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ESIPUHE 
 

VTT käynnisti yhteistyössä muiden tutkimusyksiköiden kanssa vuosille 2006 – 2008 
uuden raskaiden ajoneuvojen päästöä ja energian käyttöä koskevan 
tutkimuskokonaisuuden. Uusi hankekokonaisuus on jatkoa vuosien 2003 – 2005 
polttoaineen säästötutkimukselle. Nyt tehtäväkenttää on laajennettu, ja kokonaisuuteen 
sisältyy nyt enemmän päästöihin, IT–sovelluksiin ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. 
 
Hankkeessa on mukana viisi tutkijaosapuolta ja lähes 20 eri rahoittajaa. Rahoittajien 
joukossa mukana ovat myös Ranskan energiaviranomainen ADEME ja Ruotsin 
tiehallinto Vägverket. 
 
Vuodesta 2006 on laadittu kaksi erillistä vuosiraporttia, suppeampi englanninkielinen 
versio ja laajempi nyt käsillä oleva laajempi suomenkielinen versio. 
 
Ensimmäiset Euro 4 –sertifioidut raskaat ajoneuvot tulivat markkinoille Suomessa 
vuonna 2005, mutta tarjonta oli tuolloin vielä rajoitettua. Vuonna 2006 voitiin mitata 
peräti 12 uutta Euro 4/5 -autoa, kuusi bussia ja kuusi kuorma-autoa. Nyt 
polttoaineenkulutus- ja päästötulokset julkaistaan merkkikohtaisesti. Lisäksi tämä 
raportti sisältää mm. muuhun ajoneuvotekniikkaan, poltto- ja voiteluaineisiin, IT–
sovelluksiin, seurantajärjestelmiin ja autojen käyttöön liittyviä tutkimustuloksia.  
 
Uusien Euro 4/5 –autojen tuloksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että toistaiseksi 
jokaisesta automallista on mitattu ainoastaan yksi autoyksilö. 
  
 
Espoo 25.5.2007  
 
Nils-Olof Nylund 
Hankkeen koordinaattori 
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1 TAUSTA JA EDELLINEN TUTKIMUSVAIHE 
 
Raskaiden ajoneuvojen ympäristövaikutukset ovat huomattavat, sekä 
hiilidioksidipäästöjen että haitallisten päästöjen osalta. Erityisesti taajamamissa raskaat 
ajoneuvot aiheuttavat ilmanlaatuongelmia. Liikenteen biopolttoaineista keskustellaan 
tällä hetkellä vilkkaasti. Parhaimmat biopolttoaineet voivat auttaa sekä 
hiilidioksidipäästöjen että haitallisten pakokaasukomponenttien vähentämisessä. 
 
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. 
 
Raskaiden ajoneuvojen moottoritekniikka on murrosvaiheessa. Uudet Euro 4/5 -
pakokaasumääräykset edellyttävät joko moottorin sisäisiä toimenpiteitä (EGR) ja/tai 
pakokaasujen jälkikäsittelytekniikan hyväksikäyttöä pakokaasupäästöjen 
rajoittamiseksi. Tarjolla olevan tekniikan kirjo on täten lisääntymään päin, mikä 
vaikeuttaa kuljetusyritysten valintoja uusien ajoneuvojen hankinnoista päätettäessä. 
Todennäköistä on, että uuden tekniikan myötä merkkikohtaiset polttoaineenkulutus- ja 
päästöerot tulevat kasvamaan. Euro 4 vaatimukset tulivat 2005 ja 2006. Vastaavasti 
seuraava porras, eli Euro 5, tulee voimaan 1.10.2008 ja 1.10.2009.  
 
Uusi tekniikka tuo mukanaan joukon kysymyksiä: 
 

• mitkä uusista tekniikkavaihtoehdoista antavat parhaimman polttoainetalouden? 
• mitkä ovat päästöt todellisuutta vastaavissa ajotilanteissa? 
• mitkä ovat uuden tekniikan heijastuman taajamailman laatuun?  
• mitkä ovat polttoaineen biokomponenttien vaikutukset uusissa 

moottorityypeissä? 
• vaatimukset voiteluaineille ja huollolle? 
• uuden tekniikan käytettävyys Suomen talvessa? 
 

VTT:llä saatiin alkuvuodesta 2002 käyttöön uusi monipuolinen raskaan 
ajoneuvokaluston tutkimuslaitteisto. Laitteistoon kuuluu mm. raskas 
alustadynamometri, jolla voidaan kuormittaa raskaita ajoneuvoja erilaisia ajoprofiileja 
ja kuormitustilanteita simuloiden. Laitteistot antavat aivan uusia mahdollisuuksia 
tarkkaan energiankulutuksen mittaukseen ja erilaisten ajoneuvoratkaisujen ja -
komponenttien evaluointiin. Laitteistoa on menestyksekkäästi käytetty sekä 
pakokaasututkimukseen että energian säästön tutkimukseen. 
 
Vuosina 2003 – 2005 toteutettiin laaja, 6 tutkijaosapuolen ja noin 20 eri rahoittajan 
tutkimuskokonaisuus ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen” 
(HDEnergia). Hankkeeseen kuului yhteensä 13 alaprojektia. Hankkeen vuosibudjetti oli 
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keskimäärin noin 600.000 €/a, eli kokonaisvolyymi oli noin 1.800.000 €. Hanke ja sen 
aikaansaannokset on esitetty Motiva Oy:n verkkosivuilla osoitteessa: www.rastu.fi. 
 
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin löytää ne tekniset parannukset ja muut keinot, joiden 
avulla voitaisiin saavuttaa pysyvä 5 – 10 %:n polttoaineen säästö. Hankkeen 
vaikuttavuutta laajasti on vaikea arvioida. Voidaan kuitenkin olettaa, että kuljetusyritys, 
joka hyödyntää kaiken hankkeesta saadun tiedon, pystyy helpostikin säästämään 5 % 
polttoainetta. Esimerkiksi Transpoint Oy on hyödyntänyt projektin tuloksia auto- ja 
perävaunuhankinnoissaan (valittu taloudellisin automerkki, siirrytty 4–akselisista 
perävaunuista 5–akselisiin perävaunuihin ja varustettu kaikki uudet autot polttoaineen 
kulutusta alentavissa ilmanohjaimilla). Hankkeen tärkeimpiä aikaansaannoksia olivat: 
 

• Yhteistoiminta rahoittajien ja tutkimuslaitosten kesken 
– selvää synergiahyötyä 
– jatkuva prosessi energiatehokkuuden parantamiseksi 
– kriittistä massaa: antaa mahdollisuuden myös viestinnälle ja tulosten 

jalkauttamiselle 
– vahva kytkentä Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelmaan 

(ESS) ja sen tavoitteisiin 
 

• Menetelmät ja metodiikka 
– kaupunkibussit, pitkän matkan bussit ja kuorma-autot laboratoriossa 
– maantiemittaukset (CAN-väylä mittaukset, rullauskokeet, perävaunu- 

mittaukset) 
– olennaisten polttoaineenkulutukseen vaikuttavien seikkojen 

tunnistaminen (paino, ilmanvastus, voimalinja, voiteluaineet, renkaat 
jne.) 

– riittävä tarkkuus kulutusmittauksiin 
 

• Säästöpotentiaalien kvantifiointi, esim.: 
– 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 % (maantieajo) 
 

• Innovaatioplatformi 
– hybridibussi, etenee Kabus Oy:n yrityshankkeena 
– kaupunkibussien ajo-opastin 
– kuorma-autojen kuorman tunnistus 
– liukkauden tunnistus 
 

Hankkeen puitteissa pystyttiin varsin laajalti määrittelemään Euro 3 –tasoisten kuorma- 
ja linja-autojen suorituskyky. Koska Euro 4 autojen markkinoille tulo ajoittui pääasiassa 
vuoteen 2006, mittauksiin saatiin edellisen tutkimusvaiheen aikana vain kaksi Euro 4 –
tasoista kuorma-autoa.  



 5 (103) 
 

 20.6.2007   

2 VUOSIEN 2006 – 2008 UUSI 
TUTKIMUSKOKONAISUUS “RASTU” 

 

Tutkimustyö jatkuu nyt uuden kolmivuotisen “RASTU”–hankkeen puitteissa. RASTU–
lyhennys tulee sanoista “raskaan kaluston tutkimus”.  
 
Edelleenkin energiansäästöteema on varsin keskeinen. Uuteen hankkeeseen on 
yhdistetty aiemmin erillisinä hankkeina toteutetut bussien ja kuorma-autojen 
päästömittausprojektit (RAKEBUS, RAKETRUCK). Lisäksi toimintakenttää on 
laajennettu siten, että raskaan kaluston turvallisuustason parantaminen esim. IT–
tekniikka hyödyntämällä ovat saaneet hankkeessa tärkeän sijan. 
  
Uuden hankekokonaisuuden tavoitteet ovat tiivistetysti: 
 

• Uusiutuvien ajoneuvojen (Euro 4, Euro 5, EEV) todellinen suorituskyky 
o energiatehokkuus ja pakokaasupäästöt todellisissa ajotilanteissa 
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 

 
• Energiaa säästävien toimenpiteiden todentaminen ja siirto kuljetusyrityksiin, 

kuorma- ja linja-autoliikenteen energiansäästösopimuksien tukeminen, 
seurantajärjestelmien kehitystyö 

 
• Uuden ajoneuvotekniikan vaikutukset taajamailman laatuun (NO2/PM )  

 
Seuraavat tutkimusosapuolet osallistuvat hankkeen toteutukseen:  

 
• VTT 
• Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto 
• Tampereen Teknillinen Yliopisto, liikenne- ja kuljetustekniikan laitos 
• Teknillinen Korkeakoulu, autotekniikka 
• TEC TransEnergy Consulting Oy, koordinaatio 

  
Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu liittyi mukaan toteuttamaan hanketta. VTT toimii 
hankkeen vastuuyksikkönä. Edellisen tutkimusvaiheen tapaan koordinaatiosta vastaa 
TEC TransEnergy Consulting Oy ja viestinnästä Motiva Oy.  
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Hankkeeseen sisältyi vuonan 2006 yhteensä 9 tutkimuksellista alaprojektia. Suurin osa 
hankkeen raporteista on julkisia (saatavissa hankkeen verkkosivuilta osoitteesta 
www.rastu.fi). Koko hanke ja kaikki sen alatehtävät raportoidaan suomeksi, ja osa 
hankkeesta raportoidaan myös englanniksi. 
 
Vuotuinen budjetti on noin 800.000 €. Päärahoittaja on Tekes – teknologian ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus. Muita rahoittajia ovat mm. Ajoneuvohallintokeskus, 
Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja YTV. 
Lisäksi hanketta rahoittaa joukko yrityksiä ja kuljetusliikkeitä.  
 
Ulkomaalaisia rajoittajia on kaksi, Ranskan energiaviranomainen ADEME ja Ruotsin 
tiehallinto Vägverket. Englanninkielinen raportointi tapahtuu ensisijaisesti näitä 
rahoittajia ajatellen. Hankkeesta tullaan tuottamaan sekä vuosiraportteja että hankkeen 
lopussa yhteenvetoraportti. Täydellinen listaus rahoittajista on esitetty liitteessä 1. 
 
Hankkeeseen sisältyi vuonna 2006 yhteensä 10 osatehtävää (vastuutahot suluissa): 
 

1. Euro 4/5 -autojen suorituskyky (VTT) 
2. Euro 4/5 -autojen poltto- ja voiteluaineet (VTT) 
3. Ajoneuvotekninen kehitystyö (TKK, VTT) 
4. Ajoneuvojen IT–sovellukset (VTT, OY) 
5. Linja-autojen liikennöinnin optimointi (VTT) 
6. Kuorma-autoalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät (TTY, 

EC Tools) 
7. Energiansäästötoimenpiteiden tehokkuuden arviointi (VTT, TTY) 
8. Menetelmäkehitys (VTT) 
9. Pakokaasututkimus (VTT) 
10. Koordinaatio ja viestintä (TEC TransEnergy Consulting Oy, VTT PRO, Motiva) 

 
Edeltävissä tutkimuksissa VTT ei ole paljastanut mitattujen auton merkki- ja 
mallitietoja, vaan ajoneuvoista on käytetty koodimerkintöjä. Uudessa tutkimusvaiheessa 
sen sijaan tulokset julkaistaan merkki- ja mallikohtaisesti. Eri autojen maahantuojille on 
ilmoitettu tästä menettelystä. 
 
Tuloksia arvioitaessa on muistettava, että toistaiseksi Euro 4 ja Euro 5 –autoista on 
käytettävissä ainoastaan yksittäisten autojen mittaustuloksia. Joukossa saattaa olla myös 
viallisia yksilöitä, niin kuin mitä ilmeisimmin oli tilanne 60 tonnisten Euro 4 –kuorma-
autojen kohdalla.  
 
Euro 2 ja Euro 3 –tasoisten bussien osalta taas on käytettävissä mittauksia niin monesta 
autoyksilöstä, että varmuudella voidaan sanoa miten tärkeimmät autotyypit toimivat 
todellisuudessa.      
 
Vuonna 2006 projektikokonaisuus eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti, joskin pieniä 
viivästyksiäkin on esiintynyt. Alatehtävässä 4. (ajoneuvojen IT–sovellukset) on jouduttu 
venyttämään aikatauluja laiteongelmista johtuen. Alatehtävän 5. (linja-autojen 
liikennöinnin optimointi) on keskitytty analysointityökalujen luomiseen kun varsinaista 
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mittausdataa ei vielä ollut käytettävissä. Alatehtävässä 7. (energiansäästötoimenpiteiden 
tehokkuuden arviointi) vuosi 2006 käytettiin suunnitteluun.  
 
Seuraavissa luvuissa hankkeen edistymisestä on kerrottu osatehtäväkohtaisesti. Lukujen 
otsikkoihin on sisällytetty osatehtävän (OT) numero.   
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3 EURO 4/5 -AUTOJEN SUORITUSKYKY (OT 1) 
 
Vastuutaho: VTT 
 
Teksti: Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka 
 
Tähän alatehtävään liittyen on laadittu seuraavat busseja koskevat raportit: 
 

• Kimmo Erkkilä et al. Bussikaluston pakokaasupäästöjen evaluointi. 
Vuosiraportti 2005. VTT tutkimusraportti VTT-R-03435-07. 
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2007/RakeBus2005.pdf 

 
• Kimmo Erkkilä & Nils-Olof Nylund. Bussikaluston pakokaasupäästöjen 

evaluointi. Vuosiraportti 2006. VTT tutkimusraportti VTT-R-03446-07. 
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2007/RakeBus2006.pdf 

 
• Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka. Kaupunkibussien 

polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt. Uusimman dieseltekniikan 
suorituskyky. VTT Tiedotteita 2372. Paikallisliikenneliiton toimeksianto. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2372.pdf 
 

• Tuukka Hartikka & Kimmo Erkkilä. Postin jakelusyklin kehitys kevyille 
kuorma-autoille ja maakaasukäyttöisen ajoneuvon vertailu uudella 
menetelmällä. VTT tutkimusraportti VTT-R-00711-07. 

 
Vuosien 2002 – 2004 bussimittaukset on raportoitu VTT:n vuoden 2005 
tutkimusselostuksessa “Bussikaluston pakokaasupäästöjen evaluointi. 
Yhteenvetoraportti 2002 - 2004.” (Nylund & Erkkilä 2005, 
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2005/RAKEBUS.pdf). 
 
Vuoden 2006 kuorma-automittauksista ei ole laadittu erillisiä raportteja. 
 

3.1 BUSSIMITTAUKSET  
 
3.1.1 Yleistä 
 
Vuonna 2006 mitattiin kuusi uutta Euro 4/5 bussia. Näistä neljä autoyksilöä olivat 
samoja kuin PLL:n mittauksissa käytetyt autot. PLL:n mittauksissa kuormana oli noin 
neljänneskuorma, ts. 1.500 kg kaksiakselisille autoille ja 2.000 kg teliautoille. 
Aikaisemmissa RAKEBUS-projektin puitteissa tehdyissä bussimittauksissa VTT on 
kuitenkin pääsääntöisesti käyttänyt puolta kuormaa, ts. 3.000 kg:aa kaksiakselisille 
autoille. Niinpä myös RASTU-projektin mittauksissa käytettiin puolta kuormaa 
vertailtavuuden säilyttämiseksi. 
 
PLL:n mittauksessa käytettiin kolmea ajosykliä (Braunschweig, Helsinki 2, Helsinki 3). 
RASTU-mittaukset taas on tehty pelkästään Braunschweig-syklillä. VTT:n 
bussipäästöjä koskeva datapankki perustuu Braunschweig-sykliin. VTT on todennut, 
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että Braunschweig-sykli vastaa melko hyvin ajoa Helsingin keskustassa, ja 
Braunschweig-sykli antaakin käytännössä lähes samat tulokset kuin VTT:n kehittämä 
Helsinki-spesifinen Helsinki 1 –sykli. Helsinki-syklistä kehitettiin myös variaatiot 
Helsinki 2 ja Helsinki 3. Helsinki 2 -sykli sisältää pelkästään keskusta-ajoa kuvaavia 
elementtejä, kun Helsinki 3 –sykli kuvaa puolestaan tyypillistä väyläajoa. 
 
Uusien autojen lisäksi vuoden 2006 mittausmatriisissa (taulukko 3.1) oli myös mukana 
jatkuvassa seurannassa olevia autoja ja autoja, joissa tutkittiin jälkiasennettujen 
pakokaasun puhdistuslaitteiden toimintaa. Puhdistuslaitteiden osalta tutkittiin vuoden 
2000 Volvo-seuranta-autoon asennettu P-DPF –hiukkaskatalysaattori ja Ruotsista 
lainassa olleeseen niinikään Volvo-merkkiseen autoon asennettu yhdistetty SCR-
hiukkassuodatin –järjestelmä (YTV:n julkaisu B 2006:5: Jälkiasennettavat 
pakokaasujen puhdistuslaitteet).  
 
Taulukko 3.1. Vuoden 2006 ajoneuvomatriisi.. 
Koodi Moottorin 

til. (l) 
Päästö- 
luokka 

Vuosimalli Ajokilometrit
(km) 

Pakokaasujen 
jälkikäsittely 

Luokittelu 

A= Volvo 10 Euro 2 1999 630 429 hapetuskat. Menetelmäkehitys 
A= Volvo1) 10 Euro 2 2000 433 631 hapetuskat. Seuranta 
A= Volvo1) 10 Euro 2 2000 433 675 P-DPF Retrofit, uusi 
A= Volvo1) 10 Euro 2 2000 461 000 P-DPF Retrofit, sisäänajettu 
C= Scania 9 Euro 3 2002 560 256 hapetuskat. Seuranta 
A= Volvo2) 7 Euro 4 2006 13 525 SCR Uusi ajoneuvo 
B= M-B2) 12 Euro 4 2006 10 896 SCR Uusi ajoneuvo 
C= Scania 9 Euro 4 2006 101 888 EGR + 

hap.kat.3) 
Uusi ajoneuvo 

G= Kabus4) 4.5 Euro 4 2006 993 SCR Uusi ajoneuvo 
A= Volvo2) 12 Euro 5 2006 1 400 SCR Uusi ajoneuvo, 3-aks. 
C= Scania2) 9 Euro 4 2006 28 204 EGR + 

hap.kat.3) 
Uusi ajoneuvo, 3-aks. 

A= Volvo5) 10 Euro 2 1997 554 220 SCR+DPF6) Retrofit 
1) sama autoyksilö  
2) PLL:n mittauksissa olleet autot 
3) joidenkin tietojen mukaan autoissa on hapetuskatalysaattori, joidenkin ei 
4) Kabusin kevytrakenteinen alumiiniauto Cummins’in nelisylinterisellä Euro 4 SCR –moottorilla 
5) Alunperin vuoden 2005 mittausohjelmassa ollut auto 
6) continuously regenerating trap= CRT (varsinainen hiukkassuodatin) 
 
 
3.1.2 Bussien päästöjä koskevat seurantamittaukset 

Kuvissa 3.1 (CO), 3.2 (THC), 3.3 (NOx) ja 3.4 (PM) on esitetty vuoden 2006 
seurantamittausten tuloksia. Tulokset ovat Braunschweig-syklille ja puolelle kuormalle. 
 
Pakokaasulainsäädännön kiristyessä haastavimmat päästökomponentit ovat olleet typen 
oksidit (NOx) ja partikkelit (PM). Molemmat komponentit ovat ongelmallisia 
dieselmoottoreille, sillä optimoitaessa moottorin säätöjä toisen komponentin suhteen, 
toinen komponentti vastavuoroisesti nousee. Euro 3 –päästörajoihin verrattuna NOx-
raja-arvo laskee 30 % ja hiukkaspäästöjen raja-arvo peräti 80 % Euro 4 –luokkaan 
siirryttäessä. 
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CO emissions of buses measured in 2006, Braunschweig city bus cycle
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Kuva 3.1. CO–päästötuloksia.  
 

THC emissions of buses measured in 2006, Braunschweig city bus cycle
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Kuva 3.2. THC–päästötuloksia.  
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Tyypillisesti dieselmoottorien CO- ja THC-päästöt ovat matalia, joten niihin ei yleensä 
kiinnitetä suurtakaan huomiota. Kyseiset päästökomponentit eivät myöskään yleensä 
tuota ongelmia dieselmoottorien päästöjen hyväksyntämittauksissa. 
Hapetuskatalysaattorien käyttö lisäksi vähentää CO- ja THC-päästöjä entisestään. 
Yllätys oli, että SCR–teniikka voi tuottaa sangen korkeita CO–päästöjä. 

Hajonta CO-päästöissä oli huomattavan suurta. Tyypillinen arvo dieselbussille on noin 
1 g/km. Kaksi autoa erottuu joukosta CO-päästön suhteen, molemmat näistä Volvon 
SCR-autoja. Näiden autojen CO-päästö on tasolla 9 – 10 g/km. Kahden muun uuden 
SCR-auton (Kabus Cummins-moottorilla varustettuna ja Mercedes-Benz) CO-päästöt 
ovat kohtuullisia, luokkaa, noin 1,5 g/km. Vuosimallin 2000 Volvossa nähdään selvästi 
uuden hiukkaskatalysaattorin vaikutus CO-päästön laskiessa nollatasolle uudella 
puhdistimella. Myös vuosimallin 1997 Volvo SCR/hiukkassuodatin -yhdistelmällä 
varustettuna antoi hyvin alhaisen CO-päästön.     
 
Hiilivety (THC) –päästötuloksissa joukosta erottui Scanian vuosimallia 2002 oleva Euro 
3 (kuva 3.2). Kyseinen autoyksilö on mukana jatkuvassa seurannassa. Nyt mitattu 
lukema 0.33 g/km on huomattavasti korkeampi kuin mitä hapetuskatalysaattorilla 
varustetuilta Euro 3 autoilta odotetaan. Auto mitattiin uutena sekä ilman katalysaattoria 
että katalysaattorin kanssa. Alkumittauksen tulokset olivat 0,35 g/km ilman 
katalysaattoria ja noin 0,05 g/km katalysaattorilla. Mittausten perusteella auton 
katalysaattori on nyt menettänyt puhdistustehonsa täysin.  
 
Toiseksi korkeimmat THC-tulokset (0.16 g/km) mitattiin kahdesta Volvo Euro 2 –
autosta, vuosimallit 1999 ja 2000. Myös nämä tulokset kielivät katalysaattorin tehon 
heikkenemisestä, mikä sinällään on tyypillistä kyseisen ikäluokan autoille. Myös THC-
päästökuvassa (kuva 3.2) näkyy selvästi jälkiasennetun partikkelikatalysaattorin 
vaikutus (Brand A MY00 Euro 2). Uudella hiukkaskatalysaattorilla THC-päästö laskee 
tasolta 0,15 g/km tasolle 0,02 g/km. Myös THC-päästön osalta SCR/hiukkassuodatin-
yhdistelmällä varustettu auto toimi hyvin. Kaikkien uusien Euro 4 ja Euro 5 –autojen 
THC-päästö oli alle 0,05 g/km.  
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NOx emissions of buses measured in 2006, Braunschweig city bus cycle

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Brand A
(MY99)
EURO2

Brand A
(MY00)
EURO 2

Brand A
(MY00)
EURO 2

Brand A
(MY00)
EURO2

Brand C
(MY02)
EURO 3

Brand A
(MY06)
EURO4

Brand B
(MY06)
EURO4

Brand C
(MY06)
EURO4

Brand G
(MY06)
EURO4

Brand A
(MY06)

EURO5, 3-
axle

Brand C
(MY06)
EURO4
3-axle

Brand A
(MY97)
EURO2,

SCR+CRT

g/
km

 
 
Kuva 3.3. NOx –päästötuloksia. 
 
Typen oksidi (NOx) –tuloksissa Euro 2 ja Euro 3 -autojen päästöt vahvistivat 
aikaisempien vuosien mittauksia. Molemmissa päästöluokissa nyt mitatut tulokset olivat 
lähellä päästötietokannan keskiarvoja, jotka ovat Euro 2 –autoille 13.6 g/km ja Euro 3 
autoille 8.8 g/km. Päästötietokannasta on kerrottu enemmän edempänä. 

Euro 4 -autot sen sijaan yllättivät. Mitattuja autoja oli kuusi. Kolmen auton NOx-päästöt  
olivat Euro 3 –tasoa tai jopa hieman yli, ja vain kahden auton NOx-päästöt olivat 
selvästi alle Euro 3 –tason. 

Volvon 7-litrainen SCR-auto ja Scanian kaksi- ja kolmiakseliset EGR-autot antavat 
korkeat NOx-päästöt. Kumpikaan tekniikka ei siis toiminut näissä tapauksissa 
odotetusti. Kabusin Cummins-SCR –mootorilla varustetun auton  NOx-päästöt (7.8 
g/km) jäivät alle Euro 3 keskiarvon, mutta olivat silti Euro 4 -autoilta odotettua tasoa 
korkeammat (kuva 3.3). 

Ainoastaan Mercedes-Benzin Euro 4 SCR –auto ja Volvon 12-litrainen Euro 5 SCR –
auto antoivat odotetunlaisia alhaisia NOx-tuloksia, luokkaa 2,5 g/km. Hieman yllättäen 
jälkiasennetulla SCR/hiukkassuodatin-yhdistelmällä varustettu vanha auto antoi 
alhaisimmat NOx-päästöt, noin 1,5 g/km. 



 13 (103) 
 

 20.6.2007   

PM emissions of buses measured in 2006, Braunschweig city bus cycle
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Kuva  3.4. PM–päästötuloksia. 
 
NOx:in tapaan hiukkaspäästöissäkin on merkittävää hajontaa. Tässäkään suhteessa 
seurannassa olevat Euro 2 ja Euro 3 -autot eivät tuottaneet yllätystä (kuva 3.4). Sen 
sijaan yllätyksiä tarjosivat jälleen uudet Euro 4 ja Euro 5 -autot. Scanian ja Volvon 
tulokset (haarukassa 0.95 g/km - 0.15 g/km) olivat alle Euro 3 keskitasoa, mutta 
kuitenkin ainoastaan samalla tasolla parhaiden VTT:llä mittauksissa käyneiden Euro 3 -
autojen kanssa. Kabusin (Cummins) ja Mercedes-Benzin tulokset olivat PM-päästöissä 
huomattavasti edellisiä paremmat, 0.038 g/km ja 0,058 g/km. Kabusin arvo on juuri ja 
juuri Euro 4 –luokan puitteissa, Mercedes-Benzin noin puolitoistakertainen raja-arvoon 
nähden. PLL:n mittauksissa, joissa käytettiin pienempää kuormaa Mercedes-Benz toimi 
suhteessa paremmin hiukkasten osalta.  

Euro 4/Euro 5 –luokille yhteinen raja-arvo hiukkasille on vain viidennes Euro 3 -rajasta, 
joten partikkelipäästöjen olisi voinut olettaa putoavan huomattavasti enemmän.  

Joukon pienimmän partikkelipäästön (0.010 g/km) tuotti jälkiasennetulla SCR/CRT –
järjestelmällä varustettu vuosimallin 1997 alunperin Euro 2 –tasoa oleva Volvo. Itse 
asiassa auto oli päästöiltään EEV-tasoa.  CRT-suodatin (CRT = Continously 
Regenerating Trap) vähentää hiukkasia tehokkaasti, mutta haittapuolina ovat mm. 
polttoaineenkulutuksen kasvu ja suodattimen tukkeutumisvaara. Nyt mitatulla 
yhdistelmällä polttoaineen kulutuksen lisä oli lähes 10 %. Lisäksi urean kulutus oli 
luokkaa 6 – 8 % polttoaineen kulutuksesta. Tästä ja muista jälkiasennettavista 
pakokaasujen käsittelyvaihtoehdoista on löydettävissä enemmän tietoa mm. YTV:n 
retrofit-selvityksestä (YTV B 2006:5). 
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Hiukkaskatalysaattori alensi vuosimallia 2000 olevan Volvon hiukkaspäästöjä 45 – 50 
% (kuvat 3.4 ja 3.6). Tällä laitteella ei huomattu merkittävää polttoaineen kulutuksen 
lisääntymistä. Tästä eteenpäin hiukkaskatalysaattorin toiminnan seuraaminen on osa 
mittausohjelmaa.  
 
Kuvassa 3.5 on esitetty Euro 3 –tasoisen Scanian seurannan tulokset. Niin kuin 
aikaisemmin mainittiin, hapetuskatalysaattorin teho on heikentynyt merkittävästi. Tämä 
näkyy niin CO-, THC- kuin hiukkaspäästöissä, joskin hiukkaspäästöjen muutokset eivät 
ole yhtä lineaarisia kuin CO- ja THC- päästöjen osalta. NOx-päästö vaihtelee jonkun 
verran testistä toiseen, mutta mitään selvää trendiä ei ole nähtävissä. 
 
Kuvassa 3.6 on vastaavasti vuosimallia 2000 olevan Volvon seurantatulokset. Tämänkin 
auton CO- ja THC –päästöt olivat kasvussa ennen uuden hiukkaskatalysaattorin 
asennusta. NOx- ja PM –päästömuutoksissa ei havaittu selvää trendiä. 
 
 

 
 
Kuva 3.5. Vuosimallia 2002 olevan Scania Euro 3-bussin seurantamittaukset 2002 -
2006. 
  

Euro 3 diesel MY-02, follow-up measurements 2002 - 2006 
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Euro 2 diesel vm. -00, päästöt eri vuosina
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Kuva 3.6. Vuosimallia 2000 olevan Volvo Euro 2 -bussin seurantamittaukset 2002 – 
2006. Vuonna 2006 autoon asennettiin partikkelikatalysaattori (merkintä FK).   

3.1.3 VTT:n bussipäästöjä koskeva tietokanta 

VTT on muodostanut vuosien 2002 - 2006 aikana mittauksissa käyneiden 
kaupunkibussien tuloksista laajan päästötietokannan. Tietokannan perusteella voidaan 
mm. arvioida erilaisten kaupunkilinja-autojen todellisia päästöjä. Jako voidaan tehdä 
esim. Euro päästöluokittain, tai esim. käyttövoiman/tekniikan perusteella. Tietokanta 
antaa lisäksi vahvan referenssin, mihin uusien mittauksissa ensimmäistä kertaa käyvien 
autotyyppien tuloksia voidaan verrata. 

Kuvissa 3.7 ja 3.8 on esitetty päästötietokannan NOx- ja PM -tulokset erityyppisille 
autoille. Kolmiot ovat dieselautojen mittaustuloksia, ympyrät kaasuautojen tuloksia ja 
neliöt CRT-puhdistimella varustettujen autojen tuloksia.  

Taustalle piirretyt siniset pylväät kuvaavat Euro-raja-arvoja kertoimella 1.8. Kerroin 1.8 
perustuu Braunschweig-ajosyklissä moottorin tekemän työn ja ajetun matkan 
suhteeseen, ts. työtä kuluu ajosyklissä 1.8 kWh / km. Näin voimme arvioida mitattujen 
päästöjen suhtautumista Euro-päästöraja-arvoihin. 

Raja-arvoja voi näin menetellen kuitenkin pitää vain ohjeellisina, sillä moottorin 
kuormitus Braunschweig-ajosyklissä ei vastaa virallisen tyypityssyklin, ETC:n 
(European Transient Cycle), kuormitusta. Periaatteellisesti laki rajoittaa vain tietyssä 
sovitussa moottorin kuormitussyklissä syntyviä päästöjä, mutta ei ota kantaa 
todellisessa ajossa syntyviin päästöihin, joita tässä raportissa yksinomaan käsitellään.  
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Kaupunkibussien NOx-päästöissä kehitys on Euro 1 – Euro 3 –luokissa keskimääräisesti 
sitä mitä EU:n päästörajoitusten tiukentumisen perusteella voisi olettaa. Euro 3 -tulosten 
osalta hajonta on huomattavasti Euro 2 –tulosten hajontaa vähäisempää. Tätä osaltaan 
selittää mm. tarkempiin ruiskutusjärjestelmiin siirtyminen.  

Euro 4 ja Euro 5 -autoista tähän mennessä saadut tulokset ovat varsin kaksijakoisia. Osa 
autoista on samalla NOx-tasolla mitattujen Euro 3 autojen kanssa, vaikka rajat ovat 
laskeneet. Joukosta kuitenkin löytyy kaksi autotyyppiä, joiden tulokset vastasivat 
hyvinkin sitä mitä uusilta autotyypeiltä odotettiin (kuva 3.7). 

 

NOx emissions vs. Euro-levels in Braunschweig city bus -cycle
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Kuva 3.7. Kaupunkibussien todellisten NOx-päästöjen kehitys verraten 
päästörajoituksien kehitykseen. 

Partikkelipäästöissä (kuva 3.8) hajonta on kaikissa luokissa NOx-päästöjä suurempaa. 
Autojen iästä riippumatta kaikki kaasukäyttöiset ja kunnossa olevilla CRT-suodattimilla 
varustetut autot täyttävät tiukimmatkin partikkelipäästövaatimukset. Mittauksissa 
käyneistä CRT-suodattimilla varustetuista viidestä autosta kaksi toimi varsin 
mallikelpoisesti, kaksi ei lainkaan ja yksi osittain. Uusista Euro 4/5 autoista yksi täyttää 
odotukset ja toinen on hyvin lähellä. Kaikki muut mittauksissa käyneet neljä autoa 
ylsivät vain samalle tasolle hyvien Euro 3 autojen kanssa. 
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PM emissions vs. Euro-levels in Braunschweig city bus -cycle
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Kuva 3.8. Kaupunkibussien todellisten PM-päästöjen kehitys verraten 
päästörajoituksien kehitykseen. 

Kuvassa 3.9, on esitetty tulokset NOx-PM -koordinaatistossa. Esitystapa antaa 
paremman käsityksen auton suorituskyvystä molempien parametrien suhteen. Sininen 
käyrä ”Calibration curve” esittää Euro 3 moottorin säätöjen vaikutusta päästöihin. 
Moottori voidaan säätää edulliseksi joko NOx- tai PM -päästöjen suhteen, mutta 
siirtyminen pienempiin arvoihin molempien komponenttien suhteen, vaatii teknisiä 
parannuksia.  

Kuten edellisistä kuvista havaitaan, saattavat autojen väliset erot molemmissa 
päästökomponenteissa olla varsin suuria, jopa saman autotyypin/päästöluokan sisällä. 
Suuri otos kuitenkin antaa selvän kuvan siitä, minne eri autotyyppien tulokset 
painottuvat ja mitä tietyn tyyppiseltä autolta voidaan odottaa. 

Mittauksissa käyneet autot ovat pääasiassa pääkaupunkiseudun liikenteestä ja edustavat 
näin ollen alueelle tyypillistä kalustoa. Myös merkkien osalta mittauksissa on painotettu 
alueen yleisimpiä malleja, kun taas vähemmistötyyppejä on otettu mittauksiin vain 
joitain yksilöitä. Näillä perusteilla VTT:n mittausten keskiarvojen voidaan katsoa 
edustavan pääkaupunkiseudun kaupunkibussien todellisia päästöjä. 
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Kuva 3.9. Kaupunkibussien päästöt NOx-PM –koordinaatistossa. 

Taulukkoon 3.2 on kerätty keskiarvotulokset Euro-luokkien ja käyttövoiman perusteella 
jaoteltuina. Taulukon tulokset pätevät kaksiakselisen kaupunkibussille keskusta-ajossa.  

Euro 5 -tulokset eivät muista poiketen perustu mittauksiin, vaan ne on arvioitu Euro 4-
tulosten perusteella, liian pienen Euro 5 autojen otannan vuoksi.  Koska teknisesti Euro 
5 -autot ovat hyvin samanlaisia kuin Euro 4 -autot, on niiden päästöt arvioitu Euro 4-
autoja vastaaviksi, sillä erotuksella että NOx-päästöt on merkitty päästörajoitusten 
tiukentumisen suhteessa pienemmiksi (muut päästörajat ovat samat molemmille Euro-
luokille). Euro 4:n NOx-raja on 3.5 g/kWh ja Euro 5:n raja 2.0 g/kWh. 

Taulukko 3.2. Kaksiakselisten kaupunkibussien päästökertoimet keskusta-ajossa 

Braunschweig
CO

g/km
HC

g/km
CH4*
g/km

NOx
g/km

PM
g/km

CO2
g/km

CO2 ekv**
g/km

Kulutus
kg/100km

Kulutus 
MJ/km

Diesel Euro 1 1.39 0.32 0.00 15.59 0.436 1219 1219 38.6 16.4
Diesel Euro 2 1.55 0.20 0.00 13.56 0.218 1281 1281 40.9 17.4
Diesel Euro 3 0.76 0.13 0.00 8.78 0.201 1196 1196 38.1 16.2
Diesel Euro 4 3.79 0.03 0.00 7.19 0.089 1123 1123 36.5 15.5

Diesel Euro 5*** 3.79 0.03 0.00 4.11 0.089 1123 1123 36.5 15.5
CNG Euro 2 4.32 7.12 6.76 16.92 0.009 1128 1283 42.1 20.1
CNG Euro 3 0.18 1.33 1.26 10.02 0.009 1254 1284 45.8 21.9
CNG EEV 1.53 0.97 0.92 2.76 0.007 1230 1249 45.7 21.8

*Maakaasuautoille käytetty CH4 = THC * 0.95, dieseleille CH4 = 0

*** Euro 5 tulokset arvioitu Euro 4 tulosten perusteella
** CO2 ekv = CO2 + 23 * CH4

 

NOx and PM emissions over the Braunschweig city bus -cycle 
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Taulukossa 3.2 on käytetty maakaasuautojen metaani (CH4) -päästöinä 95 %:ia 
mitatuista kokonaishiilivedyistä (THC). Dieselkäyttöisten autojen metaanipäästöt on 
arvioitu nolliksi. CO2-ekvivalentissa on otettu huomioon metaanin hiilidioksidiin 
verraten 23-kertainen kasvihuonevaikutus (100 vuoden aikaperspektiivillä). (IPCC 
2001). 

”Bussikaluston pakokaasupäästöjen evaluointi – Vuosiraportti 2006” -raportissa on 
käsitelty tarkemmin päästötietokantaa (kaksi- ja kolmiakseliset autot, erilaiset 
ajotyypit).   

3.1.4 Paikallisliikenneliiton bussitutkimus 

Niin kuin kohdissa 2.2 ja 3.1.1 kuvattiin, PLL:n ja RASTU:n bussimittaukset tehtiin 
rinta rinnan. Niinpä neljä viidestä PLL:n hankkeessa mitatusta autoyksilöstä mitattiin 
myös RASTU:a varten (Mercedes-Benz, yksi Scania, kaksi Volvoa). RASTU-
mittauksissa oli toinen kaksiakselinen Scania Euro 4 –yksilö kuin PLL:n mittauksissa. 
PLL:n mittauksissa oli kaksi Euro 3 –tasoista referenssiautoa, Scania L94 UB4x2LB 
230 ja Volvo B7RLE/680. Mittauksissa käytettiin HDEnergia-projektissa kehitettyjä 
mittausmenetelmiä. 
 
PLL:n mittaukset tehtiin kolmella ajosyklillä (Braunschweig, Helsinki 2 ja Helsinki 3), 
ja kuormana oli neljännes kuorma (1.500/2.000 kg). Eri kuormasta johtuen PLL- ja 
RASTU –mittausten tulokset poikkeavat jonkin verran toisistaan (korkeampi kuorma 
mm. suosii SCR-autoja).  
 
PLL:n hankkeesta on ilmestynyt sekä painettu raportti että verkkojulkaisu. 
Verkkojulkaisu on haettavissa ositteesta: 
 
 http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2372.pdf 
 
PLL:n hankkeessa tutkittiin myös polttoaineen kulutusta. Polttoaineen kulutus 
määritettiin punnitsemalla, koska CO2-mittaukseen ja hiilitasapainon laskentaan 
perustuva menetelmä ei anna riittävän tarkkoja tuloksia merkkikohtaisia vertailuja 
ajatellen. 
 
Tässä raportissa on vain lyhyesti näytetty PLL:n tutkimuksen päätulokset. Kuvassa 3.10 
on autojen matkaan suhteutettu polttoaineen kulutus. Arvo huomioi sekä auton 
voimalinjan hyötysuhteen että esim. auton painon vaikutukset. Mitattu polttoaineen 
kulutus oli keskimäärin (arvot kaksi- ja kolmiakselisille autoille): 

 
• Braunschweig: 41 & 50 l/100 km 
• Helsinki 2: 44 & 54 l/100 km 
• Helsinki 3: 33 & 40 l/100 km 
 

Merkkikohtaiset kulutuserot olivat suurimmillaan luokkaa 10 -12 % kaksiakselisten 
autojen ryhmässä.  



 20 (103) 
 

 20.6.2007   

Polttoaineenkulutus eri ajosykleissä
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Kuva 3.10. Litramääräinen ajomatkaan suhteutettu kulutus (l/100 km). Litramääräinen 
kulutus kertoo autojen todelliset kulutuserot huomioiden mm. voimalinjan hyötysuhteen 
ja auton painon. 

SCR–autoissa joudutaan käyttämään urealiuosta (AdBlue) pelkistimenä, jotta 
katalysaattori pystyisi vähentämään typen oksideja. Urean määrä riippuu mm. moottorin 
kuormituksesta ja pakokaasujen lämpötilasta.  

Volvon Euro 4 –auto käyttää noin 1 l ureaa/100 km, tarkoittaen että urean kulutus on 2 
– 4 % polttoaineen kulutuksesta. Suhteessa eniten ureaa kuluu Helsinki 3 –syklissä. 
Mercedes-Benzissä ja Volvon Euro 5 –autossa ureaa kuluu 2 – 2,5 l/100 km. Mercedes-
Benzissä suhteellinen osuus on 5 – 6 %, Volvon kolmiakselisessa Euro 5 –autossa  4 – 5 
%. 

Kuvassa 3.11 on esitetty 100 km kohti laskettu polttoaineen ja urean yhdistetty 
kustannus. EGR –autot eivät käytä ureaa. Laskelma on tehty verottomilla hinnoilla 
käyttäen seuraavia hinta-arvioita (hintojen oletetaan kuvastavan suurien 
liikennöitsijöiden maksamia hintoja): 

• dieselpolttoaine 0,74 €/l (verollinen 0,90 €/l) 
• urea 0,55 €/l (verollinen 0,67 €/l) 
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Polttoaine- ja ureakustannukset ajomatkaa kohden,
kun DI 74 c/l, urea 55 c/l
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Kuva 3.11. Yhteenlaskettu polttoaine- ja ureakustannus. 

Alimmillaan yhdistetty polttoaine- ja ureakulutus on 24 €/100 km (Helsinki 3 –sykli, 
kaksiakseliset Scania Euro 3 ja Volvo Euro 4), korkeimmillaan 43 €/100 km (Helsinki 2 
–sykli, kolmiakselinen Volvo Euro 5). Urean osuus on enimmillään noin 4 % 
kustannuksista.  

PLL:n tutkimuksessa päästöt raportoitiin sekä ajomatkaan suhteutettuna (g/km) että 
vetävillä pyörillä tehtyyn työhön suhteutettuna (g/kWh). Jälkimmäistä tarkastelutapaa 
käytettiin kun arvioitiin sitä, miten hyvin autot vastaavat ilmoitettuja Euro-luokkia. 
 
Moottorin tekemä työ voidaan integroida moottorin CAN-tietoväylästä. Näin 
menetellen nähdään, että moottori tekee likimäärin 1,8 kertaa enemmän työtä vetäviltä 
pyöriltä mitattuun työhön verrattuna johtuen voimalinjan, renkaiden ja apulaitteiden 
tehohäviöstä.  
 
USA:n pakokaasulainsäädännössä on käytössä ns. not-to-exceed (NTE) –vaatimus. 
Tämä vaatimus tarkoittaa, etteivät moottorin päästöt missään tilanteessa (eri tavoilla 
ajettuna tai kuormitettuna) saa ylittää päästöjen raja-arvoja kerrottuna kertoimella 1,25. 
(DieselNet, www.dieselnet.com) 
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PLL:n tutkimuksessa sovellettiin NTE-ajattelua. Päästöjen raja-arvot muodostettiin 
seuraavasti: 

• standardin mukaisen moottorikokeen (ETC) raja-arvo kerrotaan voimalinjan 
häviöt huomioivalla kertoimella (1,8) 

• lisäksi raja-arvo kerrotaan NTE–ajattelun mukaisella kertoimella 1,25 
• kokonaiskertoimeksi saadaan näin 2,25 
• kertoimella kerrottua raja-arvoa verrataan vetäviltä pyöriltä määritettyyn 

ominaispäästöön 
 
Taulukossa 3.3 on esitetty näin määritellyt päästöjen vertailuarvot. 
 
Taulukko 3.3. Päästöjen vertailuarvojen muodostaminen.  
Vertailuarvo 
ETC * 2,25 

Euro 3 
(g/kWh) 

Euro 4 
(g/kWh) 

Euro 5 
(g/kWh) 

NOx 
raja-arvo 
häviöiden huomiointi 
vertailuarvo (NTE) 

 
5,0 
9,0 
11,3 

 
3,5 
6,3 
7,9 

 
2,0 
3,6 
4,5 

PM 
raja-arvo 
häviöiden huomiointi 
vertailuarvo (NTE) 

 
0,16 
0,29 
0,36 

 
0,03 
0,05 
0,07 

 
0,03 
0,05 
0,07 

 
Kuvassa 3.12 on autojen vetopyörätyöhön suhteutetut päästöt NOx/PM –
koordinaatistossa Braunschweig–syklillä ajettuna. Eri Euro –luokkia vastaavat 
vertailuarvot (kerroin 2,25, mukana NTE –kerroin, kts. taulukko 3.3) on merkitty 
kuvaan väritetyillä suorakaiteilla. Kuvaan on myös merkitty katkoviivoin Euro–raja-
arvot kerrottuna pelkällä voimalinjan häviökertoimella (1,8). 

Mitatuista autoista ainoastaan Scania Euro 3 ja Mercedes-Benz Euro 4 täyttää NTE–
ajattelun mukaan ilmoitetun Euro–luokan. Scanian kaksiakselinen Euro 4 –auto on 
hiukkaspäästöiltään hyvinkin Euro 4/5 –luokkaa, mutta NOx–päästöiltään Euro 3 -
luokkaa. Scanian kolmiakselinen Euro 4 –auto on sekä NOx- että hiukkaspäästöiltään 
Euro 3 –luokkaa, samaten Volvon Euro 4 –auto. Volvo on itse asiassa NOx–päästöiltään 
varsin lähellä Euro 2 –tasoa. Volvon Euro 5 –auto on NOx–päästöiltään Euro 5 –tasoa, 
mutta hiukkaspäästö on jonkun verran yli Euro 4 ja Euro 5 –luokkien yhteistä 
hiukkasrajaa. 

Jos NTE-kerrointa ei oteta huomioon, ja tarkastelu tehdään pelkästään ottamalla 
huomioon voimansiirron häviöt, Volvon Euro 3 ja Euro 4 –autot sekä kaksiakselinen 
Scania Euro 4 täyttävät Euro 2 –raja-arvot, muut autot Euro 3 –raja-arvot. 

Tulokset on esitetty Braunschweig-syklille taulukkomuodossa taulukossa 3.4. 
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Kuva 3.12. Vetopyörätyöhön suhteutetut päästöt Braunschweig-syklissä. Väritetyt 
suorakaiteet Euro–raja-arvot kertoimella 2,25 (mukana NTE –kerroin), katkoviivalla 
merkityt suorakaiteet Euro–raja-arvot kertoimella 1,8 (voimalinjan häviöt).  

Taulukko 3.4. Vetopyörätyöhön suhteutetut päästöt Braunschweig-syklissä ja arvio 
päästörajojen täyttymisestä. 
Automalli NOx  

(g/kWh) 
PM 

(g/kWh) 
NOx –luokka 

(NTE -periaate) 
PM –luokka 

(NTE –periaate) 
Yhteistulos 

(NTE –periaate) 
2–akseliset      

Scania L94 UB-B Euro 3 8,1 0,13 Euro 3 Euro 3 Euro 3 

Volvo B7RLE/680 Euro 3 9,7 0,43 Euro 3 Euro 2 Euro 2 

Mercedes-Benz Citaro Euro 4 5,0 0,07 Euro 4 Euro 4/5 Euro 4 

Scania K9UB-B Euro 4 9,5 0,05 Euro 3 Euro 4/5 Euro 3 

Volvo B7RLE Euro 4 10,7 0,12 Euro 3 Euro 3 Euro 3 

3–akseliset      

Scania K-9 Euro 4 8,0 0,15 Euro 3 Euro 3 Euro 3 

Volvo B12BLE Euro 5 3,1 0,09 Euro 5 Euro 3 Euro 3 
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Mittaukset eivät antaneet yksiselitteistä vastausta siihen, onko EGR- vai SCR –
tekniikka parempi polttoaineen kulutuksen suhteen. Tarkastelua vaikeuttaa kaksi tekijää. 
Toisaalta paremmuusjärjestys riippuu ajosyklistä, toisaalta kaikkien autojen todellinen 
päästötaso ei vastaa odotuksia. Scanian Euro 4 –moottorit antavat korkeammat NOx –
arvot kuin saman merkin Euro 3 –moottori. Myöskään polttoainetehokas Volvon Euro 4 
–auto ei ole NOx–päästöiltään aidosti Euro 4 –tasoa. Mercedes-Benz Euro 4 ja Volvo 
Euro 5 antavat aidosti näitä päästöluokkia vastaavat NOx–tulokset. 

3.2 RASKAIDEN KUORMA-AUTOJEN MITTAUKSET 

3.2.1 Yleistä 

Vuosina 2004 – 2005 mitattiin peräti 16 uutta Euro 3 –luokan kuorma-autoa, 
Painoluokkia oli neljä, 18 tonnia, 26 tonnia (60-tonnisen yhdistelmän vetoautot), 42 
tonnia ja 60 tonnia. Painoluokasta riippuen mittaukset tehtiin joko kolmella tai neljällä 
kuormitustasolla. Vuonna 2005 voitiin mitata kaksi Euro 4 –luokan 42-tonnista 
puoliperävaunun veturia. Kaikki nämä mittaukset on raportoitu edellisen 
tutkimusvaiheen (2003 – 2005) yhteenvetoraportissa.   
 
Vuonna 2006 mitattiin kuusi uutta Euro 4/5 –sertifioitua raskasta kuorma-autoa, yksi 
puoliperävaunun veturi (42 tonnia) ja viisi täysperävaunuyhdistelmän veturia (60 
tonnia). 60-tonniset autot mitattiin myös ilman perävaunua (3-akselinen 26 tonnin auto). 
Ajosyklejä oli kolme, Transpoint Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyt aluejakeluajoa, 
maantieajoa ja moottoritieajoa kuvaavat syklit (aluejakelu ilman perävaunua, kaksi 
jälkimmäistä sykliä perävaunun kanssa).     
 
Mitatut autot on esitetty taulukossa 3.5. Taulukkoon ja myös seuraaviin kuviin on 
merkitty sekä vuonna 2005 ajetut kaksi autoa että vuoden 2006 uudet autot. 
 
Taulukko 3.5. Vuosina 2005 – 2006 mitatut Euro 4/5 –kuorma-autot. 
Merkki Malli Päästö-

luokka 
Pakokaasu-

tekniikka 
Vuosimalli Ajokm. 

(km) 
Luokka Mittaus-

vuosi 
MAN TGA 

18.433 
Euro 4 EGR +  

PM-KAT*) 
2005 750 42 t 2005 

Scania R 420 Euro 4 EGR 2005 4 700 42 t 2005 
Iveco Stralis 500 Euro 5 SCR 2006 600 42 t 2006 
Iveco Stralis 420 Euro 4 SCR 2006 300 60 t 2006 
MAN**) TGA 

26.430 
Euro 4  EGR + 

PM-KAT *) 
2006 25 900 60 t 2006 

MB Actros 
1844 

Euro 4 SCR 2006 15 100 60 t 2006 

Scania R 470 Euro 4 EGR 2006 400 60 t 2006 
Volvo FH480 Euro 4 SCR 2006 54 400 60 t 2006 
*) PM-KAT hiukkaskatalysaattori 
**)  mahdollisesti viallinen autoyksilö (korkeat hiukkaspäästöt) 
 
Autot toimitettiin VTT:lle mitattavaksi joko maahantuojien toimesta tai maahantuojien 
myötävaikutuksella. Autojen saatavuus vaikutti osaltaan autovalintoihin, ja niinpä mm. 
eri autojen tehotasoissa on vaihteluita. Esim. Ivecon kohdalla puoliperävaunun veturin 
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teho oli 500 hv, kun taas saman merkin 60-tonnisessa autossa oli vain 420 hv. 
Huomioitavaa on myös autojen vaihtelevat ajokilometrimäärät. Alle 5 000 km ajettuja 
autoja voidaan pitää täysin uusina ja sisäänajamattomina, mikä saattaa osaltaan 
vaikuttaa tuloksiin. Vaikutuksen suuruutta selvitetään jatkossa seuraamalla valittujen 
autojen päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kehittymistä ajokilometrien kertyessä. 
 
3.2.2 Polttoaineen kulutus  

Litramääräinen polttoaineen kulutus eri autoluokille on esitetty kuvissa 3.13 (42 t), 3.14 
(60 t) ja 3.15 (26 t). Kuormatasoja oli kolme, ilman kuormaa, puolikuorma ja täysi 
kuorma. Kuviin on myös merkitty Euro 3 –autojen keskimääräiset tulokset. 
 
Kehitys on mielenkiintoista. Keskimäärin uudet Euro 4/5 –autot kuluttavat Euro 3 –
autoja vähemmän polttoainetta. Kaupunkibusseista poiketen raskaissa kuorma-autoissa 
SCR-tekniikka näyttäisi antavan selvästi EGR-tekniikkaa alhaisemman polttoaineen 
kulutuksen. Keskimäärin EGR-autojen polttoaineen kulutus on samaa tasoa kuin Euro 3 
–autojen kulutus, kun taas SCR-autojen kulutus on keskimäärin noin 10 % alhaisempi 
Euro 3 –autoihin (ja EGR-autoihin) verrattuna maantie- ja moottoritieajossa. 
Jakeluajossa (26-tonniset autot) ero EGR- ja SCR-tekniikan välillä on yli 10 % SCR-
autojen hyväksi.     
 
Kuvassa 3.16 on esitetty yhteenlaskettu polttoaine- ja ureakustannus 60-tonnin 
yhdistelmille (vrt. kuva 3.10 bussien osalta). SCR-tekniikan etu EGR-tekniikkaan 
verrattuna säilyy vaikka ureakustannus otetaan huomioon.  
 

Fuel consumption on highway and freeway cycles. 
Semi-trailers (max. 42t)

15

20

25

30

35

40

0-Load 1/2-Load 2/2-Load 0-Load 1/2-Load 2/2-Load

Fu
el

 c
on

su
m

pt
io

n 
l/1

00
 k

m

Euro3 Average
MAN TGA 18.433 Euro4
Scania R 420 Euro4
Iveco Stralis 500hp Euro5
Volvo FH13 440 HP Euro4

MaantiesykliHighway Freeway

 
 
Kuva 3.13. 42-tonnisten yhdistelmien polttoaineen kulutus.  
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Kuva 3.14. 60-tonnisten yhdistelmien polttoaineen kulutus (MAN mahdollisesti 
viallinen). 
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Kuva 3.15. Polttoaineen kulutus aluejakeluajossa (26-tonniset autot ts. 60-tonnisen 
yhdistelmän vetoauto, MAN mahdollisesti viallinen).  
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Costs (Fuel 0.74 €/litre, Urea 0.55 €/litre)
on highway and freeway cycles. Full trailers (max. 60t)
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Kuva 3.16. 60-tonnisten yhdistelmien yhteenlaskettu polttoaine- ja ureakustannus (MAN 
mahdollisesti viallinen). 
  
3.2.3 Pakokaasupäästöt 

Kuvissa 3.17 (42 t) ja 3.18 (60 t) on esitetty NOx- ja PM –päästöt maantie- ja 
moottoritieajossa vetävillä pyörillä tehtyyn työhön suhteutettuna. Jokaisesta autosta on 
näytetty tulokset kolmella eri kuormatasolla (g/kWh-muotoiset päästöt laskevat 
kuorman kasvaessa). Raskailla kuorma-autoilla saadut tulokset osoittavat, että kuorma-
autot toimivat suhteessa paremmin kuin bussit. Viimeksi mainittujen osalta hyvin 
vaihteleva kuormitus heikentää päästötuloksia. Lisäksi virallinen tyypityssykli vastaa 
paremmin kuorma-autojen käyttöä, joten päästöjen optimointi tyypityssyklille näkyy 
myös selvemmin myös käytännössä. 
 
Samaan tapaan kuin bussien kohdalla vetäviltä pyöriltä mitatut päästötulokset voidaan 
skaalata moottorin kampiakselille. Edellisessä vuosien 2003 – 2005 tutkimusvaiheessa 
käytettiin kerrointa 1,5 voimalinjan, renkaiden ja apulaitteiden aiheuttamien häviöiden 
arviointiin. Euro 4 –luokassa päästöjen raja-arvot ETC-testissa ovat 3,5 g/kWh NOx:ille 
ja 0,03 g/kWh hiukkasille. Soveltamalla kerrointa 1,5 näihin arvoihin (ilman erillistä 
NTE-kerrointa) alustadynamometrimittausten Euro 4 –autojen vertailuarvoiksi saadaan 
noin 5 g/kWh NOx:ille ja 0,05 g/kWh hiukkasille. Tämä on ainoastaan karkea arvio, 
koska häviökerroin riippuu todellisuudessa mm. kuormitustasosta ja ajosyklistä. 
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Kuva 3.17. 42-tonnisten yhdistelmien NOx- ja PM –päästöt maantie- ja 
moottoritieajossa. Kolme kuormatasoa, tyhjä, puolikuorma ja täysi kuorma. 
 

 Full trailers (max. 60t)
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Kuva 3.18. 60-tonnisten yhdistelmien NOx- ja PM –päästöt maantie- ja 
moottoritieajossa. Kolme kuormatasoa, tyhjä, puolikuorma ja täysi kuorma (MAN 
mahdollisesti viallinen). 
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NOx:in osalta 42-tonniset autot vastasivat ilmoitettuja päästöluokkia. Sekä maantie- että 
moottoritieajossa pienin kuorma antaa korkeimmat työmäärään suhteelliset NOx-
päästöt. Kaikki autot olivat selvästi Euro 3 –keskiarvoa parempia. Hiukkaspäästöjen 
osalta tilanne ei ollut yhtä hyvä Scanian Euro 4 –auton ollessa todellisessa ajossa Euro 3 
–tasoa.  Ivecon SCR–auto ja hiukkaskatalysaattorilla varustettu MAN olivat 
hiukkaspäästöiltään aidosti Euro 4/5 –tasoa.  
 
60-tonnisten luokassa kaikki autot olivat Euro 4 –sertifioituja. Tässäkin ryhmässä autot 
vastasivat NOx-päästöiltään ilmoitettua päästöluokkaa. Itse asiassa Ivecon ja Volvon 
SCR-autot olivat varsin lähellä Euro 5 –tasoa. Hiukkasten osalta kaikki autot MAN:ia 
lukuun ottamatta olivat Euro 4/5 –tasoa. MAN, jossa tässäkin tapauksessa oli PM-KAT 
–hiukkaskatalysaattori, oli ilmeisesti viallinen, koskapa vastaava tekniikka toimi hyvin 
42-tonnisten luokassa. Mahdollinen viallisuus on saattanut vaikuttaa sekä kulutus- että 
päästöarvoihin. Vuonna 2007 pyritään mittaamaan toinen autoyksilö asian 
selvittämiseksi.  
 
60-tonnisten luokassa 470 hv:n Scania oli hiukkaspäästöiltään Euro 4/5 –tasoa. Tämä oli 
hieman yllättävää, koska vastaava moottori alempitehoisena (420 hv) antoi korkeat 
hiukkaspäästöt 42-tonnisten luokassa. Yksi mahdollinen selitys on, että vuonna 2005 
mitattu 42-tonninen auto edusti vielä jonkinlaista esisarjaa. 
 
60-tonniset vetoautot ajettiin myös ilman perävaunua, ts. simuloiden 26-tonnista autoa 
jakelusyklissä. Tuloksen on esitetty kuvassa 3.19. Jakelusykli muistuttaa jossakin 
määrin bussisykliä, joten vertailu busseihin on mielenkiintoinen. 
 
Jakelusykli antaa keskimäärin 50 % korkeammat NOx-päästöt ja 100 % korkeammat 
hiukkaspäästöt (tehtyyn työmäärään nähden) kuin maantie- tai moottoritiesykli. 
Kuorman vaikutus NOx-päästöihin lisääntyy selvästi. Esimerkiksi Ivecon tapauksessa 
NOx-päästö on maantie- ja moottoritieajossa tasolla 3 g/kWh vetävillä pyörillä, mutta 
jakelusyklissä tuntuvasti korkeampi eli 4 – 8 g/kWh. 
 
Jakeluajossa vain Iveco ja Mercedes-Benz ovat aidosti Euro 4 –tasoa, ja tämäkin vain 
suurella kuormalla. Scania antaa korkeahkon NOx-tuloksen, ja Volvo puolestaan 
korkeahkon hiukkastuloksen. MAN:in osalta hiukkakset ylittyvät selvästi (ilmeisesti 
viallinen autoyksilö), mutta NOx:in osalta auto toimii erittäin hyvin.  
 
Bussimittauksissa Braunschweig-syklillä Merdedes-Benz SCR–auto, jolla saatiin 
bussivertailun parhaimmat tulokset, antoi tulokseksi 5 g NOx ja 0,07 g PM/kWh (kuva 
3.12, neljänneskuorma). Tämä viittaa siihen, että Braunschweig-sykli on päästöjen 
suhteen vaativampi kuin kuorma-autoille käytetty jakelusykli. Toisaalta taas väyläajoa 
kuvaavalla Helsinki 3 –syklillä Mercedes-Benz bussille saatiin niinkin hyvät arvot kuin 
0.7 g NOx ja 0.05 g PM/kWh. 
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Kuva 3.19. NOx- ja PM –päästöt jakeluajossa 26-tonnisille autoille. Kolme 
kuormatasoa, tyhjä, puolikuorma ja täysi kuorma. (Huom: eri asteikot kuviin 3.17 ja 
3.18 verrattuna, MAN mahdollisesti viallinen). 
 
 

3.3 KEVEIDEN KUORMA-AUTOJEN MITTAUKSET 

Suomen Posti Oyj halusi RASTU-projektin puitteissa toteuttaa diesel- ja 
maakaasukäyttöisten keveiden kuorma-autojen vertailun. Postilla on ajossa useita 
dieselkäyttöisiä Mercedes-Benz Spinter kevytkuorma-autoja ja lisäksi yksi 
maakaasukäyttöinen Sprinter. 

Vertailuun liittyi menetelmäkehitystä jossa mittauksia varten kehitettiin Postin 
rullakkojakelua Helsingin keskustassa kuvaava sykli (kuva 3.20). Mittauksissa 
käytettiin myös henkilöautojen ECE-R15 –kaupunkisykliä. 
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Kuva 3.20. Postin mittauksiin kehitetty jakeluajoa kuvaava ajosykli. 

Mittauksissa oli kaksi uudehkoa Spinter-autoa. Dieselversiolla oli ajettu vajaa 3.000 km 
ja kaasuversiolla noin 8.000 km. Dieselin päästöluokka oli Euro 3, kaasuauton Euro 4.  

Tulokset Posti-syklissä ilman kuormaa ja 500 kg kuormalla on esitetty kuvassa 3.21. 

Maakaasuversio oli dieselversiota huomattavasti ympäristöystävällisempi hiukkas- ja 
typpioksidipäästöjen kannalta. Hiukkaspäästöt olivat maakaasuajoneuvossa 
mittatarkkuuden rajoissa, käytännössä katsoen nollassa. Hiukkaspäästöt putosivat 
maakaasulla kummassakin syklissä, sekä tyhjänä että kuormattuna, alle kymmenesosaan 
dieseliin verrattuna ja typenoksidipäästöt suurin piirtein yhtä paljon. Hiilidioksidipäästöt 
olivat dieseliä hieman alhaisemmat kuormatulla ajoneuvolla. Maakaasukäyttöisen 
ajoneuvon hyötysuhde paranee kuorman kasvaessa dieseliä enemmän ja tämä nähdään 
hiilidioksidipäästöissä. Hiilidioksidipäästöjä tarkasteltaessa on huomioitava, että CO2-
päästömittauksen mittausepävarmuus on melko suuri (huonoimmillaan + 15 %).  
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Kuva 3.21. Diesel- ja maakaasukäyttöisen kevyen kuorma-auton vertailutulokset. 
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4 EURO 4/5 -AUTOJEN POLTTO- JA 
VOITELUAINEET (OT 2) 

 
Vastuutaho: VTT 
 
Teksti: Matti Kytö, Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä 
 
Tästä alatehtävästä ei ole laadittu erillisiä raportteja. 

4.1 YLEISTÄ 
 

Kuten kohdassa 2.2 mainittiin, uuden NExBTL biopolttoaineen saatavuus oli rajoitettua 
vuonna 2006. Tästä syystä NExBTL-mittaukset rajoittuivat kahden Euro 4 –tasoisen 
bussin mittaamiseen. Ruotsin Vägverketin pyynnöstä ajettiin ruotsalainen MK1-
dieselpolttoaine (Miljöklass 1, vähäpäästöinen dieselpolttoaine) kahdessa raskaassa 
kuorma-autossa.  

Voiteluaineiden osalta tehtiin laaja mittaussarja erilaisilla moottoriöljyillä 
moottoridynamometriin asennetulla moottorilla.    

4.2 POLTTOAINEKOKEET 

4.2.1 NExBTL 

100 %:n NExBTL biopolttoainetta testattiin kahdessa Euro 4 –sertifioidussa bussissa, 
Scanian 9-litraisessa EGR-autossa ja Volvon 7-litraisessa SCR-autossa. Kuvassa 4.1 on 
100 %:sen NExBTL:n NOx-, PM- ja polttoaineenkulutusarvot verrattuna kaupalliseen 
kesälaatuiseen dieselpolttoaineeseen (Neste DIKC jossa rikkipitoisuus alle 10 ppm). 

Molempien autojen kohdalla NOx-päästö laski hieman alle 10 %. Vaikutus 
hiukkaspäästöön oli kuitenkin vielä merkittävämpi. SCR-Volvon tapauksessa hiukkaset 
vähenivät 30 % ja EGR-Scanian tapauksessa peräti 46 %. Pakoputkesta mitattu CO2-
päästä laski luokkaa 2,5 % normaalia dieselpolttoainetta edullisemman hiili/vety –
suhteen ansiosta (vähemmän hiiltä suhteessa vetyyn, tulosten tarkastelussa on kuitenkin 
muistettava CO2-mittauksen epätarkkuus).  

Massapohjainen polttoaineen kulutus laski hieman, noin 1,5 %, mikä johtuu lähinnä 
siitä, että NExBTL:llä on hieman parempi lämpöarvo (MJ/kg) kuin tavallisella 
dieselpolttoaineella. Toisaalta tilavuuspohjainen polttoaineen kulutus kasvoi luokkaa 5 
%, ja tämä taas johtuu NExBTL:n normaalia dieselpolttoainetta alhaisemmasta 
tiheydestä, jolloin tilavuuteen suhteutettu lämpöarvo (MJ/l) on normaalia pienempi. 
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Vertailu tehtiin kesälaatuiseen dieselpolttoaineeseen. Polttoaineen kulutuksen osalta 
tulokset riippuvat siitä, minkälaista polttoainetta käytetään referenssinä. jos 
vertailukohtana olisi talvilaatuinen dieselpolttoaine, ei litramääräinen kulutuslisä olisi 
yhtä suuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 4.1.100 %:sen NExBTL:n vaikutus päästöihin ja polttoaineen kulutukseen. 
Päästöt g/km, polttoaineen kulutus kg/100 km ja l/100 km.  
 
4.2.2 Ruotsin Miljöklass 1 (MK1)  
 
Kaksi 60-tonnista kuorma-autoyhdistelmää, MAN and Mercedes-Benz, ajettiin MK1-
polttoaineella. Testeissä käytetty MK1-laatu vastasi ennen vuotta 2006 voimassa ollutta 
spesifikaatiota. Vertailukohtana tässäkin tapauksessa oli rikitön (< 10 ppm S) 
kesälaatuinen DIKC-polttoaine. 
 
Tulokset on esitetty kuvissa 4.2 (MAN:in NOx- ja PM –päästöt), 4.3 (Mercedes-Benzin 
NOx- ja PM –päästöt), 4.4 (MAN:in polttoaineen kulutus) ja 4.5 (Mercedes-Benzin 
polttoaineen kulutus). Mittaukset tehtiin simuloimalla 60-tonnin yhdistelmää puolessa 
kuormassa. Tuloksia arvioitaessa on muistettava, ettei mittauksissa ollut MAN toiminut 
kunnolla.  
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Kuva 4.2. MK1-polttoaineen vaikutukset NOx- ja PM –päästöihin (MAN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.3. MK1-polttoainnen vaikutukset NOx- ja PM –päästöihin (Mercedes-Benz).  

Molemmissa autoissa MK1-polttoaine alensi hiukkaspäästöjä, Mercedes-Benzissä 15 – 
20 % ja MAN:issä peräti 40 %. Toisaalta EGR-tekniikalla varustetussa MAN:issa MK1 
jopa lisäsi NOx-päästöjä. SCR-järjestelmällä varustetussa Mercedes-Benzissä MK1 sen 
sijaan alensi NOx-päästöjä luokkaa 25 %.   

MK1:n vaikutus polttoaineen kulutukseen oli odotettu, ts. ei muutosta massapohjaisessa 
polttoaineen kulutuksessa ja pieni nousu litramääräisessä polttoaineen kulutuksessa, 
johtuen MK1:n normaalia dieselpolttoainetta pienemmästä tiheydestä. MAN:in kohdalla 
nähtiin poikkeama moottoritiesyklissä. Tämän syklin osalta MK1 lisäsi sekä 
polttoaineen kulutusta (sekä paino- että tilavuuspohjaista) että NOx-päästöjä. Kuten 
edellä on jo mainittu, MAN ei ollut täysin kunnossa. 
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Fuel Consumption 
(DIKC density 0.84 kg/l, MK1 density 0.818 kg/l)
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Kuva 4.4. MK1:n vaikutus polttoaineen kulutukseen (MAN). 
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Kuva 4.5. MK1:n vaikutus polttoaineen kulutukseen (Mercedes-Benz). 
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4.3 VOITELUAINEKOKEET (MOOTTORIÖLJYT) 

Voiteluaineiden kitkahäviöihin voidaan vaikuttaa perusöljyn koostumuksella, 
viskositeetilla ja voiteluöljyn lisäaineilla.  

Vuoden 2006 ja 2007 tammikuun aikana tutkittiin moottoriöljyn laadun vaikutusta 
Cummins ISBe4 160B (Euro IV) -moottorin polttoainekulutukseen. Vastaavat 
mittaukset tehtiin vuonna 2003 Volvo DH10A 285 (Euro II) -moottorilla (raportti 
PRO3/P5114/04) ja vuonna 2004 Scania DC11 03 340 (Euro III) -moottorilla (raportti 
PRO3/P5149/04). Scania -moottorilla mitattiin lisäksi moottorin pyörittämiseen 
vaadittava momentti eri öljyillä määrätyillä pyörintänopeuksilla.  

Nyt mittauksissa käytetty Cummins–moottori (kuva 4.6) on 4.5 litran iskutilavuudellaan 
selvästi pienempi kuin aikaisemmin mitatut Volvo (9.6 l)- ja Scania (10.6 l) –moottorit. 
Cummins-moottorin teho on 118 kW ja mittauksissa olleiden Volvon ja Scanian 
vastaavasti 210 kW ja 250 kW. Aiemmin toteutetuissa mittaussarjoissa on havaittu 
merkittäviä eroja voiteluöljyn vaikutuksessa polttoaineenkulutukseen. Voiteluaineiden 
paremmuusjärjestys energiankulutuksen suhteen ei pääsääntöisesti muutu, mutta 
moottorin ”herkkyydessä” voiteluaineen juoksevuus- ja kitkaominaisuuksiin on 
merkittäviä eroja. Cummins-moottori edustaa SCR-katalysaattorilla varustettuja 
moottoreita, jotka ovat yleistymässä voimakkaasti. Kabus Oy asetti moottorin projektin 
käyttöön. 

 

 
Kuva 4.6. Cummins ISBe4 160B mittauspaikalla. 

Kuvassa 4.7 on esitetty Cummins ISBe4 160B –moottorin tekniset tiedot. Moottori on 
varustettu SCR – järjestelmällä. 
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Kuva 4.7. Cummins ISBe4 160B –moottorin tekniset tiedot. 

Mittauksia tehtiin kaikkiaan 13 eri öljylaadulla. Öljyjen perusarvot on esitetty 
taulukossa 4.1. Vertailuöljynä oli mineraaliöljypohjainen kaupallinen 15W-40 
viskositeettiluokan öljy. Mittausöljyistä yksi oli kyseisen moottorin ensiasennusöljy, 
muut öljyt toimitti mittauksiin Neste Oil Oy.  

Mittaukset suoritettiin siten, että täysin lämmenneellä moottorilla ajettiin 6 eri ESC–
kuormasyklin pistettä osakuormia painottaen. Kulutus mitattiin gravimetrisesti ja 
vertailuarvona kunkin öljyn osalta käytettiin kaikkien kuormapisteiden keskimääräistä 
ominaiskulutusarvoa.  

Kutakin kuormapistettä ajettiin 38 min, jonka aikana tehtiin 8 n. kolmen minuutin 
pituista kulutusmittausta. Kaikkia öljyjä vanhennettiin 2.5 h tietyllä kuormasyklillä 
ennen kulutusmittauksia. 
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Taulukko 4.1. Koeöljyjen numerointi ja perustiedot. 

Öljy 

SAE 
viskositeetti-

luokka 

Kinemaattinen 
viskositeetti / 100 

ºC (cSt) 

HSHT - 
viskositeetti 

(cP) 
Referenssi 15W-40 13.54 3.95 

111 10W-30 11.7 3.54 
222 0W-30 11.63 3.36 
333 10W-40 14.18 3.95 
444 5W-40 15.05 4.12 
555 15W-30 11.75 3.66 
666 10W40 13.67 3.9 
777 5W-30 11.3 3.47 
888 10W-40 13.78 3.96 
999 10W-40 13.17 3.9 

1001 10W-30 10.89 3.34 
2002 5W-40 14.47 3.67 
3003 10W-40 14.26 4.21 
4004 15W-30 12.14 3.58 

 

Kuvassa 4.8 on esitetty keskiarvo kuormapisteiden ominaiskulutusarvosta eri 
öljynlaaduille. Referenssiöljyn tulos on esitetty 0–tasona. Kuvasta nähdään, että 
valitsemalla moottoriöljy oikein voidaan Cummins-moottorin polttoaineenkulutusta 
vähentää n. 1% . Saman suuruusluokan polttoainesäästöön päästiin myös Scania (Euro 
3) -moottorilla tehdyissä mittauksissa. Vastaavissa mittauksissa vuonna 2003 Volvo 
DH10A 285 –moottorilla kulutuserot olivat suurimmillaan peräti 2 - 2.5 % 
referenssiöljyyn verrattuna.  

Polttoainesäästövertailussa täytyy huomioida, että mittausöljyt eivät olleet samoja 
Cummins–moottorilla kuin Scanialla ja Volvolla. Lisäksi laskettiin edellisissä 
mittauksissa polttoaineen keskikulutusarvo kahdeksasta ESC–kuormapisteestä, tässä 
mitattiin ainoastaan kuusi kuormapistettä. 

Polttoaineenkulutuksen suhteelliset erot kasvavat kevyemmillä kuormilla. 25 %:n 
osakuormilla suhteelliset erot olivat suurimmillaan yli 1.5 %. Kuvassa 4.9 on esitetty 
polttoainekulutuksen erot referenssiöljyyn ESC-testisyklin moodissa 11 (25 % 
osakuorma pyörintänopeudella 2212 rpm). 
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Fuel consumption difference compared to the average fuel consumption of reference oil 
measurements (SFC average of 6 load points) 
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Kuva 4.8. Moottoriöljyn laadun vaikutus dieselmoottorin (Cummins ISBe4 160B) 
polttoaineen kulutukseen. 

Fuel consumption difference compared to the average 
of reference oil measurements at ESC mode 11
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Kuva 4.9. Moottoriöljyn laadun vaikutus dieselmoottorin (Cummins ISBe4 160B) 
polttoaineen kulutukseen kuormapisteessä ESC 11. 
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Polttoainekulutustulokset ovat edellisissä moottorikokeissa korreloineet melko hyvin 
öljyjen kinemaattisen viskositeetin (@ 100 ºC) ja HSHT–viskositeetin kanssa. Tällä 
moottorilla korrelaatio ei ollut yhtä selkeä. Kuvassa 4.10 on esitetty voiteluöljyjen 
kinemaattinen viskositeetti ja polttoineen ominaiskulutus 6 kuormapisteen keskiarvona. 
Öljyn lämpötila oli kuormapisteissä välillä 75 ºC – 102 ºC. 

Kuvassa 4.11 on X-30 ja X-40 öljyt esitetty eri värillä ja W- luokituksen mukaisessa 
järjestyksessä. 30–luokan öljyillä polttoaineenkulutus oli keskimäärin hieman 
alhaisempi kuin 40–luokan öljyillä, mutta osa 40–luokan öljyistä oli 30–luokan öljyjen 
tasolla kulutuksen suhteen. 10W-40 öljyillä polttoainekulutustulokset olivat kuitenkin 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta muita öljyjä suurempia.     

 

The correlation between kinematic viscosity at 100 °C and fuel consumption
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Kuva 4.10. Polttoaineen ominaiskulutus (6 kuormapisteen keskiarvo) ja voiteluaineen 
kinemaattinen viskositeetti 100 ºC lämpötilassa. 
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Kuva 4.11. Polttoaineen kulutuksen säästö verrattuna referenssiöljyyn luokituksen 
mukaisesti. 
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5 AJONEUVOTEKNINEN KEHITYSTYÖ (OT 3) 
Vastuutahot: TKK ja VTT 
 
Teksti: Juha Nyholm & Osku Kaijalainen (TKK), Markku Ikonen, Arvet Palkov & 
Kalle Viljanen (Turun ammattikorkeakoulu), Tuukka Hartikka (VTT) 

Tähän alatehtävään liittyen on laadittu seuraavat erillisraportit: 
 

• Nyholm, Juha. Raskaan kaluston aerodynamiikan kehittäminen. TKK:n 
diplomityö. 

 
• Markku Ikonen, Arvet Palkov & Kalle Viljanen. Selvitys raskaiden ajoneuvojen 

massoista Suomessa. Turun ammattikorkeakoulun raportti. 

5.1 YLEISTÄ 

Tämän osatehtävän toteuttamiseen ovat osallistuneet niin TKK Autotekniikka, VTT 
kuin Turun ammattikorkeakoulu. Mittavin työ tämän otsikon alla vuonna 2006 oli 
raskaiden autojen aerodynamiikkaan liittyvä diplomityö mallikokeineen TKK:ssa. 
Lisäksi TKK käynnisti perävaunujen turvatekniikkaan liittyvät työn. VTT:llä jatkettiin 
rengastutkimusta. Turun ammattikorkeakoulua pyydettiin tekemään selvitys raskaiden 
ajoneuvojen massoista. Vuonna 2007 TKK:lla tehdään kevytrakennetekniikkaan liittyvä 
diplomityö, jolla haetaan säästöä mm. perävaunujen painoihin.      

5.2 AERODYNAMIIKKA (TKK) 

5.2.1 Tehtävät 

Aerodynamiikan merkitys raskaissa ajoneuvoissa on jäänyt vähälle huomiolle. Linja- ja 
kuorma-autojen osalta hyvien aerodynaamisten muotojen vaikutus on hankalasti 
todennettavissa, koska vain harvoilla autotehtailla on mahdollisuus hyödyntää 
tuulitunneleita tai kehittyneitä virtausmalleja suunnittelussaan. Yleisen käsityksen 
mukaan ilmanvastuksella ei ole merkittävää vaikutusta raskaiden ajoneuvojen 
polttoaineen kulutukseen. Kuitenkin ilmanvastuksen osuus maantiellä liikkuvissa 
autotyypeissä ylittää yli puolet kokonaisajovastuksista usein nopeudessa 60 - 90 km/h.  

Aerodynamiikkaan liittyvän opinnäytetyön tavoitteena oli kirjallisuuden kautta 
kartoittaa aerodynamiikan merkitystä, mahdollisuuksia, tuotekehityksen työkaluja ja 
tutkimuksellisia mielenkiinnonkohteita raskaiden ajoneuvojen kohdalla. Tämän jälkeen 
tehtiin aerodynaamisesti erilaisia linja-automalleja ja tutkittiin niiden vaikutusta voimiin 
tuulitunnelikokein. 

5.2.2 Ajoneuvojen aerodynamiikka 

Edetessään ajoneuvo syrjäyttää ilmaa työntämällä sitä ylös katolle, alleen ja kyljilleen. 
Ajoneuvon etuosan muotoilu määrittää, miten ilmavirta ohjautuu kuhunkin suuntaan. 
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Ajoneuvon eri osiin osuva ja eri suuntiin ohjautuva ilmavirta aiheuttaa ajoneuvon koriin 
voimavaikutuksia, jotka voivat olla paine- ja kitkavoimia. Painevoimat voivat aiheuttaa 
kaiken suuntaisia voimia ja siten synnyttää nostetta, ilmanvastusta ja myös sivuvoimia. 
Kitkavoimat puolestaan synnyttävät voimaa vain virtauksen kulkusuunnassa, eli ne 
synnyttävät pääasiassa ilmanvastusta. Kulkusuuntaan nähden vinolla pinnoilla 
kitkavoimat voivat kuitenkin synnyttää myös nostetta ja sivuvoimaa. 

Ilmanvastus kasvaa suhteessa nopeuden toiseen potenssiin ja näin ollen suurissa 
nopeuksissa se on suurin vastusvoima. Suomalaisissa maantienopeuksissa, 80 - 100 
km/h, kuorma-autojen ilmanvastusvoiman suuruus ylittää vierintävastuksesta 
aiheutuvan voiman, kuva 5.1 (Pertti Broas, Seppo Laine, Kuorma-auton 
polttoaineenkulutuksen vähentäminen ilmanvastusta vähentämällä, VTT:n tiedonanto 8, 
1980, 100 s., ISBN 951-38-1001-1). 

 

 

Kuva 5.1. Kuorma-auton ilmanvastus ja vierintävastus nopeuden funktiona. 

Perusperiaatteena ajoneuvon muotoilussa voidaan pitää, että ajoneuvon keulan tulisi 
siirtää ilmaa sivusuunnassa mahdollisimman sulavasti, kylkien tulisi pitää ilmavirtaus 
mahdollisimman hyvin kiinni pinnassa ja perän puolestaan tulisi ohjata ilmavirta 
mahdollisimman jouhevasti täyttämään ajoneuvon takana olevaa alipainealuetta. 
Ajoneuvon matkalla virtauksen tulisi siis seurata ajoneuvon muotoa mahdollisimman 
tarkasti ja ajoneuvon loppuessa virtauksen tulisi irrota pinnasta mahdollisimman hyvin. 
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Sivutuulen vaikutus on tärkeä tekijä ajoneuvon aerodynamiikan kannalta. Mikäli tuulen 
suunta ei ole täysin ajoneuvon etenemissuunnan suuntainen tai vastainen, ei myöskään 
ajoneuvon kohtaama virtaus ole etenemissuunnan mukainen. Raskaalla kalustolla 
sivutuuli aiheuttaa huomattavaa vastuksen kasvua. Raskaan kaluston ajoneuvoilla on 
tyypillisesti laajat, tasomaiset kyljet ja paljon teräviä särmiä. Näin ollen ajoneuvon 
otsapinta-alan projektio virtaukseen nähden kasvaa rajusti, kun liukukulma kasvaa ja 
samalla virtaus osuu yleensä muodoltaan epäoptimaalisiin osiin. Lisäksi raskaan 
kaluston ajoneuvoissa on lukuisia rakoja ja muita epäedullisen muotoisia yksityiskohtia, 
joiden vaikutus kertautuu sivutuulen vaikutuksessa, kuva 5.2 (Wolf-Heinrich Hucho, 
Aerodynamics of Road Vehicles, 4. painos, Society of Automotive Engineers, 1998, 
918 s., ISBN 0-7680-0029-7). 

 

 

Kuva 5.2. Erilaisten hyötyajoneuvojen ilmanvastuksen riippuvuus liukukulmasta. 
Pystyakselilla vastuskertoimen suhde nolla liukukulman vastuskertoimeen. 

Virtaus irtoaa pinnan kohtauskulman kääntyessä virtaukseen nähden riittävästi 
negatiiviseksi, koska virtaus ei kykene muuttamaan suuntaansa riittävän nopeasti 
ohjautuakseen tähän alueeseen. Näin tapahtuu yleensä viimeistään ajoneuvon perän 
kohdalla ja syntyy alipainealue. Mikäli lisäksi ajoneuvon perässä on jyrkkiä kulmia tai 
ajoneuvon poikkipinta-ala muuttuu muuten nopeasti pienemmäksi, syntyy irtoavaan 
virtaukseen pyörteitä. Käytännössä näin tapahtuu kaikissa normaaleissa ajoneuvoissa. 
Etenevän ajoneuvon taakseen jättämä alipainealue täyttyy verrattain nopeasti, mutta eri 
suunnista tulevilla virtauksilla on kineettistä energiaa, jolloin pyörteily jatkuu pitkään. 
Kaikkien näiden pyörteiden synnyttämiseen ja ylläpitämiseen energia otetaan ajoneuvon 
liike-energiasta. Ilmanvastuksen kannalta on edullista, että ajoneuvon takana esiintyy 
useampia pieniä pyörteitä, kuin yksi suuri pyörre. 

Nykyaikaiset ajoneuvot ovat perusrakenteeltaan melko yhtenäisiä eikä niissä ole 
juurikaan ulkonevia osia peilejä lukuun ottamatta. Tyypillisesti peilit sijaitsevat a-
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pilarissa tai sen juuressa. Tämä alue on virtauksen kannalta erittäin tärkeä sekä henkilö-, 
että kuorma- ja linja-autoissa. Virtauksen kääntyessä tuulilasilta kyljille sillä on suuri 
nopeus juuri peilien kohdalla. 

5.2.3 Aerodynamiikan tutkimusmenetelmät 

Yleisin kokeellinen aerodynamiikan tutkimusmenetelmä on tuulitunnelikokeet. 
Yksinkertaistetusti voidaan ajatella, että virtauksen ominaisuuksiin ei vaikuta liikkuuko 
ilma vai ajoneuvo. Tällöin voidaan virtauskenttää simuloida tarkasti pitämällä ajoneuvo 
paikallaan ja kohdistamalla siihen tasainen ilmavirtaus. Maakulkuneuvoissa vaaditaan 
lisäksi tarkkojen tulosten saamiseksi niin sanotun liikkuvan maatason käyttöä. 
Tuulitunnelin käyttäminen mittauksissa mahdollistaa vallitsevien olosuhteiden 
kontrolloimisen ja näin mittaustuloksista saadaan vähennettyä häiriötekijöitä. Tuulen 
vaikutusta simuloidaan tuulitunnelissa kääntämällä mallia virtaukseen nähden niin 
sanottuun liukukulmaan. 

Tuulitunnelimittauksia voidaan suorittaa varsinaisilla ajoneuvoilla, mutta myös 
pienoismalleilla. Käytettäessä pienoismalleja mittausten tarkkuus kärsii, sillä kaikkia 
yksityiskohtia on mahdotonta jäljentää pienoismalliin. Mikäli käytetään esimerkiksi 
pienoismallia, jonka mittakaava on 1:5 alkuperäisestä, tulee mittauksissa käyttää viisi 
kertaa suurempaa virtausnopeutta kuin täysikokoisen ajoneuvon haluttu mittausnopeus. 
Käytännössä pienoismallien käyttöä rajoittaa huomattavan suureksi kasvava 
virtausnopeus, jota ei kyetä tuottamaan normaalissa tuulitunnelissa. 

Nykyään yleinen tapa virtauksen visualisoimiseksi on käyttää savua. Savu on 
tarkemmin sanottuna höyrystettyä vesi-alkoholi-seosta ja se ohjataan ilmavirtaan 
pitkällä ohuella putkella - höyry kulkeutuu virtauksen mukana virtaviivojen mukaisesti 

Toinen yleinen tapa analysoida aerodynamiikkaa on tietokonemallinnus. Tietokoneella 
suoritettava virtauslaskenta, eli niin kutsuttu CFD-laskenta, on yleistynyt varsinkin 
suunnittelun alkuvaiheessa, sillä malleihin on helppo tehdä muutoksia ja simuloinnin 
ajaminen on halpaa verrattuna kokeelliseen tutkimukseen. CFD-laskennalla ei teoriassa 
ole ylärajaa tarkkuuden suhteen ja käytännössä mallin rakentamiseen käytettävissä 
oleva aika ja simulointiin käytettävissä oleva laskentateho sanelevat laskennan 
tarkkuuden. 

Ajoneuvon ulkokuoren lisäksi CFD-laskennalla voidaan tutkia esimerkiksi moottoritilan 
tai matkustamon virtausta. Kokonaisuutena tuulitunnelimittausten määrä ei välttämättä 
vähene, vaan CFD-laskentaa käytetään nopeuttamaan tuotekehitysprosessia tekemällä 
sillä karkeat testaukset digitaalisessa muodossa. Tuulitunnelitestausta käytetään 
puolestaan suunnittelun loppuvaiheessa, kun hiotaan yksityiskohtia tai halutaan 
vähentää esimerkiksi ilmavirran aiheuttamaa melua. 

5.2.4 Aerodynamiikan parannuskohteita - kuorma-autot 

Perinteisesti kuorma-autojen suunnittelua on ohjannut tarve maksimoida kuormatilan 
koko ja tehdä kuorman lastaus ja purku mahdollisimman helpoksi. Aerodynaamisen 
muotoilun kannalta tilanne on kuitenkin haastava, sillä kehitys on kulkenut väärään 
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suuntaan lähes sadan vuoden ajan. Esimerkiksi puoliperävaunuyhdistelmän 
ilmanvastuskerrointa on kuitenkin mahdollista parantaa jopa noin 40 % perinteiseen 
rakenteeseen verrattuna. Huomattava asia on, että monet ratkaisut nojaavat 
nykyisenkaltaisen ajoneuvoyhdistelmän perusrakenteeseen, eikä mitään radikaaleja 
teknisiä tai muotoilullisia muutoksia vaadita. 

Eräänä ratkaisuna rahtitilan muodon säilyttämiseen ja samalla tapahtuvaan 
aerodynamiikan parantamiseen on kokeiltu pneumaattista laitteistoa. Tyynellä ilmalla 
ajettaessa ilmaa puhalletaan auton taakse ja sivutuulen vaikutuksessa myös auton 
katvepuolen kyljelle. Hyöty ei kuitenkaan siirry suoraan energiansäästöksi, sillä 
puhallettavan ilman paineen ja riittävän tilavuusvirran tuottamiseen vaaditaan toimilaite, 
joka huonontaa ajoneuvon energiatehokkuutta. Toisaalta sivutuulen vaikutusten 
minimoimiseen järjestelmä toimii verrattain hyvin. 

Kuorma-auton ilmanvastuksen pienentämisen kannalta auton ohjaamon muotoilulla on 
suuri vaikutus. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että mikäli autossa on perinteinen 
teräväkulmainen kuormatila, ei ohjaamon pyöristämisellä ole juuri vaikutusta 
kokonaisvastukseen pienillä liukukulmilla. Syynä ovat kuormatilan terävät kulmat, 
joiden aiheuttama vastus kasvaa ohjaamon ollessa virtaviivaisempi. Tyypillisesti 
ohjaamon ja kuormatilan korkeuseron tai niiden välisen etäisyyden kasvattaminen lisää 
myös ilmanvastusta. 

Tehokkain keino parantaa kuorma-auton aerodynaamisia ominaisuuksia on lisätä 
ohjaamon katolle ilmanohjain, joka ohjaa ilmavirran jouhevasti kuormatilan katolle ja 
sivuille. Ohjaimen asentaminen on yksinkertaista ja niitä on myös säädettäviä malleja, 
jotka voidaan säätää sopivaksi kuormatilan korkeuden mahdollisesti muuttuessa. 
Kuorma-autojen valmistajat ovat viime aikoina siirtyneet makuuohjaamolla 
varustetuissa pitkän matkan autoissa käyttämään entistä korkeampaa ohjaamoa. Näissä 
malleissa ohjaamo on kuormatilan korkuinen ja erillistä ilmanohjainta ei tarvita. Paras 
tulos tilojen ja aerodynamiikan kannalta kuitenkin saavutetaan, kun ohjaamo on 
kuormatilan korkuinen ja reilusti yläreunastaan viistetty. Tällöin ilmanohjain on 
tavallaan integroitu koriin ja sen sisäinen tila saadaan hyötykäyttöön. 

Kuorma-auton poikittaisiin rakoihin ja väleihin muodostuu liikkeessä alipainetta ja 
tällöin ne imevät ajoneuvon ulkopintaa pitkin kulkevaa virtausta sisäänsä. Tästä syystä 
rakojen ja välien tulisi olla mahdollisimman kapeita tai hyvin verhottuja. Käytännössä 
vetoauton ja perävaunun väli jää melko pitkäksi ja tämän raon vaikutuksen 
minimoimiseksi on kehitetty erilaisia ratkaisuja. 

Kuormatila on perinteisesti suunniteltu mahdollisimman tarkasti suorakulmaiseksi, sillä 
kulmien pyöristäminen aiheuttaa ongelmia suorakulmaisten kappaleiden 
kuormaamisessa. Kulmien pyöristäminen on kuitenkin paras keino kuormatilan 
aerodynamiikan parantamiseksi. Kuormatilan etureunan pyöristäminen voidaan joissain 
tapauksissa hoitaa oikein mitoitetuilla tuuliohjaimilla ohjaamon katolla ja sivuilla. 

Ongelmallisin alue on auton tai perävaunun takaosa. Mikäli auton keula on edes jossain 
määrin aerodynaamisesti optimoitu, on peräpäällä suurin yksittäinen vaikutus 
ilmanvastuksen suuruuteen. Usein auton kuormaaminen ja purku tapahtuu peräpäästä, 
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jolloin takana tulee olla mahdollisimman suuri avattava aukko. Etupään tavoin 
kuormatilalle haluttava mahdollisimman suuri tilavuus rajoittaa pyöristyksien ja 
viisteiden tekoa. Kun kuormatila venytetään vielä suurimpaan lain sallimaan pituuteen, 
lopputuloksena on, että poikkeuksetta kuorma-autojen ja niiden perävaunujen perä on 
aerodynaamisesti erittäin epäedullinen pystysuora taso. Kuitenkin auton mittasuhteisiin 
nähden verrattain pienillä muotoilullisilla seikoilla voidaan saada huomattavaakin 
parannusta. 

5.2.5 Aerodynamiikan parannuskohteita - linja-autot 

Kuorma-autoihin verrattuna linja-auton suunnittelussa on huomattavasti vapaammat 
kädet. Lisäksi kuorma-autoon verrattuna linja-autoilla on aerodynaamisesti edullisem-
mat muodot, sillä auto on periaatteessa vain yksi suorakulmainen särmiö. Kuten aina 
hyviin aerodynaamisiin ominaisuuksiin pyrkiessä, tulee myös linja-autoissa pyrkiä 
tasoittamaan kaikki ulkopintojen epätasaisuudet. Nykyaikaiset pikavuoroautot ovatkin 
jo usein varsin hyvin huoliteltuja pienten yksityiskohtien osalta. 

Helpoin tapa vastuksen vähentämiseen on pyöristää etukulmat ja katon etureuna. 
Keulan aerodynamiikkaa voidaan parantaa myös viistämällä keulaa sivuilta tai 
kallistamalla keulaa yläreunastaan taaksepäin. Molemmat vaihtoehdot ovat 
rakenteellisesti haastavampia toteuttaa kuin pelkkä kulmapyöristys. Vastuksen kannalta 
alhaisimpaan tulokseen päästään kuitenkin, kun kaikki keinot hyödynnetään, eli tehdään 
sivuilta viistetty ja kallistettu keula jonka kaikki kulmat on reilusti pyöristetty. Auton 
kokonaisvastuksen kannalta merkittävää on myös keulan alaosan muotoilu; mitä 
alemmas keula yltää, sitä vähemmän auton alle ohjautuu ilmaa. 

Mikäli linja-auton keulan muodot on jo optimoitu, on suurin ilmanvastuksen suuruuteen 
vaikuttava tekijä perän muotoilu. Perän muotoilu on ehkä vielä haastavampaa kuin 
keulan muotoilu, sillä useita auton toiminnan vuoksi tärkeitä kohteita sijaitsee 
takaosassa. Keulan tavoin yksinkertaisin keino vastuksen vähentämiseen on 
pyöristyksien tekeminen kulmiin ja katon takareunaan. Paras tulos saataisiin niin 
sanotulla boat-tail -muodolla, jossa katto ja kyljet ovat pitkältä matkalta viistetyt. 
Nykyaikaisissa pitkän peräylityksen omaavissa linja-autoissa pohja on jo muista syistä 
reilusti viistetty. Viisteen sivut tulisi olla hyvin pyöristetyt, jotta viiste imisi ilmaa 
alustan ohella myös auton kyljiltä. Pohjan ja perän välinen kulma tulisi myös pyöristää 
reilusti. 

Linja-autoissa merkittävä suunnittelunäkökohta on ajoneuvon käyttäytyminen 
sivutuulen vaikutuksessa. Auton muodon vuoksi kyljet ovat tasomaiset ja laajat, jolloin 
sivutuulen vaikutussuunnassa otsapinta on aerodynaamisesti epäedullinen. Sivutuulen 
aiheuttama voima pienenee, jos ilmavirta saadaan jouhevammin ohjattua auton ohi ja 
yli. Yksinkertaisin keino on pyöristää katon sivureunoja reilusti. Myös keulan ja perän 
kulmien pyöristäminen auttaa tilannetta huomattavasti. 

5.2.6 Vesisumu ja likaantuminen 

Henkilöautoissa pyörien ympärillä liikkuvalla virtauksella on huomattava vaikutus 
ilmanvastukseen. Raskaalla kalustolla merkitys ei ole suhteellisesti yhtä suuri, mutta 
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merkittävä kuitenkin. Raskaan kaluston erityinen kiinnostuksen kohde on pyörien 
ympärillä kulkevan ilmavirran liittyminen vesisumun syntymiseen ja leviämiseen. 

Vesisumulla on huomattava merkitys liikenneturvallisuuteen ja sen muodostuminen 
liittyy läheisesti ajoneuvon aerodynamiikan toimivuuteen. Lisäksi tienpinnasta 
noustessaan vesisumu kuljettaa likaa ja maantiesuolaa mukanaan. Tästä syystä 
vesisumun määrällä on huomattava merkitys korroosiovaurioiden etenemiseen auton 
alustassa. Ajossa itsensä likaavaa autoa joudutaan pesemään usein, mikä taas puolestaan 
rasittaa maalipintaa ja ikkunalaseja. Esimerkiksi sivupeilien oikealla muotoilulla 
voidaan ehkäistä etusivuikkunoiden likaantumista. Linja-autoissa ongelmaksi voi lisäksi 
nousta sivuikkunoiden likaantuminen, jolloin matkustusmukavuus heikkenee. Suomen 
oloissa aerodynamiikalla on merkitystä myös talvisin pakkaslumen pölyämisen 
vähentämisessä. 

Tyypillisesti raskaan kaluston ajoneuvot ovat etupäästään varsin tylppiä, jolloin virtaus 
irtoaa pinnasta kääntyessään etukulmien kohdalla taaksepäin ja muodostaa 
alipainealueen juuri etuakselin kohdalle. Tämä alipainealue puolestaan imee ilmaa 
lokasuojasta, jolloin pyörän nostattamaa vettä ja likaa tempautuu ajoneuvon kyljille. 
Vastaavasti ajoneuvojen perä on yleensä varsin tylppä, jolloin auton taakse muodostuu 
suuri alipainealue. Tämä alue imee itseensä tehokkaasti auton alta tulevan virtauksen ja 
nostattaa näin vettä ja likaa korkealle auton takana. 

Pyörien nostattaman veden ja lian leviämistä pyritään estämään yleisesti lokasuojilla. 
Lokasuojan mahdollisimman tehokkaan toiminnan kannalta etäisyys renkaaseen tulisi 
olla mahdollisimman pieni. Yksinkertaisin ja yleisesti käytetty tapa roiskeiden ja 
vesisumun vähentämiseen on käyttää mahdollisimman suuria roiskeläppiä lokasuojan 
jatkona. Mitä lähemmäs maanpintaa roiskeläppä ulottuu, sitä tehokkaammin se toimii. 
Vesipisaroiden sivusuuntaista liikettä voidaan tehokkaasti estää myös urittamalla 
lokasuoja sisäpinnaltaan pitkittäisillä harjanteilla. 

Kuorma-autoissa lokasuojien parantamisen ohella suuri vaikutus vesisumun 
käyttäytymiseen saavutetaan sivuhelmoilla. Sivuhelmat vähentävät radikaalisti 
ilmavirran pyörteilyä auton sivuilla, jolloin sadekelillä vesisumun syntyminen ja 
leviäminen on huomattavasti vähäisempää, kuva 5.3 (Wolf-Heinrich Hucho, 
Aerodynamics of Road Vehicles, 4. painos, Society of Automotive Engineers, 1998, 
918 s., ISBN 0-7680-0029-7). Parhaan mahdollisen aerodynaamisen toiminnan 
saavuttamiseksi sivuhelmojen tulisi olla mahdollisimman suuret ja yhtenäiset. 
Aerodynaamisesti myös pyöräkaivojen kattaminen olisi kannattavaa. Lisäksi 
sivuhelmojen on havaittu pienentävän ilmanvastuskerrointa ja  parantavan 
liikenneturvallisuutta, sillä ne estävät onnettomuustilanteessa jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden ajautumisen auton alle. 

 



 50 (103) 
 

 20.6.2007   

 

Kuva 5.3. Sivuhelmojen vaikutus vesisumun määrään. Alemmissa kuvissa auto on 
varustettu sivuhelmoilla.  

Periaatteena voidaan pitää, että mitä aerodynaamisempi ajoneuvo on, sitä vähemmän se 
nostattaa vesisumua. Näin ollen auton aerodynamiikkaa parantavat ratkaisut monesti 
vähentävät myös vesisumun muodostumista ja leviämistä. Jos auton alle ohjautuvan 
ilman määrää rajoitetaan madaltamalla auton keulaa ja virtauksen irtoaminen kyljillä 
estetään etukulmien muotoilulla, saattaa etupyöräkoteloissa kulkeva virtaus jopa 
muuttaa suuntaansa. Tällöin etupyörien nostattama vesi imeytyisi auton alle. Auton 
peräpään aerodynamiikkaa parantamalla taas voidaan saavuttaa huomattavaa 
ilmanvastuksen pienenemistä samalla kun vesisumun leviäminen vähenee pyörteiden 
pienentyessä. 

5.2.7 Tuulitunnelikokeet linja-auton malleilla 

Työn puitteissa tehtiin tuulitunnelikokeita linja-auton pienoismallilla. Tarkoituksena oli 
verrata erilaisten keulan ja perän muotojen vaikutusta nykyisen olemassa olevan auton 
muotoihin. Kokeissa pyrittiin selvittämään eroja ilmanvastusvoimassa sekä suoraan 
ajettaessa että eri liukukulmilla. Jokaista variaatiota ajettiin liukukulmilla 0, 10, 20 ja 25 
astetta. 

Tuulitunnelikokeet tehtiin Teknillisen Korkeakoulun Aerodynamiikan laboratorion 
alisoonisessa tunnelissa. Vuonna 1970 valmistunut tunneli on suljetulla kierrolla oleva 
Göttingen-tyyppinen ja sen suurin virtausnopeus on noin 70m/s. Tuulitunnelin katolle 
on asennettu mittavaaka, joka mittaa voimia x-, y- ja z-akseleiden suunnassa ja lisäksi 
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momentteja näiden akseleiden ympäri. Mitattava kappale kiinnitetään vaakaan ja vaaka 
kalibroidaan tunnelin ollessa sammutettuna. 

Referenssinä mittauksissa käytettiin nykyään käytössä olevan Kabus TC-6Z3/7300 
pikavuorolinja-auton muotoa, jonka energiatehokkuus on käytännössä tunnettu. 
Kyseinen auto edustaa tyypillistä nykyaikaista muotoilulinjaa, jossa auton kori itsessään 
on hyvin säännöllinen suorakulmainen särmiö. Aerodynamiikan parantamiseksi auton 
terävät särmät on pyöristetty ja tuulilasia kallistettu taaksepäin. Nykyiseen muotoon 
verrattiin kolmea erilaista keulaa ja kahta takapäätä, joista koottiin erilaisia yhdistelmiä 
kaikkiaan kymmenen kappaletta, kuva 5.4. Keulojen ja perien vaikutuksen lisäksi 
tutkittiin takapyöräkotelojen vaikutusta peittämällä ne kyljestä yhtenäisellä levyllä. 

 

 

Kuva 5.4. Tuulitunnelikokeissa käytettyjä korimuotoja ylhäältä kuvattuna. Alin muoto 
on nykyään käytössä oleva pikavuoroauto. 

Mittauksissa käytettiin pikavuoroauton pienoismallia, jonka mittakaava oli 1:10. Oikean 
auton ollessa 12,81 metriä pitkä, oli pienoismalli siis 1,28 metrin mittainen. 
Pienoismalliin kiinnitettiin teräsakselit, joihin liimattiin pyörät. Jotta pyöräkotelot 
vastaisivat todellisuutta mahdollisimman tarkasti, valmistettiin lokasuojan reunaosat 
peltilevyistä, jotka ruuvattiin auton kylkiin tehtyihin upotuksiin. Pienoismalli on hyvin 
kliininen, jolloin rajakerroksen muodostuminen ei vastaa todellista tilannetta. 
Todellisessa ajoneuvossa on etukulmien alueella epätasaisuuksia, kuten peltien saumoja 
ja tuulilasin tiiviste. Nämä epätasaisuudet kasvattavat rajakerroksen paksuutta alueella 
ja näin edesauttavat virtauksen pysymistä kiinni pinnassa. Tämän ilmiön 
jäljittelemiseksi pienoismallin keulaosiin laitettiin karhennukset oletettuihin tuulilasin 
saumakohtiin. 



 52 (103) 
 

 20.6.2007   

Virtausta pienoismallin ympärillä tutkittiin visuaalisesti savun ja väriaineen avulla. 
Savua syötettiin tunneliin ohuella putkella mallin etupuolelle tunnelin virtausnopeuden 
ollessa verrattain alhainen, kuva 5.5. 

 

 

Kuva 5.5. Virtauksen visualisoiminen savun avulla. Kuva ylösalaisin. 

Kaiken kaikkiaan tehtiin varsinaiset mittaukset 11 eri kombinaatioilla. Jokaisella 
kombinaatiolla mittaustiedot luettiin talteen 8 kertaa. Pienoismallin mittakaavan ollessa 
1:10, vastaa virtausnopeus täysikokoisella ajoneuvolla noin nopeutta 22 km/h.  

Tuulitunnelin mittauslaitteistosta saadusta datasta laskettiin korjaamaton vastuskerroin. 
Mittaustuloksista nähtiin, että keulan pyöristäminen madaltaa ilmanvastusta selvästi, 
mutta tuulilasin kallistuksella ei saada huomattavaa etua. Perien osalta tuloksista 
nähtiin, että kulmien pyöristäminen pienentää vastuskerrointa selkeästi ja perän 
viistäminen lisäksi suippomaiseksi alentaa vastuskerrointa jo erittäin paljon, kuva 5.6. 
Yksittäisistä muodoista parhaaksi osoittautuikin juuri suippomainen perä. 
Sivutuuliherkkyyden kannalta olennaisen sivuvoiman kannalta tuloksista nähtiin, että 
peräpään muotoilulla on suurempi vaikutus kuin etupään muotoilulla. 
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Kuva 5.6. Erilaisten perien vaikutus vastuskertoimeen liukukulman funktiona. 

5.3 PERÄVAUNUJEN TURVATEKNIIKKA (TKK) 

Perävaunujen turvatekniikan osalta vuonna 2006 tehtiin taustaselvitys vuoden 2007 
simulointien pohjaksi. Selvityksessä verrattiin kolmen eri simulointivertailun tuloksia 
toisiinsa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että puoliperävaunu on kaikkein stabiilein. 
Koska muilta osin verratut ajoneuvoyhdistelmät erosivat toisistaan ja oleellisia tietoja 
simulointimalleista ei ollut kerrottu, ei eri vertailuissa olleita erilaisia yhdistelmiä 
pystytä laittamaan paremmuusjärjestykseen stabiilisuuden osalta.  

Lisäksi tehtiin muutamia koesimulointeja validoidulla puoliperävaunumallilla renkaiden 
vaikutuksen selvittämiseksi käyttäen MSC.ADAMS/ACar -simulointiohjelmaa. 
Muuttamalla perävaunun yhden akselin (akseli 3, 4 tai 5) rengastusta paremmaksi 
saatiin tuloksia, joiden perusteella rengastuksella ja sen sijoittelulla on merkitystä 
perävaunun stabiilisuuteen. Tuloksia ei analysoitu sen tarkemmin vielä tässä vaiheessa. 

Koska puoliperävaunu on jo yleisesti tutkittu, aloitettiin loppuvuodesta mallin 
muokkaamismahdollisuuksien tutkiminen. Tarkoituksena on muokata mallista kaksi 
uutta, Suomessa yleisesti käytössä olevaa yhdistelmää. 
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5.4 RASKAIDEN AJONEUVOJEN MASSA (TURKUAMK) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat Suomessa liikennöivissä raskaissa 
ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien vetoautojen ja perävaunujen omamassat, niiden 
jakaumat ja vaihteluvälit. Jos omamassaa kyettäisiin vähentämään lujuuden kärsimättä, 
kantavuus lisääntyisi. Tällöin hyötykuorma kasvaisi ja polttoaineenkulutus sekä CO2-
päästöt suhteutettuna hyötykuormaan alenisivat. 

Tutkimus toteutettiin Turun ammattikorkeakoulussa, ja siihen osallistuivat 
autoinsinööriopiskelijat Kalle Viljanen ja Arvet Palkov ohjaajanaan lehtori, DI Markku 
Ikonen, joka toimi myös hankkeen vastuuhenkilönä. 

Tarkastelu rajoitettiin Ajoneuvorekisteristä poimittuihin v. 1995 ja sen jälkeen 
rekisteröityihin täys- ja puoliperävaunuyhdistelmiin. Tarkastelussa olivat mukana 
ainoastaan umpikoriset sekä täysperävaunuyhdistelmien yhteydessä myös irtopeitteellä 
varustetut kappaletavaralavat. Kokonaismassoissa rajoituttiin lain sallimiin maksimeihin 
eli puoliperävaunuyhdistelmien tapauksessa 42 tai 48 tonniin (2- ja 3-akseliset 
vetoautot) sekä täysperävaunuyhdistelmien tapauksessa 60 tonniin. 

Selvä havainto oli, että omamassaeroja toisilleen vertailukelpoisissa ajoneuvoissa esiin-
tyy. Olennaisimmat massatulokset on esitetty taulukossa 5.1. Erotus-sarake taulukossa 
kuvaa kunkin ajoneuvotyypin keskimääräisen omamassan ja vastaavan ajoneuvotyypin 
kevyimpien yksiöiden välistä omamassaeroa eli jo nykyisin käytössä olevan tekniikan 
mahdollistamaa keskimääräistä kantavuuslisää. Taulukossa on ilmoitettu myös kunkin 
kategorian raskaimpien yksilöiden omamassan suuruusluokka. 

Omamassoissa ei ole tapahtunut radikaaleja muutoksia kuluneen runsaan kymmenen 
vuoden ajalla: ainoastaan täysperäveturien massa on kasvanut tarkastelujaksolla. 

Saavutettavissa olevan massavähenemän perusteella laskettiin esimerkit tapauksesta, 
jossa kokonaismassa pidetään vakiona ja hyödynnetään lisäkantavuus, sekä tapauksesta, 
jossa hyötykuorma pidetään vakiona ja hyödynnetään vähentynyt kokonaismassa. 

Ensimmäisessä tapauksessa laskettiin kulutus- ja CO2-päästövähenemät tonnikilometriä 
kohti, ja toisessa kulutus- ja CO2-päästövähenemät ajettua kilometriä kohti. Lisäksi 
tilastoitujen suoritemäärien pohjalta laskettiin vaikutus koko Suomen vuotuiseen poltto-
aineentarpeeseen ja CO2-päästömääriin (taulukko 5.2). 

Turun ammattikorkeakoulun tekemä selvitys palvelee jatkossa mm. TKK:lla tehtävää 
kevytrakennetekniikkaan liittyvää diplomityötä.  
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Taulukko 5.1. Raskaiden ajoneuvojen omamassaselvityksen tiivistetyt tulokset. 

Ajo- Otoksen Kevyimmät Kaikki Erotus eli Raskaim- 
neuvo- määrä keski- keski- kantavuus- mat 
tyyppi (kpl) määrin (kg) määrin (kg) lisä(kg) (kg) 
Täysperäveturi, 26 t 3 319 10 700 12 400 1 700 yli 15 000 
Täysperävaunu, 4-aks, väh. 35 t 1 262 9 300 10 700 1 400 yli 12 500 

Täysperävaunu, 5-aks, väh. 35 t 1 316 10 000 11 700 1 700 yli 13 500 
Puoliperäveturi,   2-aks, 18 t 3 817 6 800 7 550 750 yli 8 000 
Puoliperäveturi,   3-aks, 26 t 2 524 7 850 8 600 750 yli 9 500 

Puoliperävaunu, 24 t 2 088 5 250 6 300 1 050 yli 7 500 
 

Taulukko 5.2. Keskimääräisten ja kevyimpien yhdistelmien omamassaeroista lasketut 
tunnusluvut tiivistettyinä. 
 
TÄYSPERÄVAUNUYHDISTELMÄT Keskimäärin Kevyimmät Erotus 
Nykyisten yhdistelmien omamassa (kg) 23 600 20 350 3 250 

kulutus (l/tonni-km) 0.0012 Kuljetussuoritekohtaiset 
vähenemät (kok.massa vakio) CO2 (g/tonni-km) 3 

kulutus (l/100 km) 2.3 Ajomatkakohtaiset 
vähenemät (kuorma vakio) CO2 (g/km) 60 
Valtakunnall. vuotuinen kulutusvähenemä (milj. l) 25 
Valtakunnall. vuotuinen CO2-vähenemä (tonnia) 62 000 

 

PUOLIPERÄVAUNUYHDISTELMÄT Keskimäärin Kevyimmät Erotus 
Nykyisten yhdistelmien omamassa (kg) 13 850 12 050 1 800 

kulutus (l/tonni-km) 0.0008 Kuljetussuoritekohtaiset 
vähenemät (kok.massa vakio) CO2 (g/tonni-km) 2 

kulutus (l/100 km) 1.1 Ajomatkakohtaiset 
vähenemät (kuorma vakio) CO2 (g/km) 30 
Valtakunnall. vuotuinen kulutusvähenemä (milj. l) 3 
Valtakunnall. vuotuinen CO2-vähenemä (tonnia) 7 500 
 

5.5 RENGASMITTAUKSET (VTT) 

5.5.1 Yleistä 

Vuoden 2006 aikana tehtiin menetelmäkehitystä kuorma-auton renkaiden luotettavaan 
mittaukseen polttoaineen kulutuksen ja rullausvastuksen osalta. Kesällä tehtiin 
vertailuja erilaisilla kuorma-auton ja perävaunun renkailla. Renkaiden rullausvastuksia 
ja vaikutusta polttoaineen kulutukseen mitattiin kahdella erityyppisellä akselilla. 
Vetorenkaita testattiin kuorma-auton vetävällä akselilla ja etuakselin sekä 
perävaunuakselin renkaita dolly-tyyppisellä kärryllä. Renkaita oli kolmea eri kokoa. 
Etuakselille soveltuvien renkaiden koko oli 275/70R22.5, vetävälle akselille 
315/80R22.5 ja perävaununakselille sopivat 385/65R22.5. Mittaukset tehtiin pääosin 
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alustadynamometrillä ja tuloksien paikkansa pitävyys varmistettiin maantiekokein. 
Näiden mittausten lisäksi testattiin renkaan ilmanpaineen vaikutusta rullausvastukseen.  

Perävaunun rengastuksen vaikutus kokonaisen ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen 
kulutukseen tehtiin laskennallisesti. Tiedonkeruusta saatavan hetkellisen tehontarpeen ja 
maantierullausten perusteella voitiin suorittaa laskelmat rengastuksen vaikutuksesta 
polttoaineen kulutukseen. Kesällä 2007 on vielä tarkoitus tehdä maantiekokeita 
mittaussarjan verifioimiseksi. Kun tämä varmistus on saatu tehtyä, on tulokset saatu 
sidottua todelliseen ajotapahtumaan. 

5.5.2 Koelaitteisto 

Vapaasti rullaavan akselin mittaukset tehtiin tarkoitukseen sopivalla dolly-kärryn 
akselilla (kuva 5.7). Kärryssä oli kaksi akselia josta mittauksiin käytettiin takimmaista. 
Etummaisen akselin renkaat irrottiin, jotta koko kärryn massa lisäpainoineen saatiin 
yhdelle akselille. Kokonaismassa akselilla oli 4.980 kg.  

 

 

Kuva 5.7. Rengasmittauksissa käytetty dolly-akseli. 

Vetävän akselin rullaus- ja polttoaineen kulutusmittaukset tehtiin Transpoint Oy:ltä 
käyttöön saadulla Scania R 124 GB-A-6X2/490+136 kuorma-autolla. Kuorma-autoon 
laitettiin staattista kuormaa 4.420 kg, jolloin kokonaiskuorma taka-akselilla oli 13.220 
kg. Simuloitavana massana moottoritiesyklissä käytettiin 45 tonnia. Moottoritiesykli on 
CAN-väylätallenne todellisesta moottoritieajosta Helsinki-Lahti välillä (kts. 
HDEnergia-projektin yhteenvetoraportti). 

5.5.3 Mitatut renkaat 

Vetoakselin renkaat 

Vetoakselin renkaat (kuva 5.8, taulukko 5.3) olivat talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita 
lukuun ottamatta Michelinin XZA2:sta, joka oli pitkittäiskuvioinen kesäkelin rengas. 
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Kuva 5.8. Vetoakselin renkaat. 

Taulukko 5.3. Vetoakselin renkaat. 

Koko Pinta Runko Uusi/ 
Käytetty 

Pinnattu Urasyvyys
mm 

Akselityyppi Huom. 

315/80R22.5 Michelin 
XZA2 

Michelin 
XZA2 Uusi  13 Kaikille 

akselille Pitkittäiskuvioiset

315/80R22.5 Noktop 
41 Goodyear Käytetty X 9 Vetävälle 

akselille Talvirenkaat 

315/80R22.5 
Noktop 

41 Strada 
D141 

Goodyear 
Marathon Uusi X 20 Vetävälle 

akselille 
Talvirenkaat 
pinnoitettu 

315/80R22.5 Recamic 
XDS 

Michelin 
XZA2 Uusi X 20 Vetävälle 

akselille 
Talvirenkaat 
pinnoitettu 

315/80R22.5 
Michelin 
XDN2 
Grip 

Michelin 
XDN2 
Grip 

Uusi  23 Vetävälle 
akselille Talvirenkaat 

315/80R22.5 

Michelin 
XDN 

Remix 
Grip 

Michelin 
XDE2 Uusi X 21 Vetävälle 

akselille 
Talvirenkaat 
pinnoitettu 

 

Perävaunun renkaat 

Perävaunun renkaista Nokian NTR-843 on erityisesti talvikeliin suunniteltu rengas. 
Muut renkaat oli tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Micheliniltä mukana oli myös 
kulunut pinnoittamaton XTE2 perävaununrengas. Kyseisellä renkaalla tehtiin myös 
vertailut rengaspaineen vaikutuksesta rullausvastukseen. Perävaunun renkaat on esitelty 
kuvassa 5.9 ja taulukossa 5.4.  
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Kuva 5.9. Perävaunun renkaat. 

Taulukko 5.4. Perävaunun renkaat. 

Koko Pinta Runko Uusi/ 
Käytetty

Pinnattu Urasyvyys 
mm 

Akselityyppi Huom. 

385/65R22.5 Nokia NTR-
843 

Nokia NTR-
843 Uusi  17 Etu- ja 

kärrynakselit Talvirenkaat

385/65R22.5 Bridgestone 
R168 

Bridgestone 
R168 Uusi  17 Kärryn 

akselille  

385/65R22.5 Hankook 
TH-10 

Hankook 
TH-10 Uusi  16 Kaikille 

akseleille  

385/65R22.5 
Noktop 72 

Strada 
R219 

Continental 
HTR Uusi X 13.2 

Vapaasti 
pyörivät 
akselit 

Pinnoitettu 

385/65R22.5 Michelin 
XTE2 

Michelin 
XTE2 Käytetty  12 Kärryn 

akselille  

 

Etu- ja vetoakselin renkaat 

Useat 275/70-koossa olevista renkaista olivat soveltuvia sekä vapaasti pyörivän akselin 
että vetävän akselin renkaiksi. Renkaiden rullausvastukset mitattiin samalla dolly-
kärryllä kuin perävaunun renkaatkin. Etuakselin renkaat on esitelty kuvassa 5.10 ja 
taulukossa 5.5. 
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Kuva 5.10. Etuakselin renkaat. 

Taulukko 5.5. Etuakselin renkaat. 

Koko Pinta Runko Uusi/ 
Käytetty

Pinnattu Urasyvyys 
mm 

Akselityyppi Huom. 

275/70R22.5 Bandag 
BDA4-230 

Michelin 
XZE2 Uusi X 17 Vetävä/Etu- 

akseleille  

275/70R22.5 Michelin 
XDE2 

Michelin 
XZE2 Uusi X 18 Vetävä/Etu- 

akseleille Pinnoitettu 

275/70R22.5 Michelin 
XDE2 

Michelin 
XDE2 Uusi  19 Vetävä/Etu- 

akseleille  

275/70R22.5 Michelin 
XZE2 

Michelin 
XZE2 Uusi  15 Kaikille 

akseleille  

275/70R22.5 Michelin 
XZA2 

Michelin 
XZA2 Uusi  13 Kaikille 

akseleille Pitkittäiskuvio

275/70R22.5 Bridgestone 
M788 

Bridgestone 
M788 Uusi  18 Kaikille 

akseleille  

 

Rengasmittausten tulokset 

Vetoakselin renkaat 

Vetoakselin renkaiden vaikutus polttoaineen kulutukseen on esitetty kuvassa 5.11. 
Tässä on kyse suorista alustadynamometrilla ajetuista kulutustuloksista. Tuloksista 
nähdään että polttoaineen kulutuserot mitattujen talvirenkaiden välillä eivät ole kovin 
suuria (suurimmillaan n. 1 %), mutta kuluneen renkaan ja uuden renkaan välinen ero on 
huomattava (n. 5 %). Mittauksissa olleet pinnoitetut renkaat kuluttivat suurin piirtein 
yhtä paljon kuin täysin uusikin rengas. Tästä voidaan todeta että renkaan pinnoittaminen 
uudelleen on kannattava toimenpide. Myös ero kesäkelille sopivan Michelin XZA2:n ja 
mitattujen talvirenkaiden välillä on n. 5 %.  
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Kuva 5.11. Vetoakselin renkaiden vaikutus polttoaineen kulutukseen moottoritiesyklissä. 

Kuvassa 5.12 on eri vetävälle akseleille tarkoitettujen renkaiden rullausvastukset. 
Rullausvastuksen mittaus ei välttämättä aseta renkaita samaan järjestykseen kuin 
polttoaineen kulutuksen mittaus. Michelinin XZA2:lla on pienin vierinvastus, mutta 
polttoaineen kulutukseltaan se on Vianorin käytettyä rengasta huonompi. Tämä johtuu 
siitä että renkaan ollessa vedon alaisena renkaan pinta muuttaa muotoaan (luistaa) ja 
tähän hukkuu energiaa, joka taas kasvattaa polttoaineen kulutusta. Mitatuissa renkaissa 
havaitut polttoaineen kulutuserot syntyvät pitkältä renkaiden eri urasyvyyksistä eli 
pinnan korkeuksista (Michelin 13mm ja Noktop 9 mm). Rengas syvällä kuvioinnilla 
luistaa helpommin kuin rengas matalalla kuvioinnilla. 

Mikäli halutaan selvittää vetävän renkaan vaikutusta polttoaineen kulutukseen, ei siis 
pelkkä renkaiden vierinvastuksen vertailu riitä, kuten mittausten tuloksista voidaan 
nähdä. Dynamometrimittausten tekeminen vetorenkaita vertailtaessa on siis 
välttämätöntä. 
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Kuva 5.12. Vetävän akselin renkaiden rullausvastukset (sis. myös akseliston vastukset). 

Perävaunun renkaat 

Dolly-akselilla mitatut rullausvastukset ovat keskenään vertailukelpoisia, mutta niitä ei 
voida verrata muualta saatuihin vierinvastus- tai rullausvastusarvoihin. Sama koskee 
myös vetävän akselin rullausvastusarvoja ja polttoaineen kulutusta. Kuvassa 5.13 on 
perävaunun renkaiden rullausvastus, ja kuvassa 5.14 rullausvastusten perustella laskettu 
perävaunun rengastuksen vaikutus polttoaineen kulutukseen (60 tonnin yhdistelmä 45 
tonnin painossa). 

Kuvasta 5.14 nähdään kuinka suuri vaikutus perävaunun rengastuksella on polttoaineen 
kulutukseen. Suurin ero polttoaineen kulutuksessa nähdään talvipintaisen Nokian NTR-
843:n ja referenssirenkaana käytetyn Michelin XTE2:n välillä (ero n. 9 %). Toisaalta 
nämä renkaat ovat keskenään hyvin erityyppisiä ja suunniteltu erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Kuitenkin ero myös samantyyppisten renkaiden välillä on 
huomattava, esim. Bridgestonen ja Noktopin välillä eroa syntyi n. 3.5 %. 
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Kuva 5.13. Perävaunun renkaiden rullausvastus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.14. Laskennallinen perävaunun renkaiden vaikutus täysperävaunuyhdistelmän 
polttoaineen kulutukseen moottoritieajossa (simuloitu paino 45 tonnia). 
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Etu- ja vetoakselin renkaat 

Vapaasti pyörivän akselin renkaat olivat bussien eturenkaiksi tarkoitettuja renkaita, 
mutta renkaat soveltuvat käytettäviksi myös muilla vapaasti pyörivillä akseleilla. 
Kuvassa 5.15 on etuakselin renkaiden rullausvastus, ja kuvassa 5.16 rullausvastusten 
perustella laskettu etuakselin rengastuksen vaikutus polttoaineen kulutukseen (60 tonnin 
yhdistelmä 45 tonnin painossa). 

Erot etuakselin renkaiden rullausvastusten välillä olivat jopa yli 30 %. Yhdistelmän 
moottoritiekulutuksessa tämä voimaero näkyisi n. 0,9 litrana sataa kilometriä kohden. 
Bandagin pinnoitettu rengas oli polttoaineen kulutuksen kannalta muita renkaita 
huonompi, mutta ero Michelinin pinnoitetun ja pinnoittamattoman renkaan välillä oli 
vain n. 0,5 % polttoaineen kulutuksessa. Tästäkin tuloksesta voidaan todeta että renkaan 
pinnoittaminen on kannattava toimenpide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.15. Etuakselin renkaiden rullausvastus. 
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Kuva 5.16. Laskennallinen etuakselin renkaiden vaikutus täysperävaunuyhdistelmän 
polttoaineen kulutukseen moottoritieajossa (simuloitu paino 45 tonnia). 

Rengaspaineen vaikutuksen testaus   

Rengaspaineen vaikutusta rullausvastukseen testattiin maantiellä 2-akselisella 
kaupunkibussilla sekä dolly-kärryllä alustadynamometrillä. Tulokset olivat hyvin 
samankaltaisia molemmissa kokeissa eli 1-2:n barin paineen pudotuksella ei ollut vielä 
kovin suurta merkitystä rullausvastukseen. Kun rengas on jo vaarallisen tyhjä (n. 5 bar), 
voidaan rullausvastuksessa havaita suurempia eroja (n. 20 %). Paineen pudottaminen 
alle neljään bariin oli jo silmin havaittavissa ja tuntui ajoneuvon käyttäytymisessä 
huojumisena. Rullausvastukseen tämä paineen pudotus vaikutti jopa 30 %. Maantiellä 
testattiin myös renkaan ylipaineen vaikutusta rullausvastukseen. Pienemmillä 
nopeuksilla ei eroa normaali paineeseen verrattuna ollut, mutta yli 60 km/h nopeuksissa 
ylipaineinen rengas rullasi hieman normaalipaineista paremmin. Rengaspaineen 
vaikutus on merkittävä tekijä niin turvallisuuden kuin polttoaineen kulutuksenkin 
kannalta.  

Kuvassa 5.17 on esitetty rengaspaineen vaikutus yksittäisen akselin rullausvastukseen 
alustadynamometrilla (rengaskoko 385/65R22.5) mitattuna ja kuvassa 5.18 
kaupunkibussin kokonaisajovastuksiin maantiellä mitattuna (rengaskoko 275/70R22.5). 
Maantiemittauksissa käytettiin kokonaista ajoneuvoa, joten tuloksissa näkyy myös 
ilmanvastuksen vaikutus. Dynamometrillä mittaukset tehtiin dolly-kärryllä jossa 
huomioitiin ainoastaan akselin ja renkaan rullausvastus. Sekä maantie- että 
dynamometrimittauksissa paineen pudotuksen ja noston väliset vastuserot ovat 
samansuuntaiset.  
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Kuva 5.17. Rengaspaineen vaikutus rullausvastukseen. Alustadynamometrimittaus 
dollyn taka-akselilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.18. Rengaspaineen vaikutus rullausvastukseen. Mittaus maantiellä, 
kaksiakselisella kaupunkibussilla. 
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5.5.4 Rengasmittausten yhteenveto ja jatkosuunnitelmat 

Perävaunun, vetoakselin ja etuakselin renkaiden oikeilla valinnoilla voidaan säästää 
polttoaineen kulutuksessa jopa yli 10 %. Turvallisuustekijöitä ei kuitenkaan tule 
unohtaa. Vaikka rengas olisikin polttoaineen kulutuksen kannalta hyvä, ei se välttämättä 
ole pito-ominaisuuksiltaan optimaalinen. Sama pätee myös toisinpäin. Yleisesti voidaan 
todeta että talviolosuhteisiin suunniteltu rengas ei ole polttoaineen kulutuksen kannalta 
kilpailukykyinen kesäkelin renkaan kanssa. Talvikelin rengas kuluttaa enemmän 
polttoainetta ja siksi talvikelin renkaan käyttö kesällä ei kannata. Kulunut talvikelin 
rengas oli polttoainetalouden kannalta hieman jopa vertailussa ollutta kesäkelin rengasta 
parempi, mutta sen pito-ominaisuudetkaan eivät enää ole uudenveroiset. Renkaan 
rakenne oli kuitenkin järkevästi tehty, eli kun rengas kuluu tarpeeksi kuluvat lamellit 
pois ja renkaan luisto pienenee. 

TKK ja Nokian Renkaat tulevat mukaan renkaisiin liittyviin aktiviteetteihin vuonna 
2007. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus testata vielä lisää renkaita sekä 
alustadynamometrillä että maantiellä. Tarkoituksena on myös tehdä simulointeja 
renkaiden vaikutuksesta ajoneuvon stabiliteettiin sekä testejä renkaiden pito-
ominaisuuksista 
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6 AJONEUVOJEN IT-SOVELLUKSET (OT 4) 
Vastuutahot: VTT ja Oulun Yliopisto 
 
Teksti: Kari Mäkelä & Kimmo Erkkilä (VTT), Juha-Matti Tirilä (OY) 
 
Tästä alatehtävästä ei ole laadittu erillisiä raportteja. 

6.1 YLEISTÄ 

Vuodet 2003 - 2005 kattaneessa HDEnergia-projektissa analysoitiin useista raskaiden 
ajoneuvojen vaihtelevista ajotilanteista kerättyjä ajotilatietoja. Analysoinneissa tehtiin 
havaintoja mm. siitä, miten kaupunkibussien ajotapaa tulisi muuttaa 
energiatehokkuuden ja palvelutason parantamiseksi. Tietoja käsitellessä keksittiin myös 
menetelmät, miten nykyaikaisten ajoneuvojen tietoväylien (esim. CAN) ja paikkatiedon 
(esim. GPS) avulla voitaisiin määrittää tienpinnan liukkaus ja arvioida ajoneuvon 
kuormatasoa. Näin ollen tietotekniikkaa järkevästi hyödyntämällä voidaan 
samanaikaisesti parantaa energiatehokkuutta, palvelutasoa ja turvallisuuden tasoa 
raskaiden ajoneuvojen liikennöinnissä. 

RASTU-kokonaisuuden puitteissa hanke jakaantuu kahteen osahankkeeseen; Ajo-
opastinlaite ja Kuormanpainon ja liukkauden automaattinen tunnistus (LIKU). 

6.2 AJO-OPASTINLAITE 

6.2.1 Yleistä 

Ajo-opastimella ohjeistetaan kuljettajaa kiihdyttämään energiatehokkaimmalla tavalla ja 
ajamaan määrättyä ajonopeutta. Liiallisella kiihdyttämisellä tuhlataan polttoainetta, 
mutta toisaalta liian hitaalla kiihdyttämisellä tuhlataan puolestaan aikaa. Tuhlattu aika 
täytyy ottaa lopulta takaisin ajonopeutta nostamalla, mikä jälleen tuhlaa polttoainetta. 
Kiinteällä aikataululla liikennöidessä ajotapa joudutaan optimoimaan aina 
kompromissina ajonopeuden ja käytettävissä olevan ajan suhteen.  

Ajo-opastin hyödyntää opastuslogiikassaan mm. pysäkkien tunnistusta, reittikohtaista 
aikataulutietoa ja ennalta määriteltyä tavoitteellista nopeusprofiilia. Opastin pystyy 
adaptoitumaan toteutuvaan aikatauluun ja muuttamaan näin opastusstrategiaansa linjan 
edetessä. Opastimen toiminta on kuvattu tarkemmin aikaisemmissa HDEnergia-
projektin vuosiraporteissa. 
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6.2.2 Vuoden 2006 työt 

HDEnergia-projektissa testattiin pilottilaitteistolla ajo-opastuksen toimivuutta ja 
logiikoita. Tästä saatujen kokemusten perusteella Ajo-opastin -projektin alussa 
määritettiin tarvittavat opastinlaitteet, ohjelmistot ja opastuslogiikat. Kesäkuun lopussa 
vuonna 2006 pyydettiin tarjoukset kuudelta järjestelmätoimittajalta. Määräaikaan 
15.8.2006 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta toimittajalta. Näistä valittiin AC Electric 
Vehicles Ltd (ACEV) toimittamaan kaikkiaan 15 ajoneuvopäätettä ohjelmistoineen ja 
palvelintoimintoineen. Laitteiden asennuskohteet ovat Concordia Bus Finland (Jokeri-
bussit) 5 kpl, Pohjolan Henkilöliikenne (linja 58) 5 kpl ja Koiviston Auto -Yhtymä 
(Jyväskylän Liikenne) 5 kpl.  

Syksyllä 2006 ajo-opastimen logiikka ohjelmoitiin ACEV:n päätelaitteeseen ja 
ohjelman toimintaa testattiin loppuvuodesta ensimmäisellä asennetulla laitteella Jokeri-
linjalla. Loput Jokeri-linjalle tulevat laitteet asennettiin vuodenvaihteessa. Laitteistojen 
ensimmäinen tehtävä on ajotapahtumien tallennus ajojen analysointia varten. Tallennus 
alkoi vuoden 2007 alkupuolella. Alkuvuodesta laitteet asennetaan myös Pohjolan 
Liikenteen linjalla 58 liikennöiviin kaupunki autoihin (5 kpl) ja kevään aikana 
Koiviston Auto -Yhtymän Jyväskylän kaupunkibusseihin (5 kpl).  

Ennen varsinaista opastamisvaihetta kehitetään järjestelmään vielä työkaluja kuljettajan 
ajotavan automaattiseksi indeksoimiseksi. Kun automaattinen indeksointijärjestelmä on 
ensin saatu toimintaan, aloitetaan kuljettajien opastus kuljettajakohtaisesti, jolloin 
opastettavan kuljettajan ajotapaa voidaan verrata oman ajohistorian lisäksi myös ilman 
opastusta ajaviin kuljettajiin. 

Tavoiteltava ajankohta opastuksen näytön aktivoimiselle ensimmäisille linjojen 58 ja 
550 kuljettajille on kesäkuu 2007. Projekti on hieman tavoitellusta aikataulusta 
myöhässä, mutta se ei vaikuta projektin lopulliseen valmistumisaikatauluun. 

6.3 KUORMANPAINON JA LIUKKAUDEN AUTOMAATTINEN 
TUNNISTUS (LIKU) 

6.3.1 Yleistä 

Kuormanpainon ja liukkauden automaattisen tunnistamisen pilotti tehtiin osin erillisenä 
hankkeena ja osittain HDEnergia-hankkeen alatehtävänä. Samalla tavalla kuin bussien 
ajo-opastimen kohdalla LIKU-periaatteiden alustava toimivuus voitiin näyttää toteen 
pilotoinnissa edellisen tutkimusvaiheen aikana. RASTU-projektin IT-sovellusten 
alahankkeena käynnistyi kolmivuotinen LIKU-hanke vuodenvaihteessa 2005/2006.  

6.3.2 Vuoden 2006 työt 

Vuoden 2005 lopulla pyydettiin kuudelta järjestelmätoimittajalta tarjoukset 
ajoneuvolaitteiden (10 kpl) toimittamisesta ja palvelintoiminnan järjestämisestä. 
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Määräaikaan 16.1.2006 mennessä saatiin tarjous neljältä toimittajalta. Näistä valittiin 
TechnoSmart Oy. Ajoneuvolaitteistojen asennus alkoi maaliskuussa 2006. 
Järjestelmätoimittajan ongelmista johtuen kelvollista dataa saatiin vasta syksyllä 2006.  

Vuoden 2006 aikana Oulun yliopisto kehitti adaptiivisuuden HDEnergia-hankkeen 
tuottamaan kuormantunnistusmalliin, teki uuden impulssiperustaisen 
kuormantunnistusmallin ja adaptiivisuuden toteuttamisen siinä sekä kartoitti kuorman- 
ja liukkaudentunnistusmallien toiminnan validoinnin ja jatkokehitystarpeet.  

Adaptiivisuus on tarpeellinen kuormantunnistusmallissa, koska vierinnän ja ilman 
vastustasot vaihtelevat olosuhteiden mukaan ja autojen voimansiirtojen häviöt ym. ovat 
yksilöllisiä. Laskennassa käytetyt vakiot johtavat olosuhteiden muuttuessa 
systemaattisiin virheisiin. Adaptiivisuusalgoritmeilla minimoidaan olosuhteiden 
muutoksista johtuvat virheet.  

Kuormantunnistuksessa tarvittava vastusvoimatason määrittäminen voitaisiin 
periaatteessa tehdä tien tasaisilla osilla ja massan määrittäminen ylämäissä. Käytännössä 
tasaisia tieosuuksia on liian vähän, joten tämä lähestymistapa hylättiin. Iteratiivisessa 
menetelmässä tarkastellaan vastusvoima-arviota eri nousukulmilla; iteroidaan massaa ja 
vastusvoimatasoa muuttaen, kunnes ne noudattavat fysikaalista ennustetta. Tämä 
algoritmi toteutettiin MATLAB-ympäristössä. Alustavien tulosten mukaan suurilla 
kuormilla saavutettiin muutaman prosentin tarkkuus, pienillä kuormilla virhe oli 
suurempi. 

Parhaaksi osoittautui impulssimalli kuormatason määrittämisessä. Sen perusajatuksena 
on, että kiihdytetään tietyllä voimalla tietty aika. Nopeuden muutoksesta lasketaan 
kokonaismassa. Ajoneuvon dynamiikan sopivaan tarkasteluun perustuvassa 
menetelmässä osa laskennan epävarmuustekijöistä häviää kokonaan. MATLAB-
ympäristössä tehdyissä alustavissa testeissä massa-arvio oli erittäin tarkka myös pienillä 
kuormilla, virhe < 1 %. Tämä tulos koski aiemmin kerättyä dataa. Kahdeksan testiauton 
dataa ei vuoden 2006 puolella voitu kuormanpainon suhteen analysoida datan laadun 
huonouden vuoksi.  

Lokakuussa 2006 järjestettiin Transpointin kuljettajille kick-off tilaisuus Kajaanissa 
kuormanpainon ja liukkauden tunnistuksen projektin tarkoituksesta ja kuljettajien 
osuudesta tulosten laatuun. Tarkoituksena on, että kuljettajat merkitsevät 
kuormanpainon datankeräyslaitteistoon silloin, kun tarkka kuorman paino on tiedossa. 
Samoin kuljettajan tulisi syöttää laitteeseen havaitsemansa erityinen liukkaus.  

Järjestelmä on kerännyt liukkaudentunnistukseen kelvollista dataa vuoden 2006 
loppupuolelta lähtien. Datoja on analysoitu liukkauden eri tasojen tunnistamiseksi (kuva 
6.1). Verifiointikeinoina on ollut kuljettajien havaintojen lisäksi kaikkien tiesääasemien 
havainnot) ja kunnossapitotietokanta. Kuvassa on esimerkki analyysin tuloksesta. 
Tiesääasemien havaintojen mukaan ajon aikana on ollut pakkasta -5 – -20 oC ja satanut 
kevyesti lunta. Kaikki liukkaushavainnot ovat yli 40 km/h nopeudessa vedon ollessa 
päällä. 
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Kuva 6.1. Ajokerta Jyväskylästä Kuopion kautta Iisalmelle. Järjestelmän laskemat 
liukkaudet on ilmaistu 14 eri tasona tummanpunaisen ollessa liukkainta. Kuljettaja on 
merkinnyt kaksi kertaa "erittäin liukasta" ja kolme kertaa "jonkin verran liukasta".  

Autojen erilaisuudet (rakenne, renkaat jne.) tuottavat eroja liukkaushavaintoihin. 
Kuvassa 6.2 on vertailtu kahta eri autoa samalla tieosalla. Kuvasta on nähtävissä, että 
kummankin auton laitteistot havaitsevat saman ilmiön, mutta hieman eritasoisina. 
Autolle A hyvin liukkaan taso on 0.1 ja autolle B 0.09. Näiden erojen tulkinta ja lopulta 
erojen poistaminen adaptiivisen järjestelmän avulla on jatkossa tärkeimpiä tehtäviä.  

Kuvassa 6.3 on VTT:n kehittämä tiesääasemien havaintojen analysointityökalu, jolla 
tässä projektissa voidaan todentaa testiautojen tekemien liukkaushavaintojen 
todennäköinen oikeellisuus mm. tien ja ilman lämpötilan, sademäärän ja kelin 
perusteella. 

Lähinnä laitevalmistajan teknisistä ongelmista johtuen aikataulusta ollaan jäljessä, 
mutta itse tavoitteet ovat edelleen suunnitelman mukaiset. Algoritmeja ja 
taustajärjestelmän selvitystä sen sijaan on tehty etupainotteisesti.  
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Kuva 6.2. Autojen tuottamasta aineistosta laskettuja kitkatason vaihteluja. Mitä 
korkeampi indeksiluku sitä pienempi kitka eli suurempi liukkaus.   
 

 

Kuva 6.3. VTT:n kehittämä tiesääasemien havaintojen analysointityökalu. 
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7 LINJA-AUTOJEN LIIKENNÖINNIN OPTIMOINTI 
(OT 5) 

Vastuutaho: VTT 
 
Teksti: Kari Mäkelä & Ari Sirkiä 
 
Tästä alatehtävästä ei ole laadittu erillisiä raportteja. 

7.1 TAUSTA 

Tavoitteena on liikennöinnin taloudellisuuden ja tehokkuuden lisääminen, liikennöinnin 
laadun parantaminen ja liikenteen nopeuttaminen. Tavoitteiden toteutuessa saadaan 
säästöjä liikennöintikustannuksissa, kaluston käyttö on tehokkaampaa, linjan 
ajojaksojen liikennöinnin vaihtelu pienenee, joka puolestaan parantaa liikennöinnin 
täsmällisyyttä ja joukkoliikenteen käyttö helpottuu. Lisäksi energiankulutuksen 
vähentyessä liikenteen ympäristökuormitus vähenee ja liikenneturvallisuus paranee. 

VTT:n tämän osaprojektin työ keskittyy ajo-opastinlaitteen logiikan jatkokehittämiseen 
tiedonkeruusta saatavan lisäinformaation perusteella siten, että laite kuljettajaa 
opastaessaan ottaa paremmin huomioon linjakohtaiset ominaisuudet opastimesta 
saatavan hyödyn optimoimiseksi. Laite kerää ja jalostaa linjalta kerättyä tietoa, jota 
käytetään toisaalta kuljettajan opastuksen laadun jatkuvaan parantamiseen ja toisaalta 
linjan suunnitteluperusteiden ja toimenpidevaihtoehtojen määrittelyyn. Ideana on, että 
ajo-opastinlaitteen peruslogiikkaa käytetään toisaalta kuljettajan opastukseen ja toisaalta 
esim. linjan aikataulun sovittamiseen siten, että energian kulutus minimoidaan ja 
palvelu maksimoidaan.   

7.2 VUODEN 2006 TYÖT 

Työn alussa osallistuttiin linjojen analysoinnissa tarvittavan ajo-opastinlaitteen tietojen 
keruun määrittelyyn. Tärkeätä on, että linjalta saadaan mahdollisimman 
yksityiskohtaista tietoa bussin ajodynamiikan muutoksista sekä energian tarpeesta ja 
käytöstä reitin eri osissa. Tietoja käytetään tarkentamaan HDEnergia-projektissa 
kehitettyjä taloudellisen ajon periaatteita sekä ajo-opastinlaitteen vaikutusten 
todentamiseen ennen – jälkeen tutkimuksella. Kerättävän aineiston perusteella 
muodostetaan reiteistä perustiedot ajo- ja matka-aikojen, sekä autokiertojen osalta.  

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan työkaluja, joilla saatavaa 
suurta datamassaa voidaan käsitellä ja analysoida joustavasti. Aineistojen 
käsittelymenettelyt saatiin joustaviksi hyödyntämällä paikkatietojärjestelmien laajoja 
ominaisuuksia. Hyvän pohjan kehitetyille menetelmille loivat käytettävissä olevat 
DigiRoad ja DigiStop aineistot.  
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Linjojen reitittämiseksi tehtiin työkalu, joka hyödyntää DigiRoad ja DigiStop aineistoja. 
Kuvassa 7.1 on esimerkki työkalulla tuotetusta Jokeri-linjan (550) reitityksestä. 
Työkalulla voidaan tehdä minkä tahansa linjan reitti nopeasti ja helposti yhdistämällä 
reittikuvaukset ja GIS-aineisto. 

Linjojen analysointiin tehtiin työkalu (työkalu tarkoittaa tässä sarjaa ohjelmistoja), joka 
hyödyntää edellä mainitulla työkalulla määritettyjä linjojen reittejä. Tähän työkaluun 
muokataan linja-autoista ajo-opastimilla kerätty ajotieto ja siirretään käsiteltäväksi 
paikkatietojärjestelmään (ArcGis) jatkokäsiteltäväksi (kuva 7.2). Sekunnin mittaisten 
ajotietojen perusteella määritetään liikennöinnin keskeiset ominaisuudet. 
Ominaispiirteiden perusteella yksittäistä reitin ajokertaa voidaan parantaa aikaisemmin 
kehitettyjen optimointiperiaatteiden mukaan. Kerättävän aineiston perusteella nähdään 
ajoneuvon eri ominaisuuksia (kulutus, jarrutus, kiihdytys jne.) muodostetuilla lyhyillä 
reitin jaksoilla (esim. 10 m). Jaksottaminen helpottaa ongelmakohtien havaitsemista, 
paikantamista ja syiden selvittelyä. Kaikki reitille haluttavat muutokset (opastukseen, 
aikatauluun, ajotapaan jne.) voidaan kohdentaa näin rajattuihin reitin osiin.  

Työkalua on testattu koeaineistolla. Linja-autoihin asennettavien laitteistojen asennus ja 
käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Tämän osaprojektin 
eteneminen riippuu laitteistojen asennuksesta ja tiedonsiirron järjestämisestä. Tämän 
vuoksi varsinaista tietomassojen analysointia ei vuoden 2006 puolella päästy tekemään.  

 

 

Kuva 7.1. Tehdyllä työkalulla muodostettu Jokeri-linjan reitti DigiRoad ja DigiStop 
aineistoon perustuen. 
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Linja-autojen liikennöinnin optimointi

GPS-pisteen siirto 
linjaviivalle (Digiroad)

Ominaisuudet 
(1 sekunti)
• aika

• nopeus

• kiihtyvyys

• jarrutus

• tehonkäyttö

• vaihde

• kulutus

• . . . . . . 

Analyysityökalu

Dynaaminen segmentointi 
ominaisuuksien perusteella 

Ominaisuus, esim. kulutus

Eri ajokertojen reitille 
kohdistetut havainnot

Summattua ja 
keskiarvoistettua 
reittitietoa jaksoille 
(esim. 5 - 30 m)

Analyysi: esim. mitä
kohtia pitää tarkastella 
lähemmin eli mihin 
säästön hakeminen 
kannattaa kohdistaa

 

 

Kuva 7.2. Analyysityökalun eri osiot. 
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8 AUTOALAN ENERGIATEHOKKUUDEN 
HALLINTA- JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT (OT 
6) 

Vastuutaho: TTY 
 
Teksti: Heikki Liimatainen 
 
Tästä alatehtävästä on laadittu erillisraportti: 

• Heikki Liimatainen. Taloudelliseen  ajotapaan kannustavat järjestelmät 
kuljetusyrityksissä. TTY:n diplomityö. 

8.1 YLEISTÄ 

Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitos oli mukana 
RASTU-hanketta edeltäneessä HDEnergia-hankkeessa. Tuon hankkeen aikana 
kartoitettiin raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien 
sisältöä, tunnistettiin kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitettiin kuljettajien ajotavan 
vertailuun ajotapaindeksi. Projektin päätelmissä havaittiin tarve seurantatietojen 
hyödyntämiseen energiatehokkaaseen toimintaan kannustamisessa ja siitä 
palkitsemisessa. 

Uuden RASTU-kokonaisuuteen kuuluvan osahankkeen tavoitteena on kehittää 
seurantajärjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämistä energiansäästötoimenpiteissä. 
Säästötoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi työ- ja ajotapoihin tai kaluston valintaan. 
Osahankkeen puitteissa tehtiin vuonna 2006 diplomityötä ”Kuljettajien 
kannustinjärjestelmän kehittäminen kuljetusyrityksessä”. Diplomityö valmistui 
alkuvuodesta 2007. Hankkeen tutkijaosapuolena toimi TTY:n liikenne- ja 
kuljetustekniikan laitos alihankkijanaan EC-Tools Oy. Kohdeyrityksenä hankkeessa oli 
Tampereen kaupungin liikennelaitos. 

8.2 VUODEN 2006 TYÖT 

8.2.1 Seurantatietojen käyttökohteet 

Ajoneuvojen seurantajärjestelmistä saatavaa tietoa voidaan kuljetusyrityksissä 
hyödyntää monin tavoin esimerkiksi ajoreittien suunnittelussa, kaluston hankinnassa ja 
säätämisessä sekä kuljettajien ohjaamisessa taloudelliseen ajotapaan. 
Polttoaineenkulutusaineisto paljastaa monia mielenkiintoisia asioita, joista voidaan 
saada impulsseja mm. liikennesuunnitteluun. Maastonerot näyttävät vaikuttavan erittäin 
selkeästi linja-autoliikenteessä linjojen suuntakohtaisiin kulutuksiin. Esimerkiksi 
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pysäkkien sijoittaminen alamäkeen olisi tekijä, jolla polttoaineenkulutusta saataisiin 
laskettua, sillä tavoitenopeuteen kiihdytykset kuluttavat paljon polttoainetta. 

Kerättyä polttoaineenkulutusdataa voidaan hyödyntää myös autonvalmistajien suuntaan. 
Valmistajilta voidaan esimerkiksi pyytää vaihteiston välitysten asettamista kerätyn 
datan perusteella ja säätöjä voidaan tehdä myös itse. Tietopohjana voi olla esimerkiksi 
kuvan 8.1 kaltainen esitys autojen ajankäytöstä eri kierroslukualueilla. 

 

Kuva 8.1. Ajankäyttö kierroslukualueilla. 

Kun järjestelmän avulla saadaan tietoa kaikista autoista, voidaan uuden kaluston 
todellisista ominaisuuksista liikenteessä saada nopeasti tietoa. Tätä voidaan puolestaan 
käyttää tietopohjana uusien autojen hankinnassa. Tietojen avulla voidaan myös helposti 
havaita poikkeukset, selvittää niiden syyt ja ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. 

Ajoneuvojen seurantajärjestelmistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös kuljettajan 
taloudellisen ajotavan ohjauksessa ja koulutuksessa. Kuljettaja voi ajotavallaan 
vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen, ero taloudellisesti ja epätaloudellisesti 
ajavan kuljettajan polttoaineenkulutuksessa voi olla yli 30 %. Taloudellisen ajotavan 
koulutus on tehonsa osoittanut osa kuljetusyrityksen toimintaa. Kurssiin sijoitettu 
pääoma palautuu yritykselle polttoaineenkulutuksen pienentymisenä tyypillisesti alle 
vuodessa. Koulutuksen tehoa voidaan edelleen tehostaa säännöllisellä ajotavan 
seurannalla ja palautteella. Yksi palautteen antamisen muoto on ajotapaan sidottu 
palkanosa, kannustinpalkkio. Polttoaineenkulutuksen pienentymisestä kertyneistä 
säästöistä osa voidaan palauttaa kuljettajalle kannustinpalkkiona, joka motivoi 
kuljettajaa yhä taloudellisempaan ajoon. Kannustinjärjestelmien käytön esteenä on ollut 
kuljettajakohtaisen ajotapatiedon vaikea saanti ja toisaalta kuljettajien heikko 
vertailtavuus vaihtelevien ajo-olosuhteiden myötä. Tekniikka antaa kuitenkin 
mahdollisuudet kuljettajien oikeudenmukaiseen vertailuun ja kannustinjärjestelmän 
kehittämiseen. 
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8.2.2 Kuljettajien kannustinjärjestelmän kehittäminen 

Diplomityössä tehtiin kuvaus kuljetusyrityksen kannustinjärjestelmän kehittämisen 
prosessista ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Kannustinjärjestelmän kehittämisen 
prosessi on esitetty kuvassa 8.2.  

 

 

Kuva 8.2. Kannustinjärjestelmän kehittämisen prosessi. 

Kannustinjärjestelmän tarkoitus on viestiä yrityksen arvoja ja strategiaa työntekijöille 
sekä ohjata näiden työsuorituksia haluttuun suuntaan rahallisia tai muita kannustimia 
motivointikeinoina käyttäen. Kuljettajien kannustinjärjestelmän kehittäminen lähtee 
liikkeelle kuljetusyrityksen arvojen ja strategisten tavoitteiden määrittelyllä. 
Kuljetusyrityksen päätehtävä on kuljettaa tavara tai ihminen paikasta toiseen. 
Menestyäkseen kuljetusyrityksen on tuotettava palvelu turvallisesti, oikealla 
palvelutasolla ja palvelutasoon nähden mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 
Kuljetusyrityksen strategisia tavoitteita voidaankin katsoa olevan turvallisuus, hyvä 
palvelu ja kustannustehokkuus. Näiden lisäksi ympäristöarvojen merkitys yrityksen 
imagoon näyttää jatkuvasti kasvavan. Nämä kaikki tavoitteet ovat saavutettavissa 
taloudellisen ajotavan omaksumisella, jota voidaan edesauttaa kannustinjärjestelmällä.  

Järjestelmän rakentaminen vaatii taloudellista panostusta vähintäänkin käytetyn työajan 
muodossa. Järjestelmän vuoksi voidaan myös joutua investoimaan esimerkiksi 
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seurantajärjestelmiin ja koulutuksiin. Järjestelmän rahoitus voi kuljetusyritysten tiukassa 
taloudellisessa tilanteessa olla haasteellinen tehtävä. Onnistunut kannustinjärjestelmä 
maksaa kuitenkin itsensä varsin nopeasti takaisin alentuneiden polttoaine-, 
onnettomuus-, huolto- ja vakuutuskustannusten muodossa. Järjestelmä voidaan rahoittaa 
kokonaan kertyneillä säästöillä, budjetoidulla rahalla tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteiden määrittely on erittäin tärkeää. Tavoitteet tulee johtaa 
yrityksen arvoista ja strategisista tavoitteista. Kannustinjärjestelmällä voidaan 
esimerkiksi pyrkiä juurruttamaan taloudellinen ajotapa kuljettajien toimintaan, 
alentamaan kustannuksia, lisäämään kuljettajien työn haasteellisuutta ja mielekkyyttä 
sekä parantamaan työantajakuvaa, asiakaspalvelua tai turvallisuutta.  

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen voidaan kehittää kannustinjärjestelmän rakenteet, 
joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Kannustinjärjestelmän kohderyhmänä voi olla koko 
yrityksen henkilöstö, pelkästään kuljettajat tai vain osa kuljettajista. Järjestelmästä 
voidaan esimerkiksi jättää pois osa-aikaiset tai erilaisia ajoja ajavat kuljettajat tai tehdä 
näille oma järjestelmä. Kohderyhmän työtehtävät määrittävät yhdessä järjestelmän 
tavoitteiden kanssa ne asiat, joita järjestelmässä mitataan. Kuljettajien työsuorituksen 
luonnollisia mittareita ovat esimerkiksi polttoaineenkulutus, asiakaspalaute ja 
liikennevahingot. Kannustinjärjestelmän ei ole tarkoitus olla raha-automaatti, josta 
jokainen työntekijä saa rahaa, koska tällöin järjestelmän kannustavuus katoaa. Tämän 
vuoksi valituille mittareille on määritettävä tulosnormit, jotka pitää saavuttaa 
päästäkseen järjestelmän piiriin. Myös mittauskauden ja palkkioiden maksukauden 
pituus vaikuttavat järjestelmän kannustavuuteen. Pitkät, esimerkiksi vuoden mittainen, 
mittaus- ja maksukaudet tekevät palkkioista tuntuvan suuruisia eikä hallinnointi vie 
paljon aikaa. Kannustevaikutus voi kuitenkin jäädä pieneksi, kun yhteys työsuorituksen 
ja palkkion välillä ei ole yhtä selkeä kuin lyhyissä, esimerkiksi kuukauden mittaisessa, 
mittaus- ja maksukausissa, jossa taas palkkiot jäävät pienemmiksi ja hallinnointi teettää 
enemmän työtä. Pitkä mittauskausi aiheuttaa ongelmia kannustavuudessa myös 
tilanteissa, joissa kuljettaja putoaa heti mittauskauden alussa pois järjestelmän piiristä. 
Mittaus- ja maksukausien ei tarvitse olla samanpituisia. Kuljetusyritykseen sopiva 
mittaus- ja maksukauden pituus on esimerkiksi kolme kuukautta. 

Mittauksen toteutus on ollut kuljetusyritysten kannustinjärjestelmien suurin haaste, 
etenkin polttoaineenkulutuksen mittauksen osalta. Turvallisuutta ja asiakaspalvelua 
voidaan kyllä mitata ilman seurantajärjestelmiä. Seurantajärjestelmät ja tietojärjestelmät 
kuitenkin mahdollistavat kuljettajan työsuorituksen yksityiskohtaisen mittaamisen ja 
voivat tuoda lisäarvoa myös turvallisuuden asiakaspalvelun mittaamiseen. 
Seurantajärjestelmillä kerätyistä tiedoista voidaan etsiä tunnuslukuja, joiden avulla 
kuljettajien suorituksia voidaan vertailla keskenään kuljettajan toiminnasta 
riippumattomista vaihtelua aiheuttavista tekijöistä huolimatta. Täydellisesti 
vertailukelpoisia kuljettajien yksittäiset ajot eivät ole, mutta riittävään 
vertailukelpoisuuteen päästään työsuorituksia esimerkiksi ajankohdan, ajoneuvon ja tien 
ominaisuuksien mukaan ryhmittelemällä. 

Kannustinjärjestelmässä käytettävien palkitsemistavat voivat olla hyvin monipuolisia. 
Tärkein palkitsemisen muoto on luonnollisesti rahapalkkio mutta muita palkitsemisen 
muotoja, kuten vuoden kuljettaja -tunnustuksia ja muita voidaan käyttää. Palkitsemisen 
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suuruus ja palkkioiden muodostuminen ovat yrityskohtaisesti päätettäviä asioita ja ne 
voivat vaihdella myös vuosittain. Muodostumisperusteiden tulee joka tapauksessa olla 
selkeitä ja ymmärrettäviä ja palkkioiden suuruudeltaan tavoittelemisen arvoisia. 

Kannustinjärjestelmän käyttöönotto on hyvin merkittävä vaihe sen onnistumisen 
kannalta. Käyttöönotossa korostuu kuljettajien esimiesten perusteellinen koulutus. 
Esimiesten täytyy ymmärtää järjestelmän tavoitteet ja rakenne, jotta he voivat vastata 
kuljettajien kysymyksiin selkeästi. Hyväkin järjestelmä voi epäonnistua epäselvän 
tiedottamisen ja kouluttamisen vuoksi. Käyttöönotto voidaan tehdä myös vaiheittain 
erilaisten kokeilujen avulla, jolloin järjestelmää voidaan muokata kokemusten 
perusteella ennen laajaa käyttöönottoa. 

Käyttöönotettua järjestelmää tulee hyödyntää kaikin tavoin. Palkitsemisen lisäksi 
kannustinjärjestelmän hyödyntämiseen kuuluu kuljettajien ohjaaminen ja kouluttaminen 
esimerkiksi kehityskeskustelujen ja taloudellisen ajon kurssien muodossa. Yritys voi 
hyödyntää järjestelmästä saatavia tietoja esimerkiksi kuljetusten suunnittelussa, kaluston 
hankinnassa, huoltojen suunnittelussa tai kuljetusten hinnoittelussa. Järjestelmän 
tehokas hyödyntäminen edellyttää avointa palautteen antamista yrityksessä. Palautteen 
ei pidä jäädä vain yksipuoliseksi palkkion maksamiseksi tai maksamatta jättämiseksi 
kuljettajan suorituksen mukaan vaan kuljettajien antamaa palautetta tulee kuunnella ja 
tarpeen mukaan järjestelmää tai muita yrityksen rakenteita tai toimintatapoja kehittää 
palautteen pohjalta. 

8.2.3 Kuljettajakohtainen polttoaineenkulutuksen vertailu 

Kuljettajakohtaiseen polttoaineenkulutukseen liittyvät ongelmat ovat suurimpia esteitä 
kannustinjärjestelmien käytölle kuljetusyrityksissä. Luotettavan ja oikeudenmukaisen 
mittauksen on sopeuduttava esimerkiksi jatkuvasti vaihteleviin sää- ja 
liikenneolosuhteisiin, autotyyppien erilaisiin ominaiskulutuksiin, linjojen vaihtelevaan 
geometriaan, pysähdysten määrään ja matkustajamääriin. Näiden vuoksi mittauksesta on 
hyvin vaikeaa tehdä oikeudenmukaista. Toisaalta kaikkien tekijöiden huomioimisen 
myötä keskenään vertailukelpoisten kuljettajien määrä jää hyvin pieneksi, jolloin 
palkitsemisen kohdentaminen on vaikeaa. Myös kuljettajien tunnistamiseen voi liittyä 
ongelmia. 

TKL:ssä kuljettajakohtaista kulutus- ja ajotapatietoa kerättiin 12 linja-autoon 
asennetuilla laitteilla. Data jaoteltiin aluksi linjoittain, jolloin havaittiin, että linjojen 
välille tulee eroja tien geometriasta ja erilaisesta kalustosta johtuen. Tämän jälkeen 
linjat jaettiin suunnittain. Näin muodostui kuusi ryhmää, joiden väliset erot kulutuksessa 
olivat hyvin merkittäviä. Näin ollen eri suuntiin ajavia kuljettajia ei voi verrata toisiinsa. 
Kulutukset vaihtelevat edelleen suuresti samaan suuntaan mutta eri kellonaikaan 
ajettaessa. Tämä johtuu matkustajien ja muiden tielläliikkujien määrän vaihtelusta. 
Ajoneuvodata jaettiin edelleen pienempiin ryhmiin kellonaikojen mukaan. 
Tarkoituksena oli asettaa rajat siten, että aikaryhmän sisällä kulutus olisi 
mahdollisimman tasainen. Kulutuserot ovat ryhmien kesken erittäin suuret. 
Keskikulutuksien ero ryhmien välillä oli suurimmillaan jopa 20,7 l/100km, jolloin 
suurin kulutus oli 1,6 kertaa suurempi kuin pienin. Kuvassa 8.3 on esitetty yhden linjan 
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kunkin tunnin sisällä lähteneiden ajojen keskikulutukset arkipäiviltä kahden kuukauden 
seurantajaksolta. 

Kuvan pystyviivat osoittavat käytettyjä kellonaikaryhmittelyjä. Kuvasta nähdään, että 
ryhmittelyt ovat joiltain osin varsin onnistuneita, esimerkiksi Annala–Pyynikintori -
suunnan osalta ryhmien 9–14 ja 14–18 sisällä ajot ovat varsin hyvin vertailukelpoisia 
keskenään, koska kulutus säilyy melko samalla tasolla. Sen sijaan esimerkiksi 
Pyynikintori–Annala -suunnan ryhmän 18–23 ajot eivät ole vertailukelpoisia, sillä 
suurimman ja pienimmän kulutuksen ero on noin 15 l/100km. Aikarajoja vaihtelemalla 
on löydettävissä ryhmät, joiden sisällä ajetut ajot ovat vertailukelpoisia keskenään. 

 

Kuva 8.3. Linjan 22 keskikulutukset tunneittain ja suunnittain arkipäivinä kahden 
kuukauden ajalta. 

Kuljettajien polttoaineenkulutusta verrataan siis samalla linjalla, samanlaisella autolla, 
samaan suuntaan ja saman aikaryhmän aikana ajaneiden kuljettajien keskimääräiseen 
kulutukseen. Vertailu voidaan esittää raporttina, josta on esimerkki kuvassa 8.4. 
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Kuva 8.4. Esimerkki kuljettajaraportista. 

Raportissa oman ja keskimääräisen kulutuksen erot on esitetty väreillä, punainen väri 
kertoo keskimääräistä suuremmasta ja vihreä pienemmästä kulutuksesta. Suunta- ja 
kellonaikakohtaisella tarkastelulla saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa kuljettajasta. 
Kuljettajat kuitenkin ajavat useita eri suuntia päivittäin, jolloin raporteista tulee ajan 
myötä epäkäytännöllisen pitkiä. Yksinkertaiseen yhteen kulutuslukemaan, joka on 
esitetty raportin ensimmäisellä rivillä, päästään laskemalla kulutuslukemista 
kilometrisuoritteilla painotettu keskiarvo. Vertailuluvuksi lasketaan saman autoryhmän, 
suunnan ja kellonajan keskimääräisten kulutusten painotettu keskiarvo. Painotuksissa 
käytetään vertailtavan kuljettajan kilometrisuoritteita. Laskennassa jokaiselle 
kuljettajalle tulee erilainen vertailukulutus, eikä kuljettajia voi verrata suoraan 
keskenään. Sen sijaan vertailu voidaan tehdä kuljettajan oman kulutuksen ja 
vertailukulutuksen suhteen avulla. Suhteen muodostuminen on esitetty kuvassa 8.5. 
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Kuva8.5. Oman kulutuksen ja vertailukulutuksen suhteen muodostuminen. 

Näin laskettua suhdetta voidaan käyttää kuljettajien palkitsemisen perusteena. Voidaan 
esimerkiksi palkita kaikki kuljettajat, joiden kulutus on 5 % pienempi kuin kunkin 
kuljettajan oma vertailukulutus. Kuvan 8.3 raportin tapauksessa kuljettajan kulutuksen 
tulisi siis olla 0,95*48,1 l/100km = 45,7 l/100km, jotta hän pääsisi 
kannustinjärjestelmän piiriin. Vaihtoehtoisesti kuljettajista voidaan palkita esimerkiksi 
tietty määrä kuljettajia, joilla on paras suhdeluku. Voidaan myös verrata peräkkäisten 
mittauskausien suhdetta ja palkita kuljettajia suhteen kehittymisestä. 
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Kulutustiedon lisäksi järjestelmässä voidaan kerätä ajotapatietoa, joka on lähinnä 
kulutusta selittävää. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi keskinopeus, jarrujen käyttö ja 
kierroslukualueiden käyttö. Nämä tiedot voidaan myös liittää kuljettajaraportin osaksi 
kuvan 8.6 tapaan. 

 

Kuva 8.6. Esimerkki ajotaparaportista. 

Ajotaparaportissa kuljettajan ajotapaa verrataan sen auton keskiarvoihin, jolla tämä on 
ajanut eniten kilometrejä. Ajotapatiedot voidaan liittää esimerkiksi kuljettajille 
kuukausittain jaettavaan kuljettajaraporttiin. Ajotapatiedoista nähdään syitä kuljettajan 
kulutuslukemille. Näihin syihin voidaan sitten kohdistetusti puuttua esimerkiksi 
kehityskeskustelussa tai kuljettajakoulutuksessa. 

8.2.4 Osahankkeen jatkotoimenpiteet 

Vuonna 2007 osahankkeessa jatketaan kannustinjärjestelmän kehitystyötä TKL:ssä. 
Tavoitteena on saada kannustinjärjestelmä kokeilukäyttöön pienellä ryhmällä ja kehittää 
järjestelmää saatujen kokemusten pohjalta. Vuoden aikana on myös tarkoituksena 
kehittää kuorma-autoyrityksen kannustinjärjestelmää mahdollisesti yhteistyössä 
Transpoint Oy:n kanssa sekä selvittää pienten kuljetusyritysten tarpeita ja 
mahdollisuuksia kannustinjärjestelmiin liittyen. 
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9 ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN 
TEHOKKUUDEN ARVOINTI (OT 7) 

Vastuutaho: VTT ja TTY 
 
Teksti: Kimmo Erkkilä 
 
Tästä alatehtävästä ei ole laadittu erillistä raporttia. 

9.1 YLEISTÄ 

Kuorma- ja linja-autojen energiansäästöohjelmia varten joudutaan rakentamaan 
järjestelmiä, joilla kerätään kuljetusyritysten polttoaineenkulutustietoja laajempaan 
järjestelmään vietäväksi. Kokonaisjärjestelmää käytetään avuksi arvioitaessa 
kuljetussektorin energiatehokkuuden kehittymisen arvioinnissa. Energiatehokkuus–
direktiivi tulee myös edellyttämään energiansäästötoimenpiteiden tilastointia. Kuorma-
autosektorille on jo kehitetty pilotointivaiheessa oleva järjestelmä, EMISTRA, johon 
kuljetusyrittäjät syöttävät polttoaineen kulutustietoa.   

EMISTRA–tyyppisten järjestelmien rinnalle kuljetusyrityksiin tarvittaisiin myös 
vakioitu, energiakatselmustyyppinen menettely, joka huomiosi kuljetusyrityksen 
kaluston, yrityksen toteuttamat tekniset parannukset, huollon ja ylläpidon ja esim. 
kuljettajien koulutuksen. Menettelyä pitäisi voida soveltaa niin polttoaineen kulutuksen 
kuin päästöjen arviointiin. Yrityksen ”edistyksellisyys” pitäisi voida indeksoida.  

Jos mittaamalla voidaan todistaa jonkin teknisen parannuksen tuovan joissain 
ajotilanteissa tietyn määrän polttoaineen säästöä tai päästövähenemiä, ja mikäli 
ajotilanteen osuus todellisessa ajoneuvon käytössä on yrityksen osalta määritettävissä, 
voidaan muutoksen vaikutus osoittaa toteen suhteellisen yksinkertaisella laskennalla. 
Näin voitaisiin sekä arvioida säästöpotentiaaleja että eri säästötoimenpiteiden 
kustannustehokkuutta. 

9.2 VUODEN 2006 TYÖT 

Energiankulutusta ja pakokaasupäästöjä vähentävien vaikutusten arvioinnista pidettiin 
alatyöryhmän kokous 28.6.2006, johon osallistuivat YTV:n HKL:n VTT:n, TTY:n ja 
Motivan edustajat.  

Automallikohtaiset energiankulutukset ja päästöt voitaisiin selvittää EMISTRA:n  
(energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä, www.emistra.fi) tyyppisellä 
järjestelmällä, johon vietäisiin kootusti automallikohtaiset ajokilometrit ja 
polttoaineenkulutus. Yhdistämällä nämä tiedot Kaupunkibussien päästöjen evaluointi –
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projektissa generoituun päästö- ja kulutustietokantaan, saataisiin selville koko 
bussikaluston todenmukaiset kulutus- ja päästötiedot. 

Täydentämällä järjestelmään aikaisempien vuosien tiedot, saataisiin takautuvasti esiin 
uudemman kaluston tuomat säästöt. Näin saataisiin esille esim. kaluston uusiutumisesta 
2000-luvulla aiheutuneet päästö- ja polttoaineenkulutusvähenemät ja tietenkin ennusteet 
uusien tekniikoiden yleistymisen vaikutuksesta tulevaisuudessa.  

Lisäämällä järjestelmään mahdollisuus syöttää erilaisia polttoainetta säästäviä ja 
päästöjä vähentäviä toimenpiteitä autoryhmittäin, esim. siirtyminen 15W-40 
mineeraaliöljyistä 10W-40 osasynteettisiin tai 5W-40 täyssynteettisiin, saataisiin 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset esiin. HDEnergia ja RASTU –projekteissa on jo 
määritelty eräiden muuttujien vaikutuksia, mutta jatkossa niitä tulisi generoida lisää. 

Kokouksessa päädyttiin aloittamaan selvitys Helsingin alueen bussiliikenteestä. 
Helsingin bussien autotyyppikohtaisten ajomäärien ja kulutustietojen selvittämiseksi 
HKL suunnitteluyksikkö selvittää miten tarkkoja tietoja liikennöitsijöiltä on saatavilla. 
VTT puolestaan selvittää, voisiko EMISTRA:n tyyppistä järjestelmää hyödyntää 
tarkoitukseen. Pidemmällä vietynä vaikutuksia voitaisiin arvioida kohdistetummin 
alueittain. 

Mallin kehitys on jo aloitettu Excel-ympäristössä mutta varsinaisen tietojen syöttö -
käyttöliittymän ja automaattisen taustajärjestelmän toteutusta ei vielä aloitettu.  2007 
vuoden kuluessa on tarkoitus saada aikaiseksi järjestelmästä pilottiversio, jolla 
päästäisiin demonstroimaan järjestelmästä saatavia hyötyjä ja kohdennetusti Helsingin 
bussikalustoon kohdistettujen toimenpiteiden vaikutuksia. 
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10 MENETELMÄKEHITYS (OT 8) 
Vastuutaho: VTT 
 
Teksti: Tuukka Hartikka, Kimmo Erkkilä, Ari-Pekka Pellikka & Juhani Laurikko 
 
Tästä alatehtävästä ei ole laadittu erillistä raporttia. 

10.1 YLEISTÄ 

Osahankkeen tehtävät kirjattiin tutkimussuunnitelmaan seuraavasti:  

HDEnergia-projektissa määriteltiin tyypillisiä ajovastuskertoimia eri ajoneuvoluokille 
ja muodostettiin useita linja- ja kuorma-autojen käyttöä kuvaavia ajosyklejä 
alustadynamometrille. Lisäksi mittausmenetelmille hankittiin MIKES:in akkreditointi. 
Menetelmät kuitenkin vaativat vielä jatkokehitystä, että niitä voitaisiin luotettavammin 
käyttää pienten muutosten ja tarkkojen absoluuttitasojen ilmoittamiseen. Puuttuvien 
ajosyklien lisäksi lisäselvitystä kaipaa mm. virhetekijöiden lisäkartoitus ja ajovastusten 
tarkennus. 

Tehtävässä kehitetään myös menetelmiä kylmäkäynnistyspäästöjen ja kylmällä 
moottorilla ajamisesta syntyvien päästöjen mittaamiseksi. Mielenkiinnon kohteena ovat 
eritoten uusien Euro 4/5 –tekniikoiden vaikutukset kylmäpäästöihin, sillä 
jälkikäsittelyjärjestelmät vaativat riittävän lämpötilan toimiakseen tehokkaasti. 

Ekomerkintämenettely (eco-labelling) on yksi tehokkaimmista keinoista ohjata 
kuluttajia valitsemaan energiatehokkaimpia vaihtoehtoja. Menettely ohjaa 
markkinoiden kehitystä ja vaikuttaa alan toimijoiden kilpailutilanteeseen, joten 
mittausmenetelmien tulee olla erittäin hyvin varmennettuja ja tarkoin dokumentoituja. 
Kaikkien ekomerkittävien tuoteryhmien osalta, olivat ne sitten kokonaisia ajoneuvoja tai 
niiden osia, tulee määritellä kiinteät referenssitasot sekä pisteytykselle selkeät perusteet 
ja raja-arvot (tai suhteet).  

Raskaiden ajoneuvojen mittausmenetelmiä ja ekomerkintämenettelyä ei kannata 
kehittää pelkästään Suomen tarpeisiin. Niinpä on tarkoituksenmukaista hakeutua 
näiden asioiden tiimoilta ainakin eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mahdollisessa 
tulevassa yhteistyössä huomioidaan kuitenkin se seikka, että Suomella on tällä hetkellä 
melkoinen etulyöntiasema raskaiden ajoneuvojen energiankäyttö- ja 
päästötutkimuksessa moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna.  

Vuonna 2006 menetelmäkehitys-alatehtävässä jatkettiin alustadynamometrimittausten 
menetelmäkehitystä, selvitettiin ns. SORT-mittaussyklien käyttöä sekä käynnistettiin 
eco-labelling –yhteistyö EU:n ERA-NET TRANSPORT –ympäristössä. Euro 4/5 –
autojen kylmäkäynnistyskokeita ei vielä päästy tekemään.   
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10.2 YLEINEN MITTAUSMENETELMIEN KEHITYS 

10.2.1 Yleistä 

VTT:n keväällä 2002 käyttöön otetussa raskaan ajoneuvokaluston 
tutkimuslaboratoriossa on tähän mennessä mitattu yli 150 raskasta ajoneuvoa, luokkaa 
80 bussia ja 70 kuorma-autoa. Ajoneuvoja on mitattu kaupunkibusseista 60 tonnin 
kuorma-autoyhdistelmiin asti. Mittauksissa käytetään transientti-tyyppistä raskasta 
alustadynamometria, jolla kyetään simuloimaan todellisia ajoprofiileja.  

Mittausmenetelmää on kehitetty vuosien varrella jokaiselle ajoneuvotyypille ja 
erilaisille kuorma-asteille soveltuvaksi. Mittatekniikan keskus (MIKES) myönsi 
akkreditoinnin VTT:n kehittämälle mittausmenetelmälle kesäkuussa 2003 (MIKES 
T125:In-house method, VTT Code MK02E). Varsinkin nyt kun ilmoitetaan 
merkkikohtaisia polttoaineenkulutus- ja päästöarvoja mittausmenetelmien on 
ehdottomasti oltava kunnossa. Suurin muutos vuodelle 2006 oli erityisten 
mittarenkaiden käyttöönotto alustadynamometrimittauksissa.   

10.2.2 Mittarenkaiden käyttöönotto 

Vuonna 2006 VTT:lle hankittiin mittarenkaat yleisimmin käytetyissä rengaskooissa 
(315/80, 315/70, 295/80, 275/70). Ennen renkaiden hankintaa tuli jokaisen mittauksiin 
tulleen ajoneuvon renkaiden vierinvastus määrittää rullauskokein. Tällöin eri 
akselistojen väliset vastuserot aiheuttivat eroavaisuuksia kokonaisvastusarvoihin. 
Vakioiduilla mittarenkailla vastusarvot ovat aiempia tarkempia. 

Mittarenkaat valittiin kooltaan erilaisiin ajoneuvoihin sopiviksi (bussit, kuorma-autot). 
Vastaavan merkkisiä ja mallisia renkaita (Michelin XZA2 Energy) käytetään yleisesti 
raskaankaluston liikenteessä. Renkaat ovat tyypiltään pitkittäiskuvioisia kesäkelin 
renkaita (kuva 10.1). Renkaiden vierinvastuksen määrittelemiseksi renkailla tehtiin 
rullauskokeita eri kuormilla ja nopeuksilla. Määrittelyssä käytettiin vastaavaa akselia 
kuin maantierullauksissa ja sen hyvä rullaavuus tarkastettiin. Tuloksien avulla voidaan 
määritellä rullausvastus kaikille ajoneuvolle kun taka-akselin kuorma tiedetään. 
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Kuva 10.1. Michelin XZA2 Energy (VTT:n mittarenkaat) 

Kuorma-autojen mittauksissa kaikkiin mitattaviin ajoneuvoihin lisättiin painoja niin, 
että taka-akselille saatiin staattista kuormaa n.10 tonnia 60 tonnin ajoneuvolle ja 7 
tonnia 42 tonnin ajoneuvolle. Ajoneuvojen molemmat akselit punnittiin tyhjänä sekä 
taka-akseli kuormattuna. Tämän kuormapainon avulla voitiin laskea renkaiden 
vierinvastus joka vähennettiin dynamometrin asetusarvoista. Mittarenkaiden 
käyttöönoton vuoksi dynamometrin ajovastusarvot eroavat HDEnergia–projektissa 
käytetyistä vastusarvoista. 

10.2.3 Muut tarkennukset 

Raskaiden kuorma-autojen mittauksissa käytetään kolmea eri simuloitavaa 
kuormatasoa: täyskuormaa (60 t, 42 t ja 26 t), puolikuormaa (42.820 kg, 30.640 kg ja 
20.230 kg) ja nollakuormaa (25.640 kg, 15.990 kg ja 14.460 kg). Kuormatasot on 
esitettynä taulukossa 10.1. Simuloitavat massat määriteltiin jo HDEnergia–projektin 
yhteydessä ja ne on päätetty yhdessä eri kuljetusyritysten kanssa. 



 89 (103) 
 

 20.6.2007   

Taulukko 10.1. Raskaiden kuorma-autojen mittauksessa käytettävät massat.  

 
Pienitehoisemmat ajoneuvot eivät välttämättä suurella kuormalla kykene toteuttamaan 
syklin nopeusprofiilia ja siksi tekevät suurempitehoisia pienemmän työmäärän. Jotta 
tuloksia voitaisiin luotettavasti vertailla keskenään, tulee ne suhteuttaa tehtyyn 
työmäärään. Tämän vuoksi polttoaineen kulutustuloksissa on huomioitu sekä syklin yli 
tehty työmäärä että ajomatka.  

Pakokaasupäästötulokset on esitettynä kahdessa eri muodossa. Ne on ilmoitettu joko 
g/kWh –muodossa, joka on tyypillinen tapa esittää päästöarvoja raskaankaluston 
moottorimittauksissa, tai g/km –muodossa, jollaista käytetään tyypillisesti kevyen 
kaluston alustadynamometrimittauksissa. 

Kuvassa 10.1 on esitetty ketju ajovastusten määrityksestä aina tuloksien käsittelyyn 
saakka. 

 

Kuva 10.1. Vertailukelpoisten  mittaustulosten muodostaminen. 
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10.3 KAUPUNKIBUSSIEN MITTAUKSET TIEN PÄÄLLÄ (SORT) 

10.3.1 Yleistä 

Yhtenä tehtävänä RASTU-projektissa on selvittää uusien Euro 4/5 –autojen 
käyttäytymistä kylmissä olosuhteissa. Raskaan kaluston alustadynamometria ei ole 
mahdollista jäähdyttää pakkaslukemiin, joten mittaukset on tehtävä ulkona. 
Alustadynamometrilaboratorion edustalla on tosin mahdollista tehdä 
kylmäkäynnistyskokeita, johtaen pakokaasut putkilla laboratorion sisälle pakokaasujen 
analysointia varten, mutta auton kuormittaminen paikoillaan ei kuitenkaan ole 
mahdollista, ainakaan siten että se vastaisi todellista ajoa.  

Tästä syntyy tarve kehittää mittausmenetelmä maantielle, jolla autojen käyttäytymistä 
kylmänä ajoa voidaan tutkia. UITP (International Association of Public Transport) on 
kehittänyt kaupunkibusseille maantiellä suoritettavan mittausmenetelmän, jonka 
toteuttamiseen perehdyttiin kesällä 2006. 

10.3.2 SORT-syklit 

SORT-syklit (Standardised On-Road Test Cycles) koostuvat kiihdytyksistä, 
vakionopeuksista, jarrutuksista ja pysäkkiseisotuksista, joita toteutetaan maantielle 
(mittaradalle) asetettujen keilojen ja ajan ohjaamina. SORT-syklejä on kolme, ja ne on 
koottu kuudesta erilaisesta kiihdytys-vakionopeus-jarrutus –profiilista. Kuvassa 10.2 on 
esitetty SORT 3 -syklin teoreettinen nopeuskuvaaja ajan suhteen (sykli perusmuodossa 
on siis määritelty matkan ja ajan perusteella). 

SORT 3
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Kuva 10.2. SORT 3 -ajosykli (teoreettinen nopeusprofiili). 

Tietyn keilan kohdalla aloitetaan täysi kiihdytys, kunnes saavutetaan tavoitenopeus. 
Toisen keilan kohdalla aloitetaan jarrutus ja pyritään jarruttamaan auto pysähdyksiin 
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tietyn matkan aikana. Tätä kiihdytys-vakionopeus-jarrutus –profiilia seuraa vakioitu 
pysäkkiaika, jonka jälkeen aloitetaan ohjelman mukainen seuraava ajoprofiili.  

Mittarata järjestettiin Nummelan lentokentälle (kuva 10.3). Kaikki kolme SORT-sykliä 
ajettiin tyhjällä, ¼-kuormaan ja ½-kuormaan lastatuilla kaupunkibusseilla. 

 

Kuva 10.3. Kaupunkibussi (Jokeri) keiloilla merkityn SORT-syklin aloituspisteessä 
Nummelan lentokentällä kesällä 2006. 

Maantiellä ajetut ajotapahtumat tallennettiin ajoneuvon CAN-väylästä ja ne siirrettiin 
ajosykleiksi alustadynamometrille. Näin saatiin aikaiseksi menetelmäpari, menetelmä 
maantiellä ja menetelmä laboratoriossa, jotka vastaavat kuormitukseltaan toisiaan. 
Vastaavuuden varmistamiseksi kaupunkibusseille määriteltiin ajovastukset HDEnergia-
projektista tutulla suoralla tieosuudella 3-tiellä Nurmijärvellä. Rullaukset tehtiin niin 
ikään kolmella kuormalla, kuten ajettiin SORT-testitkin. Kuva 10.4 on otettu 
rullaussuoralta rullauksen aloituskohdan tietämiltä. 

Menetelmiä hyödyntämällä voidaan jatkossa suorittaa mittauksia maantiellä erilaisissa 
olosuhteissa ja tarkempia tuloksia tarvittaessa siirtyä laboratorioon vakaampiin 
olosuhteisiin ja hyödyntää tarkempia pakokaasuanalysaattoreita. Kuvassa 10.5 on 
esitetty 3-akselisella Volvo kaupunkibussilla toteutunut SORT 3 -sykli, joka toimii 
myös alustadynamometrin ajoprofiilina. Tämä todellinen sykli poikkeaa jonkun verran 
teoreettisesta syklistä (kuva 10.2).  
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Kuva 10.4. Ajovastusten määritys suoritettiin rullaamalla Nurmijärvellä.  
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Kuva 10.5. SORT 3-syklin ajonopeus ajan suhteen.   

Koska SORT-syklin ajoprofiili muodostuu ajoneuvon suorituskyvyn mukaisesti 
(sisältää kiihdytyksiä täydellä kaasulla), ei samaa sykliä voida suoraan hyödyntää 
kaikille autotyypeille. RASTU-projektissa ajosyklit määriteltiin sekä 2- että 3-
akseliselle Volvo kaupunkibusseille, mutta syklejä voidaan hyödyntää kohtuullisella 
tarkkuudella myös muun merkin, mutta saman kokoluokan ja autotyypin, autoille. 
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Suurin osa kaupunkibussin ajosta syntyvistä päästöistä syntyy kiihdytyksissä, joten 
kiihdytysten muodolla on suuri vaikutus kulutus- ja etenkin päästötuloksiin. 
Mahdollisimman tarkkaan vastaavuuteen pyrittäessä täytyy syklit kuitenkin muodostaa 
autokohtaisesti. 

10.4 RASKAIDEN AJONEUVOJEN EKO-MERKINTÄ 

10.4.1 ERA-NET TRANSPORT yleisesti 

ERA-NET TRANSPORT on EU:n tutkimuksen kuudennen puiteohjelman rahoittama 
ohjelma, joka tähtää kansallisten tutkimusohjelmien pysyvien yhteistyömuotojen 
kehittämiseen. Ohjelma käynnistyi vuoden 2004 alussa ja kestää vuoteen 2007. 
Ohjelmassa on mukana 11 Euroopan maata ja 13 partneria. Mukana olevat maat ovat 
Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi 
ja Tanska.  

Partnerit edustavat ministeriöitä ja muita tutkimuksen rahoittajaorganisaatioita. 
Suomalaisena partnerina ohjelmaan osallistuu liikenne- ja viestintäministeriö, jonka 
tutkimusyksikön vastuulla on Work Package 4:n vetäminen. ERA-NET TRANSPORT 
tuottaa tietoa eurooppalaisista tutkimuspolitiikoista, ohjelmakäytännöistä ja käynnissä 
olevista tutkimusohjelmista sekä niiden tuloksista suomalaisille liikennetutkimuksen 
rahoittajille, ohjelmakoordinaattoreille sekä ohjelmia ja projekteja suunnitteleville 
tahoille. Myöhemmässä vaiheessa ohjelman tavoitteena on syventää yhteistyötä 
perustamalla yhteisiä tutkimusohjelmia ja avaamalla kansallisia ohjelmia 
eurooppalaisille partnereille. Tällöin suomalaisille tutkijoille avautuisi uusia 
tutkimusmarkkinoita ja mahdollisuuksia. 

Kansainvälinen liikennetutkimusyhteistyö on erityisen hyödyllistä juuri Suomen 
kaltaiselle pienelle maalle, sillä yhteistyö mahdollistaa tehtäviä, joita ei kansallisesti 
pystytä ratkaisemaan ja toteuttamaan. Yhteistyö tehostaa tutkimusvoimavarojen käyttöä 
sekä parantaa kansallisen tutkimuksen laatua, kun käytössä on laajalti eurooppalaista 
osaamista ja tietämystä.  

Liikenne- ja viestintäministeriön toivomuksesta raskaiden ajoneuvojen ekomerkintää 
koskeva ERA-NET TRANSPORT –toiminta liitettiin osaksi RASTU-kokonaisuutta.  

10.4.2  ERA-NET AG ENT9 

 (”Raskaiden ajoneuvojen ympäristösuorituskyvyn mittaaminen ja indikaattorit”, 
“Environmental performance indicators for heavy duty vehicles") 

Tausta 

Liikenneperäisten ilmansaasteiden ja liikenteen energian kulutuksen vähentäminen on 
kaikissa EU:n jäsenmaissa merkittävä ja merkitykseltään kasvava julkisen sektorin 
toimien ja toimenpiteiden kohde. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan suosiminen 
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ajoneuvovalinnoissa vaikuttaisi myönteisesti ajoneuvokannan ominaisuuksiin ja 
suorituskykyyn. Siksi julkinen sektori ja myös jotkut järjestö- ja edunvalvontasektorin 
toimijat haluavat edistää erilaisia hankkeita, joilla myötävaikutetaan parhaan tekniikan 
menestymiseen markkinoilla. Tällaisia ovat mm. polttoaineen kulutuksen sekä 
hiilidioksidi- ja joskus myös muiden pakokaasupäästöjen näkyvä (ja pakollinen) 
ilmoittaminen markkinainformaation yhteydessä, sekä erilaiset ympäristömerkit ja 
niihin verrattavissa olevat arviointijärjestelmät ja -merkinnät. Näitä voidaan 
informaatioarvon lisäksi käyttää hyväksi myös suunniteltaessa ja toteutettaessa erilaisia 
verohelpotuksia tai tukia, joilla markkinoiden toimintaa halutaan muuttaa suosimaan 
vähäpäästöisiä ja –kulutuksisia ajoneuvoja nykyistä enemmän.  

Tällä hetkellä keskeinen osa näitä toimia kohdistuu henkilöautoihin, mutta raskaiden 
ajoneuvojen kulutuksen ollessa jo nyt samaa suuruusluokkaa kuin henkilöautoliiken-
teen, ja se myös kasvaa sitä nopeammin, on tarpeen laajentaa toimia myös niihin.  

Myös erilaisten jälkiasennettavien pakokaasunpuhdistusjärjestelmien toiminnan 
todentamiseen kaivataan yhteisesti ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja, jotta niiden 
hankinnan mahdollinen tukeminen julkisin varoin voisi olla mahdollista. 

Nykytilanne ja tarpeet 

Menestyksellisen järjestelmän, jota voitaisiin soveltaa raskaille ajoneuvoille auttamaan 
oikean suuntaisten ostopäätösten tekoa, tulee perustua puolueettomasti hankittuun 
tietoon, joka on tasapuolisesti kaikkien osapuolten käytettävissä. Periaatteessa pitäisi 
luoda puitteet, joilla erot ympäristösuorituskyvyssä on mahdollista ottaa 
valintatilanteessa riittävällä tavalla ja mutta samalla mahdollisimman helposti 
huomioon. 

Tällaisissa arvioinnissa käytettävien ympäristösuorituskykyä kuvaavien parametrien 
tulee olla relevantteja, ja niiden määrittämisessä pitää käyttää menetelmiä, jotka antavat 
luotettavia ja toistettavia tuloksia ja riittävällä tavalla heijastavat ajoneuvojen todellista 
käyttöä. Tällaista informaatiota ei kuitenkaan tällä hetkellä ole saatavissa, sillä raskailta 
ajoneuvoilta puuttuu mm. yhteisesti sovittu menettelytapa polttoaineen kulutuksen 
mittaamisesta. Ainoat mittausnormit ja niiden pohjalta annetut rajoitukset koskevat 
ilman epäpuhtauspäästöjä (ja melua), ja tyyppihyväksymiskäytännössä nekin käsitellään 
ominaispäästöinä (yksikkönä g/kWh), mikä on hyvin epähavainnollinen. Mittauksissa 
käytetään myös samaa kuormitussykliä kaikille tieliikenneajoneuvojen moottoreille 
riippumatta niiden lopullisesta ajoneuvosta ja käyttöympäristöstä. Lisäksi tutkitaan 
pelkkää moottoria, vaikka useat lopputulokseen (päästöihin ja kulutukseen) vaikuttavat 
tekijät ovat peräisin nimenomaan varsinaisesta ajoneuvosta, tai sen käytöstä. 

Jotta edellä kuvatut tietotarpeet saataisiin poistettua, tulisi luoda yleisesti hyväksytyt 
puitteet ja tutkimusmenetelmät, joilla kokonaisten raskaiden ajoneuvojen polttoaineen 
kulutus ja pakokaasupäästöt voitaisiin määrittää, ja kerätty tieto saattaa kaikkien sitä 
tarvitsevien tahojen käyttöön. Transport ERA-NET forumilla on käynnistetty 
toimintaryhmä (Action Group, AG) otsikolla ”Environmental performance indicators 
for heavy-duty vehicles”, jonka on määrä koota yhteen ne laboratoriot, joilla on 
mahdollisuudet mitata kokonaisia raskaita ajoneuvoja sekä ne muut tarpeelliset tahot, 
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joiden myötävaikutuksella kuvattu yhteinen tahtotila ja määrittelyt voisivat syntyä. 
Suomi on vetovastuussa tästä ENT9 –tunnuksen saaneesta toimintaryhmästä, ja Suomen 
osuus on resurssoitu tapahtuvaksi VIRAS-hankkeen osana. 

Toimintaryhmä on laatinut perussuunnitelman (Position Paper), jossa kuvataan lähtö- ja 
tahtotilat sekä tärkeimmät toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Toimenpide- ja 
tehtävälista on pääpiirteissään seuraava: 

• Olemassa olevien raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) tutkimiseen 
soveltuvien laboratorioresurssien kartoitus ja tiedonkeruu saatavissa olevista 
raskaiden ajoneuvojen ympäristöpäästöjä ja polttoaineen kulutusta koskevasta 
tiedosta ja tietokannoista. 

 
• Tiedonkeruu todellisia käyttöolosuhteita simuloivilla menetelmillä mitatuista 

raskaiden ajoneuvojen energian kulutuksesta ja pakokaasupäästöistä, tiedon 
alustava arviointi ja tietokannan kehityssuunnitelman laatiminen. 

 
• Käyttötavan ja -olosuhteiden sekä ympäristösuorituskyvyn ja polttoaineen 

kulutuksen välisten riippuvuuksien ja syy-yhteyksien tunnistaminen perustaksi 
oikeanlaisten ajo-ohjelmien valinnoille ja kuormitusmallien luonnostelulle. 

 
• Polttoaineen kulutukseen ja ympäristöpäästöihin perustuvan 

luokittelujärjestelmäehdotuksen laatiminen. 
 

Työohjelman sisältö 

Alustavasti työn on suunniteltu sisältävän seuraavat osatehtävät: 

• Tehtävä 1: Testaustoiminta 
• Tehtävä 1.0: Laitteistot ja laboratoriot 

• Olemassa olevien resurssien kartoitus ja ominaisuudet  
• Tehtävä 1.1: Testausmenettely ja määrittelyt 

• Tiedonkeruu käytössä olevista menettelyistä, synteesi, arviointi  
ja alustavan ehdotuksen laatiminen 

• Tehtävä 1.2: Ajosyklit ja kuormitusmallit 
• Todellista käyttöä simuloivien ajosyklien ja kuormitusmallien 

keruu ja arviointi 
• Tehtävä 1.3: Korrelaatiot 

• Tiedonkeruu korrelaatioista eri testausmenetelmien välillä 
Vaihtoehtot: alustadynamometri, moottoridynamometri sekä On-
road/On-board (PEMS) –menetelmät 

 
• Tehtävä 2: Mallit 

• Sopivat mallit voivat laajentaa tietoaineistoa ilman testaustarvetta ja 
testituloksista voidaan extrapoloida estimaatteja  

• Olemassa olevien mallien kartoitus ja ominaisuudet 
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• Tehtävä 3: Tietovarannot ja tietokannat 
• Tunnistetaan muut mahdolliset vastaavan tyyppiset hankkeet (tietojen 

keräämiseksi ja vertailemiseksi) 
• Tiedonkeruu osallisilta (ja muilta mahdollisilta tahoilta) 
 

• Tehtävä 4: Arviointi- ja rating -järjestelmät  
• Nykytilakatsaus olemassa olevista raskaille ajoneuvoille tarkoitetuista 

ympäristösuorituskyvyn arviointijärjestelmistä 
• Ohjeiden laatiminen ympäristöparametrien huomioon ottamisesta 

ajoneuvovalinnoissa 
 

• Tehtävä 5: Arviointiviitekehyksen luonnostelu 
• Alustavan arviointiviitekehyksen luonnostelu ja hankkeen “myyminen” 

kyseeseen tuleville sidosryhmille yleisen hyväksymisen (ja sitoutumisen) 
saamiseksi toiminnalle 

 

Konsortio ja toiminnan eteneminen 

Nykytilanteessa konsortioon on ilmoittautunut seuraavat tutkimuslaboratoriot tai –
yksiköt: 

• VTT  
• AVLMTC, Ruotsi 
• Millbrook Laboratories, UK 
• Teknillinen yliopisto, Graz, Itävalta 

 

Ryhmä on kokoontunut kahdesti (toukokuu 2006 ja syyskuu 2006) keskustelemaan ja 
luonnostelemaan työohjelmaa. Kansallinen tuki ja rahoitus on luvassa ainakin Ruotsista 
ja Suomesta, mutta työn alla on saada rahoitus myös kahdelle muulle osalliselle. 
Tavoitteena on käynnistää kaksivuotinen hanke task sharing –periaatteella. Tällöin 
RASTU-kokonaisuudessa tehtävä käytännön mittaustoiminta on osa Suomen panostusta 
hankkeeseen.    

VTT:ssä hanketta hoitaa asiakaspäällikkö Juhani Laurikko. 

Lisätietoja: 

http://www.transport-era.net/ 

http://www.transport-era.net/action-groups/ent9-environ-performance-indicatiors-
heavy-duty-veh.html  
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11 PAKOKAASUTUTKIMUS (OT 9) 
Vastuutaho: VTT 
 
Teksti: Maija Lappi 
 
Pakokaasuprojektista on laadittu erillisraportti: 

• Maija Lappi. Uusiutuvien ajoneuvojen yhteys katualueiden NOx- yhdiste- ja 
hiukkas-pitoisuuksiin. Tilanneraportti ajalta syys-joulukuu 2006. VTT:n 
tutkimusraportti VTT-R-12314-06. 

11.1 YLEISTÄ 

Pakokaasututkimus toteutetaan erillisprojektissa ”Uusiutuvien ajoneuvojen yhteys 
katualueiden NOx- yhdiste- ja hiukkaspitoisuuksiin”. Tätä projekia rahoittavat VTT, 
Ympäristöministeriö, YTV, Autotuojat ry, Gasmet Technologies Oy, Helsingin 
ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos. Projekti tekee yhteistyötä RASTU-hankkeen 
kanssa siten että projektin raskaita ajoneuvoja koskevat mittaukset tehdään muiden 
RASTU-mittausten yhteydessä. Pakokaasuprojekti taas raportoi tuloksiaan myös 
RASTU-kokonaisuudelle. 

Hankkeessa tutkitaan päästölainsäädännön mukana nopeasti muuttuvan ajoneuvokannan 
vaikutusta ruuhkaisten katuympäristöjen NOx -yhdiste- ja toissijaisesti 
primäärihiukkaslaatuun. Tuloksena tuotetaan mm. todellisia NO- ja NO2 -
päästökertoimia kevyiden (LD) ja raskaiden (HD) kaupunkiajoneuvojen ruuhka-ajosta. 
Tutkimus alkoi syyskuussa 2006, ja sen on tarkoitus jatkua vuoden 2008 loppuun. Tällä 
hetkellä kokeellisia tuloksia on saatu Euro 2 - Euro 5 -päästötason kaupunkibussien NO- 
ja NO2 -pitoisuuksista erilaisista kaupunkiajosykleistä. 

Kaupunki-ilman NO2-episodeja on tutkittu Englannissa jo 1990-luvulta alkaen. 
Yleisemmin vasta 2000-luvulla on Euroopassa havahduttu huomaamaan, että 
kaupunkikeskustojen ja ajoneuvojen NO2-päästöt ja -pitoisuudet eivät välttämättä 
laskekaan kehittyvän ajoneuvotekniikan myötä. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
primäärisen NO/NO2 -suhteen muuttuminen uusien hapettavia elementtejä sisältävien 
pakokaasun jälkikäsittelytekniikoiden myötä, ajoneuvojen dieselöityminen, liikenteen 
määrän kasvu sekä mahdollisesti polttoaineen rikkipitoisuuden lasku. Mahdollisia 
ilmastonmuutos- tai meteorologisia tekijöitä, jotka vaikuttaisivat NO/NO2 -suhteen 
muuttumiseen aiemmasta ei tunneta.  
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11.2 VUODEN 2006 MITTAUSTULOKSIA 

Kokeet tehtiin muiden RASTU-mittausten yhteydessä VTT:n raskaalla 
alustadynamometrilla. Vuonna 2006 mittaukset kohdistuivat busseihin. Mittauksissa 
käytettiin pääasiassa kaupunkiajoa kuvaavaa Braunschweig-sykliä.  
 
Vuonna 2006 mitattiin typpiyhdisteiden päästöt viidestä uudesta Euro 4/5-tasoisesta 
kaupunkilinja-autosta:  

• Mercedes-Benz Euro 4 SCR, 2-akselinen 
• Scania Euro 3 EGR, 2-akselinen 
• Scania Euro 4 EGR + hapetuskatalysaattori, 3-akselinen 
• Volvo Euro 4 SCR, 2-akselinen 
• Volvo Euro 5 SCR, 3-akselinen 

 
Uusien tekniikoiden busseja verrattiin katalysaattorittomiin Euro 2- ja Euro 3 -
päästötason busseihin, hapetuskatalysaattorilla varustettuun uudehkoon Euro 3 -
päästötason bussiin sekä jälkiasennetulla hiukkaskatalysaattorilla (P-DPF) varustettuun 
Euro 2 -tason bussiin.  

NO2/NO –mittaukset tehtiin suorina (integroimalla jatkuvatoiminen signaali) siten, että 
rinnakkaisista ajoista toisesta mitattiin NO ja toisesta NOx samaa instrumenttia käyttäen. 
NO2 voidaan laskea erotuksena. NO2/NO –suhdetta ei voi määrittää pussiin kerätystä 
näytteestä, koska NO muuntuu varsin nopeasti NO2:ksi. Suorat samanaikaiset NO- ja 
NO2 -mittaukset vaativat kaksi analysaattoria. Toinen NOx -analysaattori tuli VTT:lle 
helmikuussa 2007, joten jatkossa NO/NO2 –mittausten toteuttaminen helpottuu. 

Kaasubusseja ei sisältynyt koematriiseihin, joten sellaisista ei ole vielä suoria NO2-
mittauksia. Aiemmat mittaukset on tehty FTIR-perustaisesti ottamalla NO2/NO -suhde 
FTIR:stä ja absoluuttinen NOx-määrä alustadynamometrilaitteiston perinteisellä NOx- 
analysaattorilla.  

Vuoden 2006 loppupuolella ja vuoden 2007 alussa tehtiin kaupunkibussien tapaan 
vastaavat päästökokeet raskaille kuorma-autoille (60 tonnin vetoautot): 

• Iveco SCR Euro 4 
• MAN Euro 4 EGR + PM-KAT 
• Mercedes-Benz Euro 4 SCR 
• Scania Euro 4 EGR 
• Volvo SCR Euro 4. 

 
RASTU-projektin ajoneuvoista Euro 2 - Euro 5 -dieselbussien NO2/NO -suhteet ja 
päästökertoimet on laskettu lämpimästä Braunschweig -kokeesta, kuva 11.1. Kuorma-
autotulokset ja muut syklikokeet kuin Braunschweig ovat vielä käsittelemättä.   
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Kuvasta 11.1 nähdään, että NO2/NO –suhde vaihtelee suuresti. Perusdiesel ilman 
jälkikäsittelyä ja SCR-diesel antavat alhaiset NO2-päästöt. EGR:n ja 
hapetuskatalysaattorin yhdistelmällä NO2/NO –suhde on likimain 1:1.   
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Kuva 11.1. Euro 2 – Euro 5 –päästötason bussien NO- ja NO2 –päästö 
kaupunkiajokokeessa (Braunschweig). 

FTIR-perustaisissa kokeissa kaasuautoista on todettu, että ottomoottorilla varustettujen 
maakaasubussien NOx–päästötaso on yleensä selvästi alempi kuin dieselbussien, ja 
NO2/NOx –suhde oli neljän auton koejoukossa matala, 0 - 5 %.  Palamisjärjestelmästä 
riippuen (laihaseos, stoikiometrinen) maakaasubusseissa käytetään sekä hapetus- että 
kolmitoimikatalysaattoreita. Kolmitoimikatalysaattorilla varustetuista stoikiometrisista 
kaasuautoista saatiin nollatasoa oleva suora NO2-päästö. 

Braunschweig -kaupunkibussisyklin lisäksi NOx-päästökertoimia on määritetty myös 
muille sykleille, esimerkkeinä NYBus, WTVC, ADEME/Pariisi, Helsinki 1, Helsinki 2 
2, Helsinki 3, Orange County ja  ECE15. Nämä syklit ovat ajonopeuksiltaan ja 
kuormittavuudeltaan hyvin vaihtelevia. WTVC-syklille (World-wide Transient Vehicle 
Cycle) pyritään saamaan maailmanlaajuinen hyväksyntä kaupunkiajoa kuvaavana 
testinä. Sen pohjana on YK:n GRPE:n ajoneuvokoe. Suoria NO2-päästöjä raskaista 
ajoneuvoista ei näistä sykleistä ole, koska niitä on alettu mitata VTT:ssä vasta keväästä 
2006 lähtien.  



 100 (103) 
 

 20.6.2007   

Sykli vaikuttaa suuresti NOx-päästöön. Tämä pätee erityisesti SCR-autoihin. Kuvassa 
11.2 on esitetty syklin vaikutus eri autotyyppien (Euro 3 diesel, Euro 4 SCR diesel, 
kolmitoimikatalysaattorilla varustettu EEV-kaasuauto) NOx-päästöön. EEV-
maakaasubussin absoluuttinen NOx-päästötaso oli keskimäärin vain n. 1/3 - 1/4 
kahdesta muusta. Parhaimmillaan SCR-auto yltää NOx-päästöissä kaasubussin tasolle. 
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Kuva 11.2. Syklin vaikutus NOx-päästöön eri ajoneuvotekniikoilla. Kuormaamaton 
kaksiakselinen bussi. 
 
Kuvassa 11.3 on hetkellisen NO2:n ja NO:n suhde hapetuskatalysaattorilla varustetulle 
Euro 3 –dieselbussille. Emissiosta nähdään, että NO2/NO -suhde on selvästi 
korkeimmillaan, 6 - 15, joutokäyntitilanteissa, kun bussi seisoo ja pakokaasun lämpötila 
on matala. Absoluuttimäärinä NO2 on todennäköisesti kuitenkin korkeimmillaan 
vakionopeustilanteissa ajonopeuksilla 35 - 55 km/h, kun ajonopeus on tasaantunut; 
myös tällöin suhde nousee korkeaksi, 3  - 5:een.  
 
Sekä NO:n että NO2:n ominaispäästö aikayksikköä kohti on jokseenkin riippumaton 
kaupunkiajon tavasta, ja niinpä NYBus - ja WTVC -sykleistä saatiin samat päästöt, 
kuva 11.4. Kuitenkin, mitä laiskempaa kaupunkiajo on, sitä enemmän NO:ta ja NO2:ta 
muodostuu ajomatkaa kohti. Hitaan NYBus -syklin NO- ja NO2 -päästöt olivat noin 5-
kertaiset nopeaan WTVC -sykliin verrattuna. NYBus-syklissä ajonopeus on n. 6 km/h ja 
WTVC -syklissä n. 40 km/h. Vastaavat erot saatiin PM -päästölle.  
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Kuva 11.3. NO2/NO -suhde hapettavalla jälkikäsittelyllä varustetussa kaupunkibussissa 
(Euro 3) Braunschweig -kaupunkiajosyklissä   
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Kuva 11.4. Syklin vaikutus Euro 4 SCR-bussin NO- ja NO2 –päästöihin. New Yorkin 
bussisykli (NYBus) vs. maailmanlaajuiseksi tavoiteltava World-wide Transient Vehicle 
Cycle (WTVC).  
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12 YHTEENVETO   
Vuonna 2006 projektikokonaisuus eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti, joskin pieniä 
viivästyksiäkin on esiintynyt. Esimerkiksi alatehtävässä 4. (ajoneuvojen IT–sovellukset) 
on jouduttu venyttämään aikatauluja laiteongelmista johtuen. 
  
Uusien autotyyppien mittaukset toteutuivat suunnitellusti. Vuoteen 2005 verrattuna 
Euro 4 ja Euro 5 –autojen tarjonta oli runsasta. Niinpä vuonna 2006 pystyttiin 
mittaamaan yhteensä 12 uutta autoa. 
 
Bussien osalta Paikallisliikenneliitto ry (PLL) teetätti VTT:llä erillisen tutkimuksen 
kaupunkibussien polttoaineen kulutuksesta ja pakokaasupäästöistä. PLL:n kanssa tehtiin 
sopimus siitä, että PLL:n tutkimuksessa olleet autot voitiin mitata myös RASTU–
projektia varten. PLL on saattanut oman tutkimuksensa tulokset julkisuuteen.   
 
Kaupunkibussien polttoaineenkulutusmittaukset Euro 4 ja Euro 5 –autoista osoittavat, 
että merkkikohtaiset erot ovat pikemminkin vähentyneet kuin lisääntyneet Euro 3 –
kalustoon verrattuna. Tämä oli hieman yllättävä tulos. Toisaalta pakokaasupäästöissä 
nähtiin suurta hajontaa. Kaupunkibusseilla tehdyt pakokaasumittaukset osoittavat että 
tämänhetkisellä tekniikan tasolla sekä EGR- että SCR –autojen toiminnassa on puutteita 
kaupunkiajossa. Raskaan kuormituksen alla toimivat kuorma-autot taas näyttäisivät 
keskimäärin toimivan varsin hyvin päästöjen osalta. Raskaissa kuorma-autoissa SCR-
tekniikka antaa tällä hetkellä EGR-tekniikkaa alhaisemmat käyttökustannukset. 
Päästöjen osalta suurimmat erot eri tekniikoiden välillä nähtiin pakokaasujen NO2/NO –
suhteessa. 
 
Neste Oil aloittaa hydratun kasviöljy ja eläinrasvapohjaisen NExBTL-dieselpolttoaineen 
valmistuksen täydessä mittakaavassa kesäkuussa 2007. Vuonna 2006 Neste Oilin 
pilottilaitteistolla valmistettua NExBTL:ää oli saatavissa hyvin rajoitetusti. Polttoainetta 
oli kuitenkin sen verran, että polttoaineen päästövaikutuksia voitiin tutkia kahdella Euro 
4 –tasoisella bussilla. Moottoridynamometriin asennetulla moottorilla tehtiin laaja 
mittaussarja uusimpiin moottorityyppeihin tarkoitetuilla voiteluaineilla. 
 
Ajoneuvotekniikkaan liittyen vuonna 2006 tutkittiin mm. raskaiden ajoneuvojen 
aerodynamiikkaa, ajoneuvojen painoja ja raskaiden autojen renkaita. Aerodynamiikan 
merkitys raskaissa ajoneuvoissa on jäänyt vähälle huomiolle.  Kuitenkin ilmanvastuksen 
osuus maantiellä liikkuvissa autotyypeissä ylittää yli puolet kokonaisajovastuksista 
usein nopeudessa 60 - 90 km/h. Aerodynamiikkaan liittyvässä diplomityössä haettiin 
tuulitunnelikokeilla optimaalista muotoa pikavuorobussille. Raskaiden ajoneuvojen 
painoissa on yllättävänkin suuria vaihteluja. Yhdistelmien omapainon vähentäminen 
lisää hyötykuormaa ja vähentää polttoaineen kulutusta. Myös oikealla renkaiden 
valinnoilla voidaan saavuttaa huomattavia polttoainesäästöjä. 
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Bussien ajo-opastimien asennukset saatiin käyntiin loppuvuodesta 2006. Alatehtävässä 
”Linja-autojen liikennöinnin optimointi” keskityttiin analysointityökalujen luomiseen 
kun varsinaista mittausdataa ei vielä ollut käytettävissä.  

LIKU-laitteiden (liukkauden- ja kuorman tunnistus) asennus raskaisiin 
ajoneuvoyhdistelmiin alkoi keväällä 2006, mutta laiteongelmista johtuen kelvollista 
dataa saatiin vasta syksystä 2006 alkaen. Vuoden 2006 aikana kehitettiin mm. uusi 
impulssiperustainen kuormantunnistusmalli ja siihen adaptiivisuus.  

Energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmistä valmistui diplomityö. 
Alatehtävässä ”Energiansäästötoimenpiteiden tehokkuuden arviointi” vuosi 2006 
käytettiin suunnitteluun.  
 
Menetelmäkehityksessä keskityttiin renkaista aiheutuvien mittausvirheiden 
eliminointiin. Lisäksi tutkittiin maantiellä ajettavaksi tarkoitettujen SORT-bussisyklien 
siirtoa alustadynamometrille. Raskaiden ajoneuvojen ekomerkintään tähtäävä työ 
käynnistyi ERA-NET TRANSPORT –yhteistyönä. Pakokaasututkimuksessa 
merkittävin havainto oli em. suuri vaihtelu NO2/NO –suhteessa moottori- ja 
puhdistustekniikasta riippuen. 
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