavan pysäkin nimi (kuva 24). 
 

 
 
Kuva 24.  Ajo-opastimen kuljettajan näyttö, ”Kaikki kohdallaan”. 
 
Pysäkeiltä lähtöjen lisäksi kiihdytykset opastettiin myös satunnaisista liikenteen 
aiheuttamista pysähdyksistä (esim. liikennevaloista). Liian vähäinen kiihdyttäminen 
muuttaa ylimmän indikaattorin tausta keltaiseksi ja teksti kehottaa lisäämään ”kaasua” 
(kuva 25). Liiallinen kiihdytys puolestaan muuttaa taustan punaiseksi ja kehottaa 
vähentämään ”kaasua”.  
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Poikkeama opastusnopeudesta esitetään keskellä sijaitsevan OK merkin molemmilla 
puolin sijaitsevilla väripalkeilla (kuva 25). Vihreä OK merkki näytetään vielä 
samanaikaisesti ensimmäisten ”hienosäätö” palkkien syttyessä (sallittu toleranssi). 
 

 
 
Kuva 25. Ajo-opastimen kuljettajan näyttö. Meneillään olevaa kiihdytystä 

opastetaan ripeämmäksi ja lähestytään opastusnopeutta. 
 
Ajettaessa riittävän tarkasti opastimen opastuksen mukaisesti, pysyvät molemmat 
värikoodeilla varustetut rivit vihreinä. Tällöin kuljettaja voi keskittyä pelkästään 
liikenteen seuraamiseen. 
 
Ensimmäinen prototyyppi rakennettiin kannettavaan tietokoneeseen helposti 
muokattavaksi Labview sovellukseksi. Järjestelmä ei vielä tässä vaiheessa toiminut 
täysin itsenäisesti, vaan se vaati käyttäjän käynnistämään ajo-ohjelman ja tallennuksen. 
Itse opastuslogiikkaan ei kuitenkaan ollut tarvetta puuttua manuaalisesti. Toiminnan 
testaamista varten tutkijalle järjestettiin runsaammalla informaatiolla varustettu näyttö, 
jonka avulla voitiin tehdä huomioita parametrien sopivuuksista ja tarkkailla opastimen 
toimintaa yleensäkin (kuva 26). 
 
Kokeet todellisessa ajossa 
 
Opastuksen käytännön vaikutuksen tutkimiseksi järjestettiin joukko testiajoja HELB:n 
Scania Euro 3 kaupunkibussilla linjalla no. 550 (YTV). Perustason määrittämiseksi 
tallennettiin aluksi ajoprofiileja ilman ajo-opastimen vaikutusta (normaali tilanne). 
Näitä mittauksia tehtiin keskiviikkona ja torstaina viikolla 38.  
 
Ensimmäisen kerran opastimen kanssa ajettiin heti perjantaina vertailutason 
määrityksen jälkeen. Pysähdysten määrien ja pysäkeillä käytettyjen kokonaisaikojen 
perusteella perjantain todettiin poikkeavan liikenteeltään keskiviikkoon ja torstaihin 
verrattuna huomattavasti, joten tuloksia ei voitu pitää erityisen vertailukelpoisina. 
 
Parhaan mahdollisen vertailtavuuden vuoksi ajot opastimen kanssa pyrittiin 
järjestämään saman kuljettajan kanssa, samoina viikonpäivinä ja samoina kellonaikoina. 
Viikon 38 ajoja vastaavat aikataulutukset saatiin sovitettua viikolle 41 (keskiviikko ja 
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torstai). Kuvassa 27 on nähtävissä ajo-opastimen sijoitus helposti havaittavaan paikkaan 
kuljettajan näkökentässä (rahastuslaitteen yläpuolella). 
 

 
 
Kuva 26.  Prototyypin runsaammin tietoa esittävä ”tutkijan näyttö”. Taustalla 

linjan YTV 550 ajoreitti pysäkkeineen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 27. Opastimen sijoitus kuljettajan näkökenttään. 
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Opastin toimi suunnitellusti. Haluttu kiihdytysprofiili ja ajonopeus onnistuttiin 
välittämään kuljettajalle riittävän yksiselitteisesti siten, ettei opastimen tarkkailu 
häirinnyt itse bussin ajamista. Vertailemalla ilman opastinta ja opastimen kanssa 
ajettujen ajojen nopeusprofiileja, nähdään opastimen tehokas nopeushuippuja leikkaava 
vaikutus (kuva 28).  
 
Kuvasta 28 nähdään myös miten opastusnopeus on säätynyt matkan edetessä (vaalean 
punainen viiva). Linjan alkupuolella opastusnopeus on vaihdellut tasolla n. 4 km/h 
nopeusrajoituksen alapuolella aina Suursuonlaidan pysäkille asti. Tästä eteenpäin aina 
Itäkeskuksen päätepysäkille, on opastusnopeus ollut säätyneenä suurimpaan 
mahdolliseen arvoonsa, eli kyseisen tien nopeusrajoitukseen asti. Kuvasta 28 nähdään 
myös, ettei työmääräero enää linjan loppuosassa kasvanut. Moottorin tekemä työmäärä 
kuvaa hyvin myös polttoaineenkulutusta. Päätepysäkille saavuttiin ajo-opastimen kanssa 
ajettaessa 2,5 minuuttia aikataulusta myöhässä, mutta vain yksi minuutti myöhemmin 
kuin vertailuajossa. 
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Kuva 28. Vertailuparin ajotapahtumien graafinen tarkastelu, ajo-opastimen 

vaikutus ajotapaan. 
 
Vaikka vertailumittaukset järjestettiin samoina kellonaikoina ja viikonpäivinä, poikkesi 
kolme kuudesta (50 %) mittauksesta yli 10 % paristaan joko pysähdysten 
lukumäärältään tai pysäkillä käytetyltä ajaltaan. Nämä kolme vertailuparia hylättiin, 
koska niiden ajotapahtumien ei katsottu vastanneen toisiaan riittävän hyvin. Hylkäyksen 
aiheuttaneet poikkeamat on merkitty keltaisella taustalla tulostaulukkoon 7. 
 
Vertailukelpoisiksi luettujen mittausten keskiarvoina kulutus laski opastimen myötä 5 
%, ajoajassa jäätiin 1 min 43 s, pysähdyksissä oltiin 1 % useammin ja 1 % pidempään 
(taulukko 7). Pienen otoksen ja suuren hajonnan vuoksi tulosta ei voida vielä pitää 
erityisen luotettavana, vaan pikemminkin suuntaa antavana. Toisaalta 
polttoaineensäästötulosta puolsivat myös viikon 38 perjantaina ajetut myöhemmin 
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viikolla 41 uusitut mittaukset. Vastaavalla yli 10 % eroavaisuudet rajaavalla 
menettelyllä polttoaineenkulutus laski näissä esivertailuissa keskimäärin 4 % (neljä 
hyväksyttyä paria). 
 
Taulukko 7. Vertailuajojen tulokset viikoilla 38 ja 41. 

 
 
Päätestikuljettajana viikkojen 38 ja 41 mittauksissa toimi HELB:n kokenut kuljettaja 
Hemmo Massinen. Viikolla 38 ajo-opastinta kokeili myös toinen HELB:n kuljettaja. 
Kuljettajien kommentit laitteesta yllättivät positiivisuudellaan. Opastusta pidettiin 
hyödyllisenä ja informaation välitystapaa selkeänä.  
 
Opastinta käytettäessä jatkuvan aikataulujen tarkkailun tarve vähenee oleellisesti, koska 
aikataulujen hallinta on kiinteänä osana laitteen toimintalogiikkaa. Mikäli aikataulusta 
ollaan myöhässä, nostetaan opastusnopeutta korkeintaan nopeusrajoitukseen, joten 
kuljettajalle ei synny kiusausta ajaa ylinopeutta aikataulusta jäämisen välttämiseksi. 
Myös tahattomat ylinopeuden vähenevät selvästi, koska kuljettajan ei tarvitse jatkuvasti 
verrata nopeusmittarin viisarin näyttämää tien nopeusrajoitukseen. Laite 
yksinkertaistettuna ilmoittaa vihreällä OK merkillä että nopeus on riittävä.  
 
Esimerkiksi torstain 9:30 Westendin asemalta lähteneessä vertailuajossa (kuva edellä) 5 
km/h yli nopeusrajoituksen ajaminen vähentyi ajallisesti 82 %. Ilman opastinta 
nopeusrajoitusta ylitettiin vähintään 5 km/h 183 sekunnin ajan, kun opastimen kanssa 
ko. ylinopeutta ajettiin vain 33 sekuntia. Vastaavasti 10 km/h ylinopeudet vähenivät 90 
%, 31 s -> 3 s. Nämä ylinopeudet olivat lähinnä edellä mainitun kaltaisia ”tahattomia” 
ylinopeuksia. Opastuksella oletetaan olevan vielä suurempi vaikutus kokemattomiin 
kuljettajiin. 
 
Palvelutason kannalta muutaman minuutin myöhästymistä huomattavasti pahempi asia 
on aikataulun edellä ajaminen. Edellä aikataulusta ajaminen rajoittuu opastimen avulla 

pvä suunta lähtö kulj. h:min:s l/100km km/h pys, kpl pys, s
ke vko38 West-Itä1 9:20 Hemmo 0:55:55 42.9 30.6 44.0 591
ke vko41, a-o West-Itä1 9:20 Hemmo 0:57:43 42.3 29.8 47.0 599

Ero 1.8 -1 % -3 % 7 % 1 %

ke vko38 West-Itä2 11:35 Hemmo 0:56:09 39.3 30.5 47.0 511
ke vko41, a-o West-Itä2 11:35 Hemmo 0:56:50 40.5 30.5 44.0 451

Ero 0.7 3 % 0 % -6 % -12 %

ke vko38 Itä-West1 10:30 Hemmo 0:55:16 40.3 30.8 45.0 504
ke vko41, a-o Itä-West1 10:30 Hemmo 0:59:34 42.3 28.9 47.0 601

Ero 4.3 5 % -6 % 4 % 19 %

to vko38 West-Itä1 9:20 Hemmo 0:57:31 42.3 29.8 46.0 559
to vko41, a-o West-Itä1 9:20 Hemmo 0:58:38 40.2 29.4 42.0 558

Ero 1.1 -5 % -1 % -9 % 0 %

to vko38 West-Itä2 11:35 Hemmo 0:57:07 37.8 30.0 37.0 591
to vko41, a-o West-Itä2 11:35 Hemmo 0:58:58 37.6 29.4 41.0 575

Ero 1.8 -1 % -2 % 11 % -3 %

to vko38 Itä-West1 10:30 Hemmo 0:57:42 42.1 29.5 47.0 601
to vko41, a-o Itä-West1 10:30 Hemmo 0:59:57 38.8 28.7 49.0 612

Ero 2.2 -8 % -3 % 4 % 2 %

Kaikkien mittausten keskiarvo 2.0 -1 % -3 % 2 % 1 %
Mittaukset poistettu, joissa yli 10%:n erot pysäh 1.7 -5 % -2 % 1 % 1 %
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erityisen tehokkaasti. Käytännössä edellä aikataulusta ajaminen estyy opastusnopeuden 
laskiessa. Tällöin ylimääräinen käytettävissä oleva aika hyödynnetään perusteorian 
oppien mukaisesti polttoaineenkulutuksen kannalta optimaalisesti.  
 
Johtopäätökset 
 
Näin pienen otoksen perusteella voitiin todeta laitteen vaikutukset ajotapaan ja tehdä 
useita käytännön huomioita. Prosenttilukemien tarkempaa selvittämistä varten 
mittauksia täytyisi tehdä huomattavasti enemmän.  
 

• Opastinlaitteen logiikka toimii suunnitellusti 
– edellä ollessa lasketaan tavoitenopeutta ja jäljessä ollessa ajetaan 

maksimissaan nopeusrajoituksien mukaan 
• Opastuksella onnistuttiin vaikuttamaan kuljettajan ajamiseen halutulla tavalla 
• Opastin parantaa palvelun laatua 

– opastin pitää huolen aikataulussa pysymisestä  
– erityisesti edellä aikataulusta ajaminen rajoittuu tehokkaasti 

• Kuljettajan viihtyvyys paranee 
– opastin poistaa kuljettajalta vastuun aikataulussa pysymisestä, ts. ei 

jatkuvaa tarvetta arvioida aikataulun toteutumista 
– ei houkutetta ylinopeuden ajamiselle, vaikka aikataulussa olisikin vaikea 

pysyä 
• Numeroina pienestä otoksesta (yksi kuljettaja, kolme vertailukelpoista ajoa) 

– polttoaineenkulutus laski keskimäärin 5 % 
– yli 5 km/h ylinopeudet laskivat n. 80 % 
– yli 10 km/h ylinopeudet laskivat n. 90 % 

 
 
6. Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierinvastukseen 
 
Teksti: Antti Leinonen, Panu Sainio 
 
Tämä osahanke toteutettiin diplomityönä vuonna 2005. Osahanke oli tavallaan jatkoa 
aikaisemmin tehdylle rengastutkimukselle. Työ jakaantui kolmeen osa-alueeseen. 
Ensimmäinen tavoite oli tehdä kirjallisuusselvitys tiellä tapahtuvia renkaan 
vierienvastusmittauksia käsittelevistä tutkimuksista. Toinen tavoite oli suunnitella 
mittalaitteisto tieolosuhteissa tehtäviä vierienvastusmittauksia varten ja käyttää laitetta 
erilaisten tienpintojen vertailemiseen. Mittalaitteisto oli tarkoitus sijoittaa 
melunmittausvaunu HUT NOTRAan. Kolmas tavoite oli arvioida pitkittäisen kitkan 
mittaamiseen tarkoitetun mittavaunun, LONTRAn, soveltuvuutta 
vierinvastusmittauksiin. 
 
Diplomityön alussa esitellään renkaan vierinvastukseen vaikuttavia tekijöitä. 
Kirjallisuusselvitysosassa käsitellään tutkimuksia, jotka liittyvät renkaan vierin-
vastukseen tieolosuhteissa. Työn loppuosassa esitellään rakennettu mittalaitteisto ja 
tehdyt mittaukset sekä arvioidaan LONTRAn soveltuvuutta vastaavanlaisiin 
mittauksiin. 
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Kirjallisuudesta löytyneiden tietojen perusteella voidaan sanoa, että tienpinnan 
ominaisuudet vaikuttavat selvästi renkaan vierinvastukseen. Henkilöautojen kohdalla 
ero polttoaineen kulutuksessa eri tienpinnoilla voi olla useita prosentteja ja raskaiden 
ajoneuvojen kohdalla vielä enemmän. Eri tutkimusten tuloksissa on kuitenkin 
huomattavia eroja. Yleisesti vaikutta siltä, että vaikka aihetta on tutkittu säännöllisesti, 
ei mitään yleistettäviä tuloksia tai edes kunnolla toimivaa mittausmenettelyä ole kyetty 
kehittämään 
 
Vierinvastuksen mittaaminen normaalilla tiellä on tarpeellinen ja haastava tavoite. 
Tarpeellisuus korostuu päällysteiden kulumisesta. Laboratorioon tehty koetie, 
päällystetty rumpu tai vastaava ei kerro päällysteen ominaisuuksista kuin uutena. 
Haastavuuteen liittyy normaaleja mittaustekniikkaa liittyviä tekijöitä kuten ajonopeus, 
lämpötila yms. Maanteillä mitattaessa oman erikoistensa tuo mukaan tien poikittainen ja 
pitkittäinen kallistus, joka on jo ihan veden valumisen kannalta haluttu ominaisuus. 
Tämän tyyppisiä mittauksia se kuitenkin käytännössä vaikeuttaa. Vierinvastuksen 
mittaaminen NOTRAssa perustuu voima-anturiin, joka mittaa vierinvastusvoiman 
suoraan mittapyörän akselilta (kuva 29 ). 
  
 

 
 
Kuva 29.  Vierinvastuksen mittaukseen tehty voima-anturin asennus.  
 
Mittausrenkaana käytettiin erikoisrengasta, jossa oli pakettiautorenkaan runko ja raskaan 
kaluston rengasta vastaava pintamateriaali ja –kuviointi. Mittauksia tehtiin 11 tienpinnalla 
ja eroja osuuksien välillä löydettiin. Osuudet oli valittu yhdessä TKK Tielaboratorion 
kanssa edustamaan mahdollisimman laajasti eri tyyppisiä käytössä olevia päällysteitä. 
Tulosten luotettavuus on kuitenkin kyseenalainen. Kaikkia virhelähteitä ei pystytty 
eliminoimaan, eikä vierinvastusvoiman absoluuttisia arvoja pystytty määrittämään.  
 
Mittausten luotettavuutta voitaisiin parantaa lisäämällä laitteen instrumentointia, mutta 
ongelman muodostaa NOTRAn perusrakenne, joka ei ole sopiva 
vierinvastusmittauksiin. LONTRAn kanssa kohdattiin samoja ongelmia. Vaunun 
perusrakenne voisi olla toimiva, mutta instrumentointi tulisi suunnitella niin, että se 
soveltuu pienempien voimien mittaamiseen ja myös vaunun jousitusta tulisi muuttaa. 
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Työn suurin ansio on selkeä ja perusteltu virhelähteiden tunnistus. Näin se mahdollistaa 
tämän tutkimus aiheen jatkamisen tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
erikseen vierinvastuksen mittaamiseen suunnitellut perävaunun valmistamista, jossa 
mahdollistuu mittapyörän tuennan kohdalla tien kallistuksen ja epätasaisuuksien 
mittaaminen. Vierinvastusperävaunun suunnitteluun on haettu rahoitusta vuodelle 2006. 
 
Tätä alatehtävää on käsitelty englannin kielisessä diplomityössä: Leinonen, Antti, Tyre 
Rolling Resistance on Road (Renkaan vierinvastus tieolosuhteissa). TKK 
Autolaboratorio 2005. 
 
 
7. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja 

kuljetustekniikan laitos) 
 
Teksti: Harri Rauhamäki/TTY 
 
Tausta 
 
Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen osahankkeen 
tavoitteena oli raskaan ajoneuvokaluston polttoaineenkulutukseen soveltuvien 
seurantajärjestelmien kehittäminen ja pilotointi kohdeyrityksissä sekä laatia 
sovellettavissa oleva yleinen toimintamalli kuljetusyritysten polttoaineenkulutuksen 
seurannan järjestämiseksi. Osahankkeessa kehitetyt pilottijärjestelmät toteutettiin 
kahdessa kuorma-auto- ja kahdessa linja-autoyrityksessä. Osahankkeen raportti ilmestyy 
vuoden 2005 lopussa. 
 
Osahankkeen kohdeyrityksiä olivat Tampereen auto- ja konekeskus, Tampereen 
kaupungin liikennelaitos, Koiviston auto Oy ja Transpoint Oy. EC-Tools Oy toimi 
TTY:n alihankkijana ja osallistui hankkeessa tehtyihin tarvekartoituksiin ja 
pilottijärjestelmien määrittelyihin sekä vastasi pilottijärjestelmien teknisestä 
toteutuksesta. 
 
Vuoden 2005 työt  
 
Pilottijärjestelmät  
 
Osahankkeen kohdeyrityksissä toteutettavien pilottijärjestelmien kehitystyö saatettiin 
loppuun vuoden 2005 aikana. Kuvassa 30 on esimerkki toteutetusta 
seurantajärjestelmästä. Pilottijärjestelmille oli paljon yrityskohtaisia painotuksia ja 
toiveita joista suurin osa pystyttiin hankkeen aikana toteuttamaan. Yrityskohtaiset 
ratkaisut perustuivat POTTI -järjestelmään jonka perusratkaisuna on ohjelmoitava 
CAN- ja GPS -tietoa hyödyntävä autolaite. Perusjärjestelmiä täydennettiin 
yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.  
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Kuva 30.  Esimerkki hankkeessa toteutetusta seurantajärjestelmästä. 
 
Raportointimallien kehittäminen 
 
Pilottijärjestelmien tuottaman tietojen jäsentämiseen ja hyödynnettävyyteen pyrittiin 
kiinnittämään erityistä huomiota. Tarkoituksena oli, että yrityksen ajoneuvoista kerätty 
tieto jalostetaan automaattisesti mahdollisimman selkeään ja helposti omaksuttavaan 
muotoon. Tietojen analysointi ja raportointia kehitettiin myös yritysten eri 
henkilöstöryhmien tarpeista lähtien. Yritysten henkilöstö jaettiin kolmeen 
käyttäjäryhmään: yrityksen johto, ohjaava/operatiivinen henkilöstö (esim. liikenne- ja 
korjaamopäälliköt, ajosuunnittelijat) ja kuljettajat.  
 
Linja-autoyrityksen tarpeisiin kehitettiin mm kuukausittain tulostuva linjaerittelyraportti 
jonka avulla saadaan tietoa eri ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta linjakohtaisesti 
(kuva 31). Tietojen perusteella voidaan esimerkiksi arvioida linja-autotyyppien 
soveltuvuutta ko. linjalle.       
 
Kuljettajaraportti kertoo kuljettajakohtaiset tunnusluvut (kuva 32). Kuljettajat on 
järjestetty raporttiin ajotapaindeksin mukaisessa järjestyksessä. Kuljettajaraportointiin 
väritetään indeksin mukaisilla ehdoilla kuljettajat joko vihreällä (parhaat) tai normaali 
mustalla (pääjoukko) ja punaisella (huonot). Indeksi muodostetaan normaalijakauman 
perusteella. Ajotapaindeksi on EC-Toolsin kehittämä normaalijakaumiin 
vertailujoukoissa perustuvaan vertailumenetelmä. Vertailuryhmä muodostuu samalla 
kalustolla vastaavissa olosuhteissa ajavista kuljettajista. 
 

ANTURIT
Erillisanturoinnit:
• kunnossapitolaitteet
• erilliskytkin kevyen 
liikenteen väylillä tehtäviä 
töitä varten

Auton tietoväylä:
• kierrosluku
• pa-kulutus
• matka
• moottorin kuormitus
• jarrun käyttö

PERUSTIEDOT
• polttoaineen kulutus
• moottorin kierrosluku
• matka
• nopeus
• aika (GPS)
• sijainti
• jarrun käyttö
• moottorin kuormitus

MUUT TIEDOT
• GPS-vastaanotin
• tiedonsiirto GPRS-liittymällä
• autoon asennettu karttaohjelma
• jatkuva paikannus työnjohdossa
• kuljettajatunnisteen lukija

ERITYISTIEDOT
• On/off-tietoina kunnossapitolaitteiden käyttö

(hiekoitin, pesulaite/etuaura/jyrsin, mahanalusterä)
• kunnossapitotyöt kevyen liikenteen väylillä
• kp-laitteiden käyttöajat, pa-kulutustiedot, sijaintitiedot,

moottorin keskim. kierrosluku, moottorin keskim. kuormitus

SEURANTATIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN
• perusseuranta internetin kautta
• jalostetut raportit eri  henkilöstöryhmille
• raportti kunnossapitotöistä

LISÄKSI AUTOSSA

-viestinvälitys

-karttajärjestelmä
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Kuva 31.  Esimerkki linjakohtaisesta kuukausiyhteenvedosta. 
 
 

 
 
Kuva 32. Kuljettajaerittelyraportti. 
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Hankkeessa käytetyissä tarkasteluissa olivat mukana seuraavat tekijät ja painoarvot (%): 
 

• polttoaineen kulutus (40 %) 
• jarrujen käyttökertojen lukumäärä / 100km (33 %) 
• tyhjäkäyntiaika (13 %) 
• keskinopeus (13 %) 

 
Hankkeessa tarkasteltiin myös linja-autojen matkustajamäärien arviointia kaasujousien 
kuormituksen avulla (kuva 33). Kuormitustietoja kerättiin pysähdysten yhteydessä. 
Hankkeen havaintojen perusteella kaasujousien painetietojen avulla voidaan arvioida 
nousevien ja poistuvien matkustajien määrät 3 - 5 matkustajan tarkkuudella. 
Raportoinnilla voidaan esittää matkustajamäärät yhteenvetona ja pysäkkikohtaisena 
erittelynä. 
 

 
 
Kuva 33. Esimerkki kaasujousien painetietojen avulla tuotetusta 

matkustajaprofiilista.  
 
Hankkeessa kehitetyllä kuljettajapalauteraportilla esitetään kuljettajan omat tunnusluvut 
ja suhteutetaan ne yrityksen vertailuryhmän parhaaseen ja keskimääräiseen kuljettajaan 
(kuva 34). 
 
Suuri polttoaineenkulutus on usein seurausta vaihteiden käyttötottumuksesta, mikä 
näkyy liian suurien kierrosnopeuksien käyttönä (kuva 35). Tätä asiaa kuvaamaan 
kehitettiin ajoprofiilikuva, josta selviää oma suoritustaso auto(ryhmän) keskiarvoon ja 
parhaaseen kuljettajaan. 
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Kuva 34.  Esimerkki kuljettajapalauteraportista. 
 

 
 
Kuva 35. Esimerkki kuljettajan kierroslukujen käyttöprofiilista. 
 
Päätelmiä 
 
Kolmevuotisen tutkimushankkeen aikana kertyi runsaasti tietoa polttoainekulutuksen 
seurantaan liittyvistä tarpeista, ongelmista ja mahdollisuuksista.  Tietoa kerättiin 
aktiivisesti kirjallisuustutkimuksen keinon sekä haastattelemalla mm. kuljetusyritysten 
henkilöstö, laitevalmistajia ja seurantajärjestelmien toimittajia. Tietojen, kokemusten ja 
havaintojen perusteella voidaan tehdä joukko päätelmiä.  
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Vaatimukset seurantajärjestelmien käytölle kasvavat: 
• yhteiskunnan vaatimukset 
• kansainväliset ja kansalliset sopimukset 
• kuljetusasiakkaiden ja kuljetusketjujen vaatimukset 

 
Seurantajärjestelmien käyttö yrityksissä vaihtelee: 

• aktiivisilla yrityksillä seurantajärjestelmiä tehokkaassa käytössä 
• järjestelmien käyttöön vaikuttavat mm. yrityksen oma tietotaito ja  käytettävissä 

olevat resurssit  
 
Seurantajärjestelmiä on tarjolla: 

• kaupallisia sovelluksia riittävästi markkinoilla 
• järjestelmät räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin 

      
Seurantajärjestelmien taloudelliset perusteet ovat olemassa: 

• järjestelmien avulla voidaan tehokkaasti havaita polttoaineenkulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä 

• mahdollistavat useiden prosenttien säästöt 
 
Seurantajärjestelmien käyttöönotto edellyttää sitoutumista: 

• yrityksen tarpeet ja tavoitteet tunnistettava 
• kaikkien henkilöstöryhmien sitoutuminen uusiin toimintatapoihin 
• järjestelmien tuottama tieto konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi   

 
 
8. Voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi (VTT 

PRO) 
 
Tausta 
 
Aikaisempina vuosina on tehty sekä poltto- että voiteluainetutkimusta moottorijarruun 
asennetuilla raskaan kaluston moottoreilla. Vuonna 2003 tehtiin mittauksia Volvo 
DH10A 285 –moottorilla ja vuonna 2004 Scania DC11 03 340 -moottorilla. Vuonna 
2003 tehtiin sekä poltto- että voiteluainetukimusta, vuonna 2004 pelkästään 
voiteluainetutkimusta. Stadian voimansiirtolinjan öljyjen testausta kylmähuoneeseen 
asennetun testirigin avulla jatkettiin vielä alkuvuodesta 2005, ja tulokset raportoitiin 
kokonaisuudessaan vuoden 2005 keväällä.  
 
Vuoden 2005 työt 
 
Vuoden 2005 aikana tutkittiin moottoriöljyn vaikutusta kulutukseen kahdella kuorma-
autolla. Lisäksi tutkittiin voimansiirtoöljyjen vaikutusta polttoaineenkulutukseen 
kolmannella kuorma-autolla.   
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Tutkimusmenetelmät 
 
Ajoneuvomittaukset tehtiin raskaan kaluston dynamometrillä moottoritieajoa 
edustavalla ajosyklillä (”Transpoint moottoritiesykli”, kuva 36). Sykli on ”nauhoitettu” 
todellisissa olosuhteissa Helsinki-Lahti moottoritiellä. Kyseisellä syklillä 
mittaustarkkuus on ajoneuvokokeille paras mahdollinen, mutta voiteluaineiden väliset 
erot ovat minimitasoa suuresta keskimääräisestä kuormitustasosta johtuen. Toistettavuus 
asetettiin vaatimuslistassa korkealle, koska mitattavien erojen tiedettiin jo 
moottorimittausten perusteella olevan suhteellisen pieniä. Moottoritie- tai maantieajo on 
tyypillistä sekä pitkän matkan linja-autoille että suurelle osalle rahtiliikennettä, ts. 
koesykli edustaa todellista tilannetta monelle liikennöitsijälle ja kuljetusyritykselle.  
 
VTT:n moottoritiesyklissä ajoneuvon nopeus on lähes vakio 82 km/h koko ajan, pieniä 
vaihteluita tulee ala- ja ylämäkiosuuksilla. Silti dynamometrin jarrutusvoima vaihtuu 
jatkuvasti tien kaltevuuden (korkeuden) muutoksista johtuen. Moottoritiesyklin 
kokonaiskesto on 1289 sekuntia. 

Kuva 36 . Ajoneuvon moottoriteho ja tien korkeus moottoritiesyklissä. Teho on 
mitattu CAN –väylästä 60 tonnin yhdistelmällä. Dynamometrikokeissa 
inertia asetus vaikuttaa tarvittavaan tehoon samalla tavalla kuin kuorma 
todellisessa tilanteessa moottoritiellä.  

 
Ajoneuvo lämmitettiin dynamometrillä normaalilämpöiseksi, ts. kunnes jäähdytysneste 
oli saavuttanut normaalin toimintalämpötilan. Lämmitysajon jälkeen ajettiin 
moottoritiesykli neljä kertaa perätysten. Kaksi viimeistä sykliä olivat varsinaisia 
mittaussyklejä, joiden tuloksia käytetään raportoinnissa.  
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Syklien aikana mitattiin 1Hz taajuudella polttoainevaa’an lukema, ajoneuvon nopeus, 
voima, ajomatka sekä moottoriöljyn, polttoaineen että pakokaasujen lämpötila. Lisäksi 
mitattiin koetilan lämpötila ja ilmankosteus. 
 
Polttoaineenkulutus mitattiin punnitsemalla. Ajoneuvon normaali polttoainetankki ei 
ollut käytössä vaan erillinen säiliö oli vaa’alla. Sekä lähtevä polttoaine että paluuvirtaus 
kulkivat lämmönvaihtimen läpi, jotta lämpötila saatiin pysymään halutussa 
vakiolämpötilassa.   
 
Ajoneuvot 

 
Ajoneuvokokeissa, joissa tutkittiin moottoriöljyjen vaikutusta polttoaineenkulutukseen, 
käytettiin kahta uutta kuorma-autoa. Autojen tiedot on listattu taulukkoon 8.  
 
Taulukko 8. Ajoneuvojen tiedot.  
 Kuorma-auto A Kuorma-auto B 
Vuosimalli 2005 2005 
Päästötaso Euro 3 Euro 4 
Moottorin iskutilavuus 12 l 12 l 
Max teho 315 kW / 1900 r/min 309 kW / 1900 r/min 
Mittarilukema alussa  4050 km 4300 km 

 
Kuorma-autolla A käytettiin asetusarvona inertiaa 30 640 kg, mikä on tyypillinen arvo 
puolella kuormalla lastatulle puoliperävaunu -yhdistelmälle. Kuorma-autolla B 
käytettiin vastaavasti inertiaa  42 820 kg, mikä simuloi puolella kuormalla ajava 
täysperävaunu –yhdistelmää.  
  
Öljyt 
 
Taulukossa 9 on mittauksissa  mukana olleiden moottoriöljyjen viskositeettiluokitukset 
ja taulukossa 10 voimansiirtoöljyjen viskositeettiluokitukset sekä hyväksynnät 
suorituskyvyn suhteen.  
 
Taulukko 9 . Moottoriöljyjen viskositeettiluokitukset. 
Öljy SAE -luokka 
Referenssi 15W-40 
Öljy 1 10W-40 
Öljy 2 10W-30 
Öljy 3 5W-30 
Öljy 4 0W-30 
Öljy 5 10W-40 
Öljy 6 10W-40 
Öljy 7 10W-40 
Öljy 8 15W-40 
Öljy 9 15W-40 
Öljy 10 10W-40 
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Taulukko 10. Voimansiirtoöljyjen viskositeettiluokitukset ja suorituskykyluokitukset. 
Vaihteistoöljy Peräöljy  
Viskositeetti Hyväksynnät Viskositeetti Hyväksynnät 

Referenssi 80W-90 API GL-5, MB 235.0, MIL-L-
2105D,MAN 342N 

80W-140 API GL-5, MIL-L-2105D, ZF, 
Scania STO 1:0 

Sarja 1 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1,   
ZF TE-ML 02B/05B/12B,   
MAN 3343 SL, Scania STO 
1:0 

75W-140 API GL-4/GL-5/MT-1,   
ZF TE-ML 02B/05B/12B,   
MAN 3343 SL, Scania STO 1:0 

Sarja 2 80W-90 API GL-5, MIL-L-2105 D 80W-140 API GL-5, MIL-L-2105 D 
Sarja 3 75W-90 MIL 2105E, API GL-5, ZF 

TE-ML 02/05/12 B, API MT-
1 

80W-140 MIL 2105E, API GL-5, ZF TE-
ML 02/05/12 B, API MT-1 

 
 
Tulokset 
 
Tulokset moottoriöljyjen vaikutuksista polttoaineenkulutukseen kahdella ajoneuvolla on 
piirretty kuvaan 37. Kuvan nollataso on kaikkien kokeiden autokohtainen 
keskiarvokulutus. Kulutuserot perustuvat tehtyä työtä kohti laskettuihin arvoihin 
(g/kWh).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 37 . Moottoriöljyn vaikutus polttoaineen kulutukseen moottoritiesyklissä 

kahdella kuorma-autolla. Kuvaan piirretyt virhepalkit näyttävät 
yksittäisten mittausten tulokset. 

 
 
Erot polttoaineen kulutuksissa olivat hyvin pieniä. Kulutus oli kummallakin autolla 
pienin öljyllä 4 (0W30). Koe referenssiöljyllä ajettiin kahteen kertaan, sekä sarjan 
alussa että sarjan loppupuolella. Ajojärjestys oli kummallakin autolla sama, tulokset 
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kuvassa 37 ovat vasemmalta oikealle ajojärjestyksessä. Autolla A tulos referenssiöljyllä 
oli sama kummassakin mittauksessa. Autolla B kulutus laski sarjan alussa ja kahta 
ensimmäistä mittausta voidaan perustellusti pitää hylättävinä mittauksina. Vastaava 
moottori, joka oli autossa B, asennettiin myöhemmin moottoridynamometriin. 
Moottorin ohjausjärjestelmä on oppiva, ts. polttoaineenkulutuksen ja päästöjen 
minimointiin tarvitaan jonkin verran ajoaikaa. Autolla B ajettiin sarjan lopulla 
uudestaan toisena ajettu öljy, jolloin saatiin auton A tulosten perusteella odotettu tulos.  
 
Autolla B toistettavuus oli huonompi kuin autolla A. Syynä on polttoainejärjestelmän 
sisältämä jonkinlainen puskurisäiliö, jonka tyhjentyminen paluulinjaan sai hetkellisen 
kulutuksen ajoittain negatiiviseksi.  
 
Kokeet voimansiirtoöljyillä ajettiin Euro 3 -päästötason kuorma-autolla, jonka merkki 
oli sama kuin auton B. Vaihto tehtiin toistettavuuden maksimoimiseksi. Vastaava 
moottori on aikaisemmin ollut moottoridynamometrissä ja kyseinen koeauto oli ollut 
aiemmin VTT:llä  mittauksissa ja polttoaineenkulutus oli siinä tasainen.  
 
Voimansiirtoöljyillä erot kulutuksissa olivat mittaustarkkuuksien rajoissa. Kahden 
perättäisen samoilla öljyillä tehtyjen mittausten tulokset olivat suurella tarkkuudella 
samoja, mutta referenssiöljyllä sarjan alussa ja lopussa tehtyjen mittausten ero oli lähes 
yhtä suuri kuin referenssiöljyjen keskiarvotuloksesta laskettu suurin säästö (kuva 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 38.  Voimansiirtoöljyjen vaikutus ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. 
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Yhteenveto 
 
Täysin lämmenneillä ajoneuvoilla tasaisella nopeudella tehdyissä kokeissa 
voiteluaineen vaikutus polttoaineenkulutukseen on mittausten mukaan 
parhaimmillaankin luokkaa 1 %. Vaikka nopeus oli tasainen, moottorin kuormitus 
vaihteli nollan ja maksimikuorman välillä tien kaltevuuden vaikutuksesta. 
Alhaisemmalla keskimääräisellä kuormituksella erot todennäköisesti kasvavat. 
Aiemmin moottorikokeissa osittain samoilla öljyillä saavutettiin osakuormapisteissä 
jopa yli 4 % eroja, usean kuorman keskiarvonakin yhdellä moottorilla parhaimmillaan 
2-3 % eroja öljyjen välillä. Toisella moottorilla ajetuissa kokeissa erot olivat 
samansuuntaisia mutta pienempiä, ajoneuvokokeissa moottoritiesyklillä edelleen 
samansuuntaisia mutta vielä pienempiä.  
 
Ajoneuvokokeissa saavutetut tulokset edustavat jonkinlaista minimitasoa. Käytännössä 
säästöt ovat useimmissa tapauksissa suurempia paitsi jo mainitun kuormitusprofiilin 
myös ajoittaisen kylmänä ajon vuoksi erityisesti talviaikaan.  
 
9. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO) 
 
Tausta 
 
Tässä alatehtävässä tutkittiin mm. huoltotoimenpiteiden ja erilaisten 
lisälaitteiden/aineiden vaikutuksia ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen sekä 
mahdollisuuksia parantaa tai päivittää ajoneuvoja peruskorjausten yhteydessä. Vuonna 
2003 tehtiin esiselvitys korjauskäytännöistä. Selvitys painottui bussikalustoon (HKL-
Bussiliikenne, Tampereen kaupungin liikennelaitos TKL, Koiviston Auto –yhtymä, 
Pohjolan Liikenne).  
 
Vuonna 2003 tutkittiin Koiviston Auto –yhtymän toivomuksesta kahden kaupallisen 
lisäaineen tehoa. Kumpikaan toimenpide ei tuonut mittatarkkuuden puitteissa 
havaittavaa polttoaineen säästöä eikä myöskään tehon lisäystä. Mittaukset tehtiin 
alustadynamometrimittauksina. 
 
Vuoden 2004 toiminta painottui mittauksiin moottoridynamometrissa. Kesällä 2004 
VTT:n moottorilaboratorion moottoridynamometriin asennettiin HKL Bussiliikenteeltä 
(nyttemmin Helsingin Bussiliikenne) lainattu 700.000 km ajettu Volvo DH10A285 –
moottori. Ajatuksena on huoltaa ja kunnostaa moottori vaihe vaiheelta ja määrittää eri 
toimenpiteiden vaikutukset polttoaineen kulutukseen ja päästöihin. Vuoden vaihteeseen 
2004/2005 mennessä projektissa oli edetty ohjelmassa pisteeseen, jossa turboahdin on 
huollettu (vuosiraportti 2004). 
 
Vuoden 2005 työt 
 
Vuonna 2005 kunnostusprosessi ja siihen liittyvät mittaukset vietiin päätökseen. Lisäksi 
mitattiin muutamia kaupallisia lisälaitteita, joiden olisi tarkoitus pienentää 
polttoaineenkulutusta. Moottorin pakokaasupäästöjen pienentämistä tutkittiin 
jälkiasennettavalla pakokaasujenpuhdistuslaitteistolla (retrofit).  
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Käytännössä koko mittaussarja suoritettiin VTT Prosessien moottorilaboratoriossa 
Espoossa syksyn 2004 ja loppukesän 2005 välisenä aikana. Mittauksissa oli käytössä 
kaksi samanlaista Volvo DH10A-285 moottoria, joista toista huollettiin ja kunnostettiin 
(lainamoottori) ja toiseen (VTT:n oma koemoottori) asennettiin Volvon jälkiasennettava 
pakokaasujenpuhdistuslaitteisto VEC. Huollettava moottori oli peräisin HKL 
Bussiliikenteen linja-autosta, ja sille oli kertynyt jo yli 700 000 ajokilometriä.  
 
Huollon vaikutus 
 
Taulukossa 11 on esitettynä moottoreilla suoritettavaksi suunnitellut mittaukset. Alun 
perin termostaatin vaihtamista ei suunniteltu tehtävän, mutta se tuli mukaan 
ensimmäisten koemittausten perusteella. 
 
Taulukko 11.  Koeohjelma. 

Huollettava moottori 
  Toimet 
1 Aloitusmittaukset 
2 Termostaatin vaihto 
3 Öljyn vaihto 
4 Ilmansuodattimen tukkeutumisen simulointi 
5 Venttiilien säätö 
6 Ruiskutussuuttimien vaihto 
7 Ruiskutuspumpun huolto 
8 Ahtimen huolto 
9 Peruskunnostus 

Laboratorio moottori 
1 Mittaus VEC asennettuna 
2 Mittaus, VEC asennettuna, ennen CRT:tä 
3 Mittaus perusmoottorilla 

 
Mittauksissa käytettiin kuormituspisteinä neljää ESC -syklin kolmestatoista pisteestä, 
taulukko 12. Pisteet valittiin polttoaineenkulutuksen toistomittauksista laskettujen 
keskihajontojen perusteella, koska haluttiin mahdollisimman tarkkoja tuloksia 
polttoaineenkulutuksesta. Polttoaineenkulutuksen lisäksi mitattiin päästöt (HC, CO, 
CO2, NOx) kaikissa mittauksissa. Kokonaista ESC -sykliä käytettiin osassa mittauksia 
erityisesti silloin, kun haluttiin mitata hiukkasmassaa (PM). VEC -järjestelmän 
mittauksissa mitattiin myös hiukkaskokojakauma. 
 
Taulukko 12. Polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittauksissa käytetyt 

kuormituspisteet. 
ESC:n piste nro 6 9 3 12 

r/min 1300 1550 1550 1800 

momentti [Nm] 830 270 540 740 

kuorma % 75 25 50 75 
 
Tulokset huolto-osuudesta eivät olleet aivan sitä mitä ensi alkuun odotettiin. Toisaalta 
tämä 700.000 kilometriä ajettu moottori oli jo mittauksiin tullessaan päästöiltään ja 
kulutukseltaan melko hyvässä kunnossa. Polttoaineen kulutuksen osalta merkittävin 
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huoltotoimenpide oli rikkinäisen termostaatin vaihtaminen. Termostaatin vaihdon myötä 
moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatasot nousivat suunnitellulle tasolle. Tämä näkyi 
selvästi myös kulutuksessa. Kulutus pieneni valituissa neljässä kuormituspisteessä 1,5–
3,7 %. Kaikki suoritetut huollot termostaatin vaihtamisen jälkeen kasvattivat jossain 
määrin polttoaineenkulutusta.  
 
Tulokset päästöjen osalta olivat samansuuntaisia. Päästöistä HC- ja CO -päästöt 
pysyivät lähes muuttumattomina. NOx -päästöt kasvoivat alku- ja lopputilanteen välillä 
maksimissaan 17 %. Hiukkaspäästöt kasvoivat noin 6 %.  
 
Tulosten valossa ei näinkään paljon ajettua moottoria kannata lähteä 
huoltamaan/korjaamaan ilman selvää syytä. On syytä huomauttaa, että saadut tulokset 
pätevät ainoastaan tähän mitattuun moottorityyppiin tai oikein täsmällisesti ajateltuna 
vain kyseiseen moottoriin. Jos vastaavan tyyppisen moottorin normaalit huollot, kuten 
moottoriöljyn sekä ilmansuodattimen vaihto, on suoritettu ajallaan, ei ole järkevää 
syytä, mikseivät tulokset olisi laajennettavissa näihinkin moottoreihin. Normaalien 
huoltojen tekeminen ajallaan on perusedellytys moottorin kestävyydelle. Öljynvaihdon 
tärkeyttä on syytä vielä korostaa, sillä vanhaan öljyyn kerääntyneet epäpuhtaudet 
lisäävät moottorin kulumista. 
 
Linja-auto liikennöitsijän kannalta saadut tulokset ovat melko edullisia, koska näinkin 
paljon ajetun moottorin kulutus on vielä alhainen eikä kalliita korjauksia kannata tehdä. 
Tulokset kuitenkin osoittavat sen, että termostaatin oikeanlaisesta toiminnasta ja koko 
jäähdytysjärjestelmän kunnosta kannattaa pitää huolta. 
 
Lisälaitteet ja -aineet 
 
VTT:n koemoottorilla tutkittiin kolme kaupallista tekniikkaa, joiden väitetään 
vähentävän polttoaineen kulutusta. Tekniikat perustuvat magnetismiin, metallia 
pinnoittavaan aineeseen (joka lisätään öljyn joukkoon) sekä ilman sekoittamiseen 
polttoaineeseen. Mikään näistä tekniikoista ei tuonut polttoaineensäästöä. 
 
VEC –järjestelmä (Volvo Emission Control) 
 
VEC –järjestelmä, johon sisältyy jäähdytetty pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR) ja 
hiukkassuodatin, on tarkoitettu asennettavaksi jo käytössä oleviin ajoneuvoihin. Volvo 
DH 10 -koemoottori johon VEC –järjestelmä asennettiin on Euro 2 –päästövaatimukset 
täyttävä moottori.   
 
VEC -mittauksissa saadut tulokset olivat päästöjen osalta hyviä. HC -päästöt pienenivät 
yli 90 % sekä CO -päästöt 70 – 98 % perusmoottoriin verrattuna. NOx -päästöt olivat 
lähellä Euro 5 tasoa (raja-arvo 2 g/kWh). Hiukkaspäästöt pienenivät noin 90 % 
perusmoottoriin nähden, jolloin ne ovat puolet asetetusta Euro 4 ja 5 raja-arvosta (ESC 
–kokeen raja-arvo 0,02 g/kWh). VEC -järjestelmä lisää moottorin polttoaineenkulutusta 
4 – 7 %. Virallisia, direktiivin ohjeiden mukaisia tuloksia varten VEC -järjestelmä tulisi 
mitata käytetyn ESC -syklin lisäksi ETC -syklillä, mikä ei näiden mittausten kohdalla 
ollut mahdollista. 
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Saadut tulokset osoittavat moottorin täyttävän ainakin Euro 4 -raja-arvot, aivan kuten 
valmistaja ilmoittaa. Polttoaineenkulutuksen kasvu on kohtuullinen, jos otetaan 
huomioon päästöjen vähentyminen sekä sitä kautta saavutettava moottorin pidempi 
käyttöikä. 
 
Seuraavana tehtävänä voisikin olla VEC -järjestelmän asentaminen johonkin bussiin 
koekäyttöä varten. Bussia voitaisiin mitata VTT:n raskaan kaluston 
alustadynamometrissä ja näin saada tietoa VEC -järjestelmän toimivuudesta todellista 
ajoa jäljittelevässä mittaussyklissä. Lisäksi bussille voitaisiin tehdä pidemmän ajan 
seurantakoe, jossa selvitettäisiin VEC -järjestelmän toimivuus sen vanhetessa. 
 
Yhteenveto 
 
Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset ovat tiivistettävissä seuraavasti. Vielä paljon 
ajettunakin Volvon DH10A moottori on hyvässä toimintakunnossa eikä sitä näin ollen 
kannata kunnostaa ilman selvää syytä. Volvon tarjoama VEC -järjestelmä toimii ainakin 
laboratorio-olosuhteissa erittäin hyvin. Saatujen tulosten perusteella VEC -järjestelmä 
kannattaisi asentaa kyseiseen moottorityyppiin jopa ilman moottorin peruskunnostusta. 
Kaupallisilla lisälaitteilla ei saatu aikaan polttoaine säästöä. 
 
Alaprojekti on raportoitu tutkimusraportissa PRO3/P3035/05 sekä Mika Niemelän 
25.5.2005 valmistuneeseen diplomityössä ”Linja-auton moottorin suoritusarvojen 
ylläpito ja päivitys”. Diplomityöstä löytyy tarkempi selvitys huollon/korjauksen 
vaikutuksesta pakokaasupäästöihin. 
 
10. Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa (VTT RTE) 

 
Teksti: Kari Mäkelä ja Ari Sirkiä 
 
Tausta 
 
Linja-autojen aikaisemmin mitattujen ja analysoitujen ajosyklien pohjalta on määritetty 
energiankulutuksen ja palvelutason kannalta edullisin ajotapa tunnetulle reitinosalle. 
Tämän määrityksen pohjalta voidaan tehdä algoritmi ajo-opastinlaitteen opastukselle. 
Työssä on tarkasteltu myös yleisemmin kuorma-autojen optimaalisen ajotavan eri 
tekijöitä. 
 
Työssä on ajettu valittuja, aikaisemmin analysoituja pysäkkivälejä nykyaikaisella 
bussilla ja tallennettu ajonaikainen sykli. Sykli toistetaan rullilla ajaen ja validoidaan 
todellisen ajon tulosten kanssa. Edellä mainittujen analysointien pohjalta voidaan luoda 
erilaisia ajostrategioita normaalitilanteeseen ja aikataulusta jäljessä oloa varten. Näitä 
strategioita testataan rullilla ajaen ja määritetään eri tilanteisiin sopivat parhaat ajotavat. 
Nämä ajostrategiat hyödyntävät sekä ajoneuvoteknisen että pysäkkiväliä koskevan 
informaation pyrkien kaikissa liikenneolosuhteissa edullisimpaan energian käyttöön 
palvelutasoa alentamatta. Ajostrategioita hyödynnetään projektissa tuotettavan bussin 
ajo-opastinlaitteen logiikkoja määritettäessä, eli myös tämä alaprojekti kytkeytyy ajo-
opastinlaitteen kehitystyöhön. 
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Vuoden 2005 työt 
 
Vuoden 2005 tarkastelutapaa laajennettiin myös kuorma-autopuolelle. Tämä on 
haasteellisempaa, koska kuorma-autojen reitit eivät ole yhtä vakioituja kuin bussien 
reitit. Tien profiili vaikuttaa merkittävästi raskaan ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen 
kulutukseen.  Selvitettiin mm. voidaanko mäkisillä tienosuuksilla määritellä 
optimaalinen ajotapa raskaalle yhdistelmälle.  
 
Bussit 
 
Bussien osalta YTV:n matkakorttijärjestelmä sisältää mm. kaikkien pääkaupunkiseudun 
linja-autojen pysäkille saapumisen kellonajat. Tästä laajasta aineistosta tehtiin ajoajat 
kullekin pysäkille ja niiden hajonnat usealle eri linjalle. Kuvassa 39 on esitetty bussin 
58 ajoajat ja sen vaihtelut pysäkeittäin. Ajoajan vaihtelu kasvaa nopeasti ensimmäisten 
pysäkkien jälkeen ja se näkyy kuvassa käyrien mataloitumisena ja levenemisenä linjaa 
edettäessä. Tämä tarkoittaa, ettei auto pysty pitämään pysäkille tulon tavoiteaikaa. 
Täsmällinen liikennöinti edellyttää ajoajan vaihtelun pienentämistä. Toisessa 
osahankkeessa kehitetty ajo-opastin auttaa kuljettajaa pysymään tavoiteajoissa ja 
samanaikaisesti vähentämään polttonesteen kulutusta. Tässä ajo-opastimessa käytetään 
matkakorttijärjestelmästä saadun aineiston analyysin tuloksia.  
 
Keväällä 2005 kerättiin linjalta 550 (Jokeri) ajoa koskevaa tietoa yksityiskohtaisesti 
erillislaitteiston avulla. Paikkatietoaineiston pohjalta määritettiin ajoneuvon sijainti, 
polttonesteenkulutus ja toteutunut ajoaika. Kerättyjen tietojen perusteella määritettiin 
lähtötietoja ajo-opastinlaitteen algoritmin kehittämiseksi.  
 
Pysäkkivälin ajoaikaa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Tavoiteaika on se aika, 
joka tulisi asettaa aikataulusuunnittelussa ja jolla varmistetaan bussiliikenteen 
täsmällisyys. Tavallisessa ajossa on tilanteita, joissa ajo on turhan nopeaa tai sisältää 
turhia kiihdytyksiä. Tällaiset, yleensä kuljettajan epähuomiossa tekemät nopeuden 
turhat muutokset kuluttavat myös enemmän polttoainetta. Pysäkkivälin ajaminen 
täsmälleen tavoiteajassa edellyttää ajo-opastinta, joka opastaa kullakin hetkellä oikeaan 
ajonopeuteen.  
 
Kuvan 40 tilanteessa tavoiteaikaan (tällä pysäkkivälillä 179 s) on päästy alentamalla 
suurimmat nopeudet ja tasaamalla nopeuden vaihtelua (samalla leikkautuu myös 
ylinopeudet eli nopeudet yli 60 km/h). Kuvasta näkyy myös, että pieni 
maksiminopeuden alennus (kuvassa katkoviivalla merkitty) lisää ajoaikaa vain vähän 
(179 s --> 186 s.). Maksiminopeuden alentuma vähentää kulutusta ja voi paikoitellen 
vähentää pysähdystarvetta. 
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Kuva 39. Linja-auton ajoajan vaihtelu eri pysäkille (linja 58). Vaihtelu kasvaa 

linjaa edetessä (jakauman huippu on matalampi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 40.  Taloudellisen ajon ajoprofiilit yhdelle pysäkkivälille linjalla 550.   
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Muissa hankkeissa vuonna 2004 tuotetuista kaupunkibussin ajodatoista määritettiin 
optimaalisen maksimiajonopeuden ja pysäkkivälin pituuden välistä yhteyttä. 
Optimaalinen ajonopeus voidaan määrittää, kun tiedetään pysähtymättä ajettava matka 
(esim pysäkkiväli). Kulutus koostuu kiihdytysvaiheen ja vakionopeusvaiheen 
kulutuksesta (kuva 41). Tasaisella nopeudella ajettaessa minimikulutus on 
ajonopeudella 49 km/h. Optiminopeus polttonesteen kulutuksen kannalta  määräytyy 
ajettavan matkan mukaan.  Linja-autoilla alle 1 km ajomatkalla on taloudellisinta ajaa 
mahdollisimman hitaasti. Yli 1,5 km matkalle on olemassa optiminopeus, joka kasvaa 
ajomatkan siitä vielä pidentyessä. Kuten kuvasta 41 näkyy, on taloudellisen 
ajonopeuden vaihteluväli laaja eli kulutus kasvaa merkittävästi vasta ajonopeuden 
ylittäessä 45 kmh. Mäkisyydellä on suuri vaikutus kulutukseen, mutta sitä ei tässä 
tarkasteltu.  
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Kuva 41. Kokonaiskulutus maksimiajonopeuden mukaan ajomatkan ollessa 2 km. 
 
Raskaan auton kiihdyttämiseen tarvitaan paljon energiaa. Alhaisesta nopeustasosta 
kiihdyttäminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin vastaava nopeuden muutos 
suuremmasta ajonopeudesta. Kuvaan 42 on merkitty kiidytys 40 :stä 50:een km/h:ssa. 
Tämän kiihdytyksen vaatima energiamäärä on puolet pienempi kuin kiihdytys 60:stä 
70:een km/h:ssa. Pienillä nopeuksilla energian tarve nopeuden muutokseen on pieni, 
suurilla nopeuksilla pienikin muutos vaatii paljon energiaa. 
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Erään kaupunkibussin kulutus kiihdytyksen eri vaiheissa 
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Kuva 42. Kulutus linja-auton kiihdytyksessä nollanopeudesta taloudellisimmalla 

kiihdytyksellä. 
 
 
Jakelukuorma-auto 
 
VTT keräsi jakeluauton normaalista jakeluajosta 90-luvulla ajosyklitietoa (matka, aika, 
nopeus, pysäkit, pysähdykset, kulutus). Tietoa saatiin yli 100 tunnin ajoista. Tässä 
osatehtävässä tietoaineiston perusteella jakelureiteistä määritettiin katuosuuksia, joilla 
jakeluauto ajoi useasti ja näistä ajokerroista koottiin ajoprofiilit ko. katuosuuksille. 
Ajoprofiilien perusteella tarkasteltiin edullisen ajotavan tunnusomaisia piirteitä ja 
täydennettiin aikaisemmin linja-autoliikenteestä saatua tietämystä. 
 
Jakeluauton kulutuksissa oli nähtävissä selviä eroja samalla tieosalla eri ajokertojen 
välillä, kuten bussienkin ajoissa (kuva 43) Jakeluautojen eri ajokertojen kulutuserot 
olivat kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin busseilla. Eroja selittää useakin syy; 
busseilla tarkasteltiin lyhyempiä ajojaksoja (alle 1,5 km) kuin kuorma-autoliikenteessä 
(yli 2 km), busseissa oli useita eri kuljettajia, kun taas jakeluautoliikenteessä oli 
pääasiassa yksi kuljettaja.  
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Jakeluauton nopeusprofiilit, suunta 1
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Kuva 43. Jakeluauton nopeusprofiilit eniten ja vähiten polttonestettä kuluttaneilla 

ajokerroilla yhdellä tiejaksolla (Espoonlahti - Suvisaaristo). 
 
Säännöllistä reittiä ajavalle jakeluautolle on mahdollista kehittää ajo-opastinlaite samoin 
perustein kuin linja-autolle, mutta epäsäännöllistä reittiä ajavalle autolle on ennakoiva 
opastus erittäin hankala toteuttaa.  
 
11. Kuormanpainon tunnistaminen (VTT PRO, VTT RTE) 
 
Tausta 
 
HDEnergia –projektissa ideoitiin useampi informaatiotekniikkaa ja mm. CAN –väylästä 
saatavaa tietoa hyödyntävä sovellus. Linja-autopuolella esimerkkinä on aktiivinen ajo-
opastinlaite. Ensisijaisesti kuorma-autopuolelle ideoitiin sekä automaattinen liukkauden 
tunnistusjärjestelmä että automaattinen kuormantunnistus. Molemmat järjestelmät 
soveltuisivat käytettäväksi myös bussipuolella, kuormantunnistus ehkä varauksella 
(ongelmana kuorman painon pienuus ajoneuvon massaan verrattuna).  
 
Liukkauden tunnistuksen kehitys (LIUTU) toteutui 2005 erillishankkeena. Liukkauden 
tunnistus perustuu siihen, että CAN –väylästä saatavan tiedon perusteella voidaan 
mitata vetävän akselin luisto. Kun luisto suhteutetaan siirrettävään tehoon, jolloin 
saadaan indikaatio tien ja renkaan välisestä kitkasta. Kuvassa 44 on esitetty hahmotelma 
liukkauden tunnistuksen kokonaisjärjestelmä. 
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Kuva 44. Liukkauden tunnistusjärjestelmän yleiskuvaus (Kari Mäkelä). 
 
Myös kuorman tunnistus (KUOTU) perustuu CAN –väylästä saatavan tiedon 
analysointiin. Kuormatieto on oleellinen kuljetusten energiatehokkuutta tarkasteltaessa. 
Pelkkä kulutusarvojen tilastointi ei anna oikeaa kuvaa kuljetusten energiatehokkuudesta, 
kuluttaahan tyhjä auto vähemmän kuin kuormattu auto. Kun sekä polttoaineen kulutus 
että kuorma ovat tiedossa, tietylle suoritteelle voidaan laskea kulutus kuormaan 
suhteutettuna, eli muotoon litraa/tonnikilometri.  
 
Kuorman painoa ei nykytekniikalla ole aikaisemmin voitu helposti mitata 
automaattisesti ilman lisäanturointeja. Linja-autoissa on käytetty valokennoja poistuvan 
matkustajamäärän arvioimiseksi, kuorma-autoissa esim. ilmajousituksen paineantureita. 
Kuorman painotiedolle yhdistettynä matka-, nopeus- ja kulutustietoihin on 
lukemattoman määrä hyödyllisiä käyttökohteita. Esim. EMISTRA –seurantajärjestelmä 
tarvitsi litraa/tonnikilometri -muotoista kulutustietoa. 
 
Vuoden 2005 työt 
 
Helmikuussa 2005 toteutettiin yhdistetty mittaussarja kuorman- ja liukkauden 
tunnistuksen menetelmien verifioimiseksi. Mittaukset tehtiin Transpoint Oy:ltä 
vuokratulla täysperävaunuyhdistelmällä. Autossa oli FMS -standardin mukainen CAN -
tietoväylä. Auto varustettiin tiedonkeruulaitteilla, joita olivat mm. mm. FMS -standardin 
mukaista tietoa ajotapahtumista tallentava datatallennin, GPS –vastaanotin 
korkeustiedon saamiseksi ja videokamerajärjestelmä ajo-olosuhdetiedon tallentamiseksi.  
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Kuormantunnistuksen osalta testiajojen analyysillä pyrittiin löytämään ne tekijät 
tietoväylän sisältämistä tiedoissa (teho, vääntömomentti, nopeus, kulutus, auton liiketila 
jne.), joista pystytään havaitsemaan testiajossa tunnettu kuormanpaino. Tarkoituksena 
oli löytää päättelyalgoritmi, jolla näistä tiedoista voidaan päätellä kuormanpaino missä 
tahansa ajo-olosuhteissa.  
 
Aluksi tehtiin mittaussarja Hyvinkään ympäristössä eri kuormilla. Kuormatasot olivat 
kuormaamaton, puoli kuorma ja täysi kuorma. Kaikki em. kuormatasot mitattiin sekä 
pelkällä vetoautolla (max. 26 t) että perävaunun kanssa (max. 60 t) ajaen. Todellinen 
kuorma määritettiin punnitsemalla. 
 
Toinen mittasarja painottui liukkauden tunnistukseen. Em. ajoneuvoyhdistelmällä 
ajettiin vakiokuormalla Hyvinkää – Mikkeli välillä. Mikkelin läheisyydessä 
lentokoneiden varalaskupaikalla jäljiteltiin mustaa jäätä jäädyttämällä ajorata 
paikoittain. 
 
Sekä liukkauden että kuorman tunnistuksen osalta kerätyn datan käsittely tapahtui 
jälkikäteen. Molemmille onnistuttiin kehittämään toimivat algoritmit. Moottorista 
otettava teho kuluu ajovastusten voittamiseen ja ajoneuvon liike- ja potentiaalienergian 
muuttamiseen. Mittauksilla pystyttiin osoittamaan, että jatkuva energiataseen laskenta 
mahdollistaa kuorman painon tunnistamisen melko hyvällä tarkkuudella. Kuvassa 45 on 
esitetty esimerkki nopeudenmuutostyön (liike-energia) ja korkeudenmuutostyön 
(potentiaalienergia) laskennasta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
   
 

 

Kuva 45. Raskaan ajoneuvoyhdistelmän liike- ja potentiaalienergian muutokset.  
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Kuvassa 46 on esitetty automaattisen kuorman määrityksen tulokset kolmesta 
rinnakkaisesta ajosta. Tulos oli oikeastaan yllättävän hyvä, koska kuorman määrittely 
onnistui kaikilla kuormatasoilla noin 5 % tarkkuudella. Kehittämällä laskentaa edelleen, 
tarkkuutta voitaisiin mahdollisesti vielä parantaa. Energiantehokkuuden seurantaa 
ajatellen 5 %:n tarkkuus on jo sinällään riittävä. 
 
VTT on jättänyt patenttihakemuksen kuormantunnistus-järjestelmästä. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 46. Automaattisen kuorman tunnistuksen alustavat tulokset. 
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4 TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT JA 
SAAVUTUKSET 2005 

 
Projektin kolmas ja viimeinen vuosi vahvisti käsityksiä siitä, että projektille asetettu 5 -
10 %:n pysyvä polttoaineen säästö on hyvinkin saavutettavissa. Alarajalle päästäneen 
pelkillä teknillisillä parannuksilla.  
 
Seuraavassa on osahankekohtaisesti esitetty vuoden 2005 toiminnassa tehtyjä 
tärkeimpiä havaintoja ja aikaansaannoksia. Koko hankkeen aikaansaannokset tullaan 
esittämään vuosien 2003 – 2005 yhteenvetoraportissa. 
 
Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys 

• luotu menetelmät pikavuorobussien mittauksiin 
 
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus 

• täydennetty  Euro 3 –kuorma-autojen mittauksia 
o tutkittu mm. turbocompound –tekniikan suorituskykyä 

• selvitetty ns. ”lastuvirityksen” vaikutuksia kuorma-auton suoritusarvoihin 
• mitattu ensimmäiset Euro 4 –tekniikkaa edustavat kuorma-autot 

o merkittäviä eroja hiukkaspäästöarvoissa 
• tehty alustava kahden pikavuorolinja-auton kulutusvertailu 
• tutkittu kahden rinnakkaisen moottorityypin ja kahden vaihteiston (manuaali ja 

automaatti) ominaisuuksia moottoridynamometrikokein 
o vertailun pienempitehoinen moottori oli energiatehokkaampi 
o pienillä kuormilla automaattivaihteiston häviöt ovat erittäin merkittävät  

 
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus 

• luotiin ADVISOR – ohjelmiston yhteyteen manuaalivaihteiston vaihtamismalli 
• mallinnettu eri vaihteenvaihtologiikoiden vaikutus manuaalivaihteisen kuorma-

auton polttoaineen kulutukseen 
• mallinnettu ajotavan vaikutuksia kaupunkilinja-auton polttoaineen kulutukseen 

linjoilla 550 ja 58 
o 550 linjan (Jokeri) tarkastelu oli myös pohjatyötä ajo-opastinlaitteen 

kehitystyölle 
o laskennan perusteella säästöpotentiaali on n. 15 % 

 
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 

• kehitettiin ja demonstroitiin toimiva ajo-opastinlaitteen prototyyppi 
• opastus on sidottu reittiin ja aikatauluun 
• kokeneenkin kuljettajan kohdalla polttoaineen säästöpotentiaali on noin 5 % 
• myös palvelutaso (aikataulussa pysyminen) ja turvallisuus (ylinopeuksien 

leikkautuminen) paranevat 
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Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierinvastukseen 
• selvitettiin NOTRA- ja LONTRA –mittausvaunujen soveltuvuus tienpäällysteen 

vaikutusten tutkimiseen 
• absoluuttisia vierinvastusvoiman arvoja ei pystytty mittaamaan, mutta työssä 

tehdyt mittaukset ja havainnot antavat perusteita uuden tyyppisen mittausvaunun 
suunnittelulle 

 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen  

• pilottijärjestelmien kehitystyö vietiin pääosin suunnitellusti loppuun 
• perusratkaisuna on ohjelmoitava CAN – ja GPS –tietoa hyödyntävä autolaite 
• tuotettiin yksityiskohtaista tietoa ajoneuvojen käytöstä sekä linja- että kuorma-

autojen osalta 
• kehitettiin kuljettajan ajotapaa kuvaava indeksointijärjestelmä 

 
Voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

• kehitettiin mittausmenetelmä jossa tutkimusvälineenä toimii kuorma-auto 
alustadynamometrissa ja tehtiin voiteluainekokeita kahdella kuorma-autolla 

• vain toinen autoista antoi toistettavia tuloksia moottoriöljymittauksissa 
(toistettavuusvaatimukset erittäin korkeat), erot eri öljyjen välillä olivat 
suurimmillaan n. 1 % 

• voimansiirtoöljyistä aiheutuvat kulutuserot ovat suurimmillaan n. 0,5 % 
 
Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit 

• vietiin 700.000 km ajetun bussimoottorin kunnostustoimenpiteet loppuun 
• kunnostustoimenpiteet eivät juurikaan muuttaneet moottorin suoritusarvoja, ja 

tämä osoittaa että paljonkin ajettu moottori saattaa olla erittäin hyvässä kunnossa 
• jälkiasennettava Volvon VEC –pakokaasupuhdistusjärjestelmä laski Euro 2 –

tasoisen moottorin päästöt lähestulkoon Euro 5 –tasolle 
• tutkittiin kolme kaupallista tekniikkaa (perustuvat magnetismiin, metallia 

pinnoittavaan aineeseen tai ilman sekoittamiseen polttoaineeseen) polttoaineen 
kulutuksen vähentämiseksi 

o yksikään tutkittu tekniikka ei tuonut polttoaineensäästöä 
 
Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa 

• aiemmin oli tutkittu linja-autojen optimaalisia ajosyklejä 
• vuonna 2005 tarkastelua laajennettiin kuorma-autopuolelle tarkastelemalla 

aikaisemmin kerättyä dataa 
• kuorma-autojen ajon optimointi on haasteellista, koska kuorma-autojen reitit 

eivät ole yhtä vakioituja kuin bussien reitit, ja lisäksi tien gradientti vaikuttaa 
merkittävästi polttoaineen kulutukseen 

• myös kuorma-autojen kohdalla liike-energian muutokset ovat oleellisia 
polttoaineen kulutuksen kannalta 
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Kuormanpainon tunnistaminen 
• vuonna 2005 osoitettiin maantiellä tehdyin kokein sekä automaattisen 

liukkauden tunnistuksen että automaattisen kuorman tunnistuksen konseptit 
toimiviksi 

• automaattinen kuorman tunnistus perustuu CAN –väylän tehotiedon lukemiseen 
ja ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän liiketilan (liike-energia ja 
potentiaalienergia) jatkuvaan laskentaan 

• alustavien mittausten perusteella kehitettiin algoritmi joka pystyy tunnistamaan 
ajoneuvon kuorman n. 5 %:n tarkkuudella, tarkkuutta voitaneen parantaa 
jatkossa 

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että koko kolmivuotinen tutkimushanke on auttanut 
määrittelemään eri toimenpitein saavutettavissa olevat säästöpotentiaalit. Seuraavassa 
on esimerkinomainen arvio säästöpotentiaaleista ja vaikutusmahdollisuuksista: 
 

• ajoneuvon paino ja aerodynamiikka jopa 30 % 
• kuljettajan opastus 20 % 
• autojen merkkikohtaiset erot 5 – 15 % 
• renkaat 5 % 
• perävaunun tyyppi 3 % (minimiarvo koko yhdistelmän osalta) 
• voiteluaineet 1 – 2 %  
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5 VIESTINTÄ JA RAPORTOINTI 
 

Vuonna 2005 hankkeen viestintään kiinnitettiin erityistä huomiota. Tutkimushanke 
järjesti seminaarin Otaniemessä 9.3.2005. Seminaarissa oli yli 100 osallistujaa. Lisäksi 
hankkeesta on viestitetty muissa seminaareissa ja esim. alan ammattilehdissä. Kuorma-
automittausten tuloksia esiteltiin elokuussa 2005 Chicagossa US Department of 
Energy:n järjestämässä Diesel Engine Emission Reduction (DEER) –konferenssissa.  

Taulukossa 13 on yhteenveto hankkeen vuoden 2005 viestinnästä. 

Taulukko 13. Viestintä vuonna 2005. 

• Suomen Autoteknillisen Liiton visiopäivä 26.1.2005 
• HDEnergia seminaari Innopoli 9.3.2005 
• Suomen Autolehti maaliskuu 2005 
• Paikallisliikenne 1/2005 
• Kuljetusyrittäjä 3/2005 
• Ajolinja 4/2005 
• Autoalan Koulutuskeskuksen kurssi ”Kuorma-autot, perävaunut ja turvallisuus” 

19-20.4.2005 
• MATINE:n kuljetustekniikan jaosto 17.5.2005 
• ERA-NET Transport Pariisi 13-14.6.2005 

o ”Aims, criteria and indicators for environmental performance 
’ecolabeling’-type rating”  

• Diesel Engine Emission Reduction (DEER) Chicago 8/2005 
• Kauppalehti, Logistiikka Extra 17.10.2005 
• Motiva Oy:n toimenpiteet 

   

Motiva Oy on jatkanut verkkosivujen ylläpitoa ja mm. projektikorttien tuottamista. 
Marraskuussa 2005 valmistui kuusi uutta projektikorttia: 
 

• Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 
• Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen 
• Ajoneuvon energiankulutuksen mallintaminen 
• Ajoneuvon huolto, päivitys ja retrofit 
• Mittausmenetelmien kehitys 
• Voiteluaineen vaikutus polttoaineen kulutukseen 

 
Vuoden 2005 loppuun mennessä tulee vielä kolme projektikorttia lisää: 

 
• Eri autotyyppien polttoaineen kulutus 
• Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen käyttötapa 
• Taloudellisen ajotavan koulutus 
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Hankkeen koordinaattori on liikenne- ja viestintäministeriön toivomuksesta osallistunut 
mm. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman johtoryhmän kokouksiin, 
ja lisäksi joulukuussa 2005 luotiin yhteys uuteen Joukkoliikenteen 
energiansäästösopimuksen johtoryhmään. 
 
Hankkeen vuoden 2004 vuosiraportti valmistui 28.2.2005. Hankkeeseen liittyen vuonna 
2005 valmistui neljä opinnäytetyötä: 

 
• Voiteluöljyn vaikutus raskaan kaluston voimansiirtohäviöissä 

o insinöörityö Riku Mäkelä 2005 
 

• Linja-auton moottorin suoritusarvojen ylläpito ja päivitys 
o diplomityö Mika Niemelä 2005 

 
• Simulation of driver behaviour influence on fuel consumption 

o diplomityö Antti Lajunen 2005 
 

• Tyre rolling resistance on road 
o diplomityö Antti Leinonen 2005 
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6 JATKOSUUNNITELMAT 
VTT Prosessit jätti 17.10.2005 Teknologian Kehittämiskeskukseen Tekes:iin 
hakemuksen nimeltä ”Raskas ajoneuvokalusto: Turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja 
uusi tekniikka” (RASTU). 

RASTU –hanke tulee jatkamaan HDENERGIA –hankkeen työtä. Uuteen hankkeeseen 
yhdistetään aiemmin erillisinä hankkeina toteutetut bussien ja kuorma-autojen 
päästömittausprojektit (RAKEBUS, RAKETRUCK). Lisäksi hankkeen toimintakenttää 
laajennetaan siten, että raskaan kaluston turvallisuustason parantaminen esim. IT –
tekniikkaa hyödyntämällä saa hankkeessa tärkeän sijan. Tutkijakenttä laajenee kahdella 
uudella tutkijataholla, Helsingin Yliopisto (ilmakemia) ja Oulun Yliopisto 
(elektroniikka/adaptiiviset järjestelmät).  

Raskaiden ajoneuvojen moottoritekniikka on murrosvaiheessa. Uudet Euro 4 
pakokaasumääräykset edellyttävät joko moottorin sisäisiä toimenpiteitä (EGR) ja/tai 
pakokaasujen jälkikäsittelytekniikan hyväksikäyttöä pakokaasupäästöjen 
rajoittamiseksi. Tarjolla olevan tekniikan kirjo ja täten myös valinnan vaikeus ovat 
lisääntymään päin. Todennäköistä on, että uuden tekniikan myötä merkkikohtaiset 
polttoaineenkulutus- ja päästöerot tulevat kasvamaan. Euro 4 vaatimukset tulivat uusien 
moottorityyppien osalta voimaan 1.10.2005, ja tulevat koskeman kaikkia uusina 
myytäviä ajoneuvoja 1.10.2006 alkaen. Vastaavasti seuraavan porras, eli Euro 5, tulee 
voimaan 1.10.2008 ja 1.10.2009.  

Informaatiotekniikan sovelluksista voidaan saada apua niin energian säästöön, päästöjen 
alentamiseen kuin raskaiden ajoneuvojen turvallisuustason parantamiseen. 
Turvallisuutta voidaan parantaa esim. leikkaamalla ylinopeuksia ja ylikuormia, 
varoittamalla liukkaudesta ja kehittämällä ajoneuvoyhdistelmien vakautta lisääviä 
järjestelmiä. Liukkaalla alustalla liikkuvat raskaat yhdistelmät muodostavat liikenteessä 
todellisen riskitekijän. 

Uuden hankekokonaisuuden tavoitteet ovat tiivistetysti: 

• Uusiutuvien ajoneuvojen todellinen suorituskyky 
o energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys 
o kehitystyö tähtäimessä raskaiden ajoneuvojen ”ekomerkintä” 
o uuden ajoneuvotekniikan mahdollisimman tehokas soveltaminen 

Suomen olosuhteisiin 
o poltto- ja voiteluaineiden optimointi uuteen ajoneuvokalustoon 

 
• IT tekniikan kehittäminen raskaan kaluston energiankäytön tehostamiseen sekä 

turvallisuus- ja palvelutason lisäämiseen 
 
• Ajoneuvotekniset ratkaisut polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi 
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• Energiaa säästävien toimenpiteiden todentaminen ja siirto kuljetusyrityksiin, 
kuorma- ja linja-autoliikenteen energiansäästösopimuksien tukeminen, 
seurantajärjestelmien kehitystyö 

 
• Taajamailman NO2/PM laatuun vaikuttaminen ajoneuvotekniikan keinoin  

 
Kuvassa 47 kuvattu esitettävän hankekokonaisuuden liittymät muihin hankkeisiin. 
Hankkeeseen ohjautuu rahoitusta kolmelta päätaholta: 

• Tekes: tekninen kehitystyö 
• LVM, AKE: energian säästö ja turvallisuus 
• YM, YTV: pakokaasututkimus 
 

Hankkeeseen liittyy joukko vaiheittain käynnistyviä yrityshankkeita. Osa esitettävän 
hankkeen puitteissa kehitettävistä järjestelmistä siirtyy onnistuneen pilotointivaiheen 
jälkeen yrityshankkeiksi. Syvällisempi dieselmoottorien biopolttoainevaihtoehtojen 
tutkimus toteutuu mahdollisesti erillisessä biodieselhankkeessa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 47. Esitettävän uuden hankekokonaisuuden liittymät muihin hankkeisiin. 

 

 

Emistra
Kuorma-autojen

ESS

IT-

sovellukset

Ajo-opastin

Kuorman

tunnistus

Liukkauden

tunnistus
Retrofit-

tekniikat Ajoneuvo-

tekniikka

Hybridi-

bussi

RAKEBUS

HDENERGIA

RAKETRUCK

Linja-autojen
ESS

Pakokaasut
PM, NO2

AKE, LVM

YM, YTV

TEKES

PLL linja-

autohanke
Dieselmoot.

biopolttoaineet

Emistra
Kuorma-autojen

ESS

IT-

sovellukset

Ajo-opastin

Kuorman

tunnistus

Liukkauden

tunnistus
Retrofit-

tekniikat Ajoneuvo-

tekniikka

Hybridi-

bussi

RAKEBUS

HDENERGIA

RAKETRUCK

Linja-autojen
ESS

Pakokaasut
PM, NO2

AKE, LVM

YM, YTV

TEKES

PLL linja-

autohanke
Dieselmoot.

biopolttoaineet


