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Alkusanat 

Liikenteen energiankulutuksen vähentäminen on kansainvälinen tavoite. Fossiilisten 
polttoaineiden lisääntyvä käyttö johtaa hiilidioksidipäästöjen kasvuun, mikä on 
tunnistettu yhdeksi suurimmista liikenteen ympäristöongelmista. Öljyenergian hyödyn-
täminen käy tulevaisuudessa nykyistä kalliimmaksi toisaalta raaka-ainevarantojen 
ehtymisen takia, toisaalta maailmanlaajuisten kriisien heijastuessa välittömästi öljy-
tuotteiden maailmanmarkkinahintaan. Energiankulutuksen vähentäminen on linjassa 
monien muiden tavoitteiden, kuten ennakoivan ajotavan ja sitä kautta liikenne-
turvallisuuden parantamisen kanssa. On siis useita perusteltuja syitä pyrkiä vähentä-
mään liikenteen energiankulutusta myös Suomessa. 

Esillä olevassa raportissa keskitytään linja- ja kuorma-autojen polttoaineiden kulutuksen 
vähentämiseen ajoneuvojen seurantajärjestelmiä kehittämällä. Raportti kuuluu osana 
raskaan liikenteen energiankäytön tehostamista koskevaan tutkimushankkeeseen 
(HDENERGIA 2003–2005). 

Ajoneuvojen energiankulutukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kaluston valinta, 
ajoneuvon moottori- ja polttoainetekniikka sekä kuljettajan ajotapa. On tärkeää 
tunnistaa, millaiset käyttötavat eri yrityksissä on käytössä, jotta voidaan vaikuttaa 
oleellisiin tekijöihin ja saavuttaa sillä tavalla energiansäästöä. Tutkimuksessa on ollut 
mukana neljä esimerkkiyritystä, joiden toimintatavat on analysoitu. Erilaisten pilotti-
järjestelmien soveltuvuuden arviointi on ollut osa tätä tutkimusta. Mainittuihin kohde-
yrityksiin on pilotoitu energiankulutuksen seurantajärjestelmät ja laadittu suosituksia 
myös muiden yritysten käytettäväksi. 

Haluan kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita yrityksiä sekä tutkimukseen osallistu-
neita kumppaneita onnistuneesta yhteistyöstä ja soveltamiskelpoisesta lopputuloksesta. 

Tampereella 27.3.2006 

 

Jorma Mäntynen 
liikenne- ja kuljetustekniikan professori 
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1 Johdanto 

Matkustajamäärissä mitattuna linja-autoliikenne on suurin joukkoliikennemuoto 
Suomessa. Noin 60 % joukkoliikenteen matkustajista kulkee bussilla (LVM 2005). 
Esimerkiksi vuonna 2004 Helsingin kaupungin joukkoliikennematkoista noin 44 % 
tehtiin bussilla (HKL 2005). Kuorma-autoliikenteen osuus kotimaan tavaraliikenteen 
kuljetussuoritteesta on huomattava, noin 67 % (Tiehallinto 2005). Linja- ja kuorma-
autoliikenne käyttää energianlähteenään pääasiassa dieselpolttoainetta. Raskaan ajo-
neuvokaluston merkitys Suomen liikenne- ja kuljetusjärjestelmissä on siis erittäin suuri. 

Suomessa dieselpolttoaineen kulutus on vuositasolla noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä eli 
hieman alle 2 miljoonaa tonnia (ÖKKL 2005). Jos arvioidaan että raskas kalusto käyttää 
tästä määrästä 80 % eli noin 1,9 miljardia litraa, 5 % polttoaineen kulutuksen säästö 
raskaassa kalustossa merkitsisi vuositasolla noin 100 miljoonan euron säästöä verolli-
sessa hinnassa. 

Kuljetuspalveluiden tuottajat pyrkivät mahdollisimman tehokkaaseen ajoneuvojen 
käyttöön ja suoritteiden tuottamiseen. Polttoaineen hinnan kohotessa tarve energian 
käytön tehostamiseen lisääntyy. Rahallisten säästötavoitteiden lisäksi energian-
kulutuksen vähentämispaineita luovat myös kuljetusyritysten ulkopuoliset tekijät. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset, energiansäästö-
sopimukset ja asiakkaiden vaatimukset. Yhteiskunnan esittämät vaatimukset 
kohdistuvat energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten yleiseen vähentämiseen. 
Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaiset seurantajärjestelmät mahdollistavat omalta osaltaan 
kuljetusyritysten polttoaineenkulutukseen liittyvien tietojen keräämisen ja konkreettiset 
säästötoimenpiteet.  

Raskaan ajoneuvokaluston polttoaineenkulutusta voidaan vähentää monin keinoin. 
Tähän keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi: 

• oikean ajoneuvon valinta erityyppisiin ajotehtäviin 

• tekniset parannukset ajoneuvoon ja sen komponentteihin 

• poltto- ja voiteluaineiden optimointi 

• ajoneuvojen käytön ja kuljettajien ajotapojen parantaminen hyödyntäen mm. 
erilaisia informaatiojärjestelmiä. 
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2 HDENERGIA-hanke 

Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen -tutkimushankkeessa 
(HDENERGIA 2003–2005) tutkittiin, miten polttoaineenkulutusta voidaan vähentää 
muun muassa ajoneuvoteknisillä ratkaisuilla ja optimoiduilla ajoneuvovalinnoilla. 
Hankkeessa selvitettiin myös, miten paljon ajoneuvon käyttötavat ja huolto vaikuttavat 
energiankulutukseen. Kuljettajien opastukseen sekä kuljetusyrityksien toiminnan ja 
ajoneuvojen käytön tehostamiseen kehitettiin informaatiojärjestelmiä, joiden avulla 
pyritään vaikuttamaan käyttäjästä johtuvaan polttoaineenkulutukseen. (Motiva 2003) 

Hankkeen tavoitteena oli 

• pysyvä 5–10 prosentin polttoaineen säästö ajoneuvoja, niiden komponentteja 
sekä ajoneuvojen käyttöä ohjaavia järjestelmiä kehittämällä 

• ajoneuvoteknisen ja järjestelmätason osaamisen yhdistäminen 

• raskaiden ajoneuvojen energiankulutukseen vaikuttavien tekijöiden määrittäminen 

• kuljettajien opastukseen ja kuljetusyritysten toiminnanohjaukseen liittyvien infor-
maatiojärjestelmien ja menetelmien kehittäminen. 

 

Kuva 2.1 Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen -tutkimus-
hankkeen tavoite (Nylund & Erkkilä 2004). 

Kuvassa 2.2 on esitetty raskaan ajoneuvon energiankulutukseen ja päästöihin 
vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kalusto &
tekniikka

Järjestelmä &
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Kuljettaja &
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5-10 %

Polttoaineen
säästötavoite
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Kuva 2.2 Raskaan ajoneuvon energiankulutukseen ja päästöihin vaikuttavia 
tekijöitä ja vaikutusmahdollisuuksia (Motiva 2003). 

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi HDENERGIA-hankkeessa toteutettiin 
seuraavia tutkimuksellisia alatehtäviä: 

• Mittausmenetelmien kehitystyö  

• Ajovastukset ja ajoneuvojen ominaiskulutus 

• Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus 

• Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus 

• Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 

• Rengashäviöiden minimointi 

• Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierinvastukseen 

• Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

• Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit 

• Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen 

• Kuljetusyritysten energia- ja ympäristönseurantajärjestelmät 

• Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa 

• Kuorman painon tunnistaminen 

• Koulutus ja tiedotus. 
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Tutkimushanke toteutettiin vuosien 2003-2005 aikana. Hankkeen rahoitus oli noin 
600 000 euroa vuodessa. Hankkeen tutkimusosapuolia olivat VTT, Teknillinen korkea-
koulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja 
Motiva Oy. Hankkeen rahoittajiin kuuluivat Tekes, ajoneuvohallintokeskus, liikenne- ja 
viestintäministeriö, kuljetuspalvelujen ostajia ja tuottajia sekä muita alan yrityksiä. 
Kokeellista toimintaa tehtiin sekä busseilla että kuorma-autokalustolla. Hanke ja 
vuosien 2003–2005 tulokset on esitelty Motiva Oy:n verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.motiva.fi/raskaskalusto. 
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3 Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen 

3.1 Hankkeen sisältö ja tavoitteet 

Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen hankkeen 
tavoitteena oli raskaan ajoneuvokaluston polttoaineenkulutukseen soveltuvien seuranta-
järjestelmien kehittäminen ja pilotointi kohdeyrityksissä sekä laatia sovellettavissa oleva 
yleinen toimintamalli kuljetusyritysten polttoaineenkulutuksen seurannan järjestä-
miseksi. Hankkeessa kehitetyt pilottijärjestelmät toteutettiin kahdessa kuorma-auto- ja 
kahdessa linja-autoyrityksessä. Energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien toimen-
piteiden toteuttamisen ja vaikutusten arvioinnin kannalta toimiva energiankulutuksen 
seurantajärjestelmä ja vähentämistavoitteiden asettelu on olennaisen tärkeää. 

Hanke jakautui seuraaviin vaiheisiin: 

• Energiankulutuksen seurantaan soveltuvien järjestelmien kartoittaminen 

• Kohdeyritysten ajoneuvokaluston käyttötarkoituksen ja -tapojen inventointi 

• Yrityskohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän kehittäminen ja pilotointi 

• Polttoaineenkulutuksen vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen kohdeyrityksissä 

• Seurantatietojen analysointi ja raportointijärjestelmien kehittäminen 

• Johtopäätöksien tekeminen ja suosituksien antaminen sekä yleisen toimintamallin 
luominen polttoaineenkulutuksen seurannan järjestämiseksi. 

EC-Tools Oy toimi TTY:n alihankkijana ja osallistui hankkeessa tehtyihin tarve-
kartoituksiin ja pilottijärjestelmien määrittelyihin sekä vastasi pilottijärjestelmien 
teknisestä toteutuksesta. Hankkeessa hyödynnettiin EC-Tools Oy:n kehittämää ajo-
neuvokäyttöön tarkoitettua POTTI-seurantatyökalua. Hankkeen yhteydessä asennettiin 
POTTI-järjestelmää tukevia tiedonkeruuyksiköitä yhteensä viiteen ajoneuvoon kohde-
yrityksissä. Hankkeessa hyödynnettiin lisäksi viittä muissa HDENERGIA-hankkeen 
alatehtävissä asennettua tiedonkeruulaitteistoa. 
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3.2 Hankkeen kohdeyritykset 

3.2.1 Koiviston Auto Oy 

Koiviston Auto Oy:n tavoitteena oli ajoneuvo- ja kuljettajakohtainen polttoaineen-
kulutuksen seuranta. Järjestelmältä edellytettiin nopeaa tiedonsiirtoa ajoneuvosta 
toimistoon, kerättyjen polttoaineenkulutustietojen analysoimista ja selkeää raportointia. 
Lisäksi haluttiin yksityiskohtaisia tietoja siitä, paljonko polttoainetta kuluu erilaisissa 
liikennöintiolosuhteissa. Tuloksia on tarkoitus käyttää kuljettajalle annettavissa ajo-
ohjeissa ja linja-autojen suunnittelussa. Tavoitteeksi asetettiin myös matkustusmuka-
vuuteen vaikuttavien kiihtyvyyksien mittaaminen. 

Koiviston Auto -yhtymän kuljettajille on annettu yrityskohtaiset ajo-ohjeet ja 
taloudellisen ajotavan koulutusta. Polttoaineenkulutusta seurataan autokohtaisesti 
kuukausiraporteilla. Koiviston Auto-yhtymän omistama Kabus Oy valmistaa Koiviston 
Auto -yhtymälle linja-autoja, joiden kulutus on selvästi alhaisempi kuin muiden 
valmistajien linja-autoilla. Muussa kalustossa on joissakin tapauksissa moottoritehoa 
pienennetty ja vetopyörästön välityssuhdetta muutettu nopeammaksi. Lisäksi auto-
maattivaihteiston ohjelmia on muutettu pienempiä moottorin kierroslukuja käyttäviksi. 
Toimenpiteillä on saatu alennettua uusien maantieautojen kulutusta huomattavasti. 
(Raunisto 2005) 

Kuljettajalla on suuri vaikutus polttoaineenkulutukseen, mutta ajotapoihin voidaan 
vaikuttaa valitettavan vähän. Tämän vuoksi Koiviston Auto -yhtymässä polttoaineen-
kulutusta haluttiin mieluummin hallita teknisin keinoin. Autojen aikataulussa pysymistä 
haluttiin edesauttaa kuljettajaa opastavilla näytöillä. Kuljettajakohtaisen raportoinnin 
avulla pystytään vertailemaan kuljettajien ajotapoja ja polttoaineenkulutusta. Raporteilta 
edellytettiin selkeyttä ja tarvittaessa järjestelmän pitäisi pystyä tulostamaan ainoastaan 
poikkeavat tiedot. 

Koiviston Auto -yhtymän henkilöstön määrä on 1220, josta kuljettajia 82,5 %. Linja-
autoja on 610, josta kaupunkiliikenteessä 44,3 %, vakiovuoroliikenteessä 34,0 %, pika-
vuoroliikenteessä 16,2 % ja tilausajoliikenteessä 5,4 %. Koiviston Auto -yhtymä on 
ollut mukana energiansäästösopimuksessa vuodesta 2001. Nykyinen sopimus on voi-
massa vuoteen 2010. (Raunisto 2005) 
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3.2.2 Tampereen auto- ja konekeskus 

Tampereen auto- ja konekeskuksen tehtäviin kuuluu kaupungin omistamien ajoneuvojen 
ja koneiden ylläpitäminen ja hankkiminen sekä kuljetus- ja työkonepalvelujen 
tarjoaminen kaupungin toimintayksiköille. Auto- ja konekeskus toimii asiantuntijana 
auto-, kuljetus- ja työkonekalustoa koskevissa asioissa. (Tampereen kaupunki 2004) 

Tampereen kaupungin auto- ja konekeskuksen pääasiallisen tavoitteena HDENERGIA-
hankkeessa oli selvittää talvikunnossapitotoimenpiteiden ja niissä käytettävien lisä-
laitteiden vaikutuksia polttoaineenkulutukseen. Järjestelmältä haluttiin myös lisätietoja 
uusien ajoneuvojen ja niiden moottoreiden valitsemisen tueksi. Tarkoituksena on valita 
mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa soveltuvia ajoneuvoja. Järjestelmästä 
saatujen kunnossapitotöiden aika- ja paikkatietojen avulla voidaan luoda raportteja 
tehdyistä kunnossapitotoimenpiteistä. (Helenius 2004) 

Ajoneuvojen polttoaineenkulutusta seurataan auto- ja kuljettajakohtaisesti tankkausten 
yhteydessä. Kuljettajat ovat osallistuneet taloudellisen ajotavan koulutukseen, mutta 
sillä ei ole havaittu olevan merkittävää vaikutusta polttoaineenkulutukseen. (Helenius 
2004) 

Tampereen kaupungin toinen ympäristöohjelma hyväksyttiin vuonna 1994. Samassa 
yhteydessä Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että jokaisen yksikön on laadittava 
oma ympäristöohjelmansa. Auto- ja konekeskuksen ympäristöohjelma on hyväksytty 
vuonna 1997 ja sen tehtävänä oli selvittää ympäristöasioiden tila, selvittää päästöjen ja 
energiankulutuksen määrä sekä luoda tavoitteet niiden vähentämiseksi. (Tampereen 
kaupunki 2004) 

Tampereen auto- ja konekeskuksen kalustoon kuuluu yhteensä 606 ajoneuvoa ja 
työkonetta. Näistä 163 on henkilö-, 165 paketti- ja 145 kuorma- ja erikoisautoja. 
Henkilöautot on otettu käyttöön enimmäkseen ilman muutoksia, mutta paketti- ja 
kuorma-autot varustellaan käyttötarpeiden mukaisesti. Uuden kaluston valitseminen 
tehdään toimintayksiköiden tarpeiden perusteella ja ostopäätöksen tekee auto- ja 
konekeskus. Kaluston uusimisella on pyritty vähentämään kulutusta ja päästöjä. 
(Helenius 2004) 
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3.2.3 Tampereen kaupungin liikennelaitos 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toiminta-ajatus on: ”…tuottaa korkealuokkaisia 
joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti ja 
näin osallistua kaupunkiseudun elämän kehittämiseen.” (TKL 2005a) Ympäristö-
näkökohdat on siis otettu huomioon liikennelaitoksen toiminnassa. 

Vuoden 2004 lopussa Tampereen kaupungin liikennelaitoksella oli 153 linja-autoa 
joista 132 oli matalalattiaisia. 121 autoon (23 linjalle) oli asennettu PARAS 
paikallisliikenteen hallintajärjestelmä. Autojen keski-ikä oli 6,8 vuotta. (TKL 2005a) 

Tampereen kaupungin liikennelaitos kuuluu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy:n perustamaan Ekokumppanit Oy:öön. Ekokumppanien tarkoituksena on 
tuottaa ympäristöhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia 
tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja. (Tampereen kaupunki - 
Ympäristötietokeskus Moreenia 2003) 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ympäristöjärjestelmän käsikirjassa on asetettu 
tavoitteeksi autojen pakokaasupäästöjen vähentäminen 10 prosentilla vuoden 1998 
tasosta vuoteen 2005 mennessä. Polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä pyritään 
vähentämään 2 prosentilla. (TKL 2005b) Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Tampereen 
kaupunki ovat solmineet energia- ja ilmastosopimuksen. Energiansäästösuunnitelma 
vuosille 1995–2005 on hyväksytty vuonna 1995. Suunnitelman päätavoitteena on 
vähentää energian ominaiskulutusta kaupungin rakennuksissa ja muissa toiminnoissa 
10 prosentilla vuoteen 2005 mennessä vuoden 1990 tasosta. 

Vuonna 2003 Tampereen kaupungin energiansäästön seurantaryhmä valmisteli uutta 
energia- ja ilmastosopimusta kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Sopimus on 
voimassa vuoden 2005 loppuun. Yksi sopimuksen tavoitteista on: ”kulutusseurannan 
kattavuuden lisääminen siten, että noin 90 % rakennuksista ja 70 % muusta kulutuksesta 
on kuukausittaisen kulutusseurannan piirissä vuoden 2005 loppuun mennessä. Muuta 
kulutusta ovat: moottoriajoneuvojen ja koneiden polttoaineiden kulutus, vesihuoltoon 
liittyvä energiankäyttö ja katuvalaistus”. (Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Tampe-
reen kaupungin välinen energia- ja ilmastosopimus 2004) 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tavoitteena oli ajoneuvo-, linja- ja kuljettaja-
kohtainen polttoaineenkulutuksen seuranta. Ennen hankkeen alkamista polttoaineen-
kulutusta seurattiin autokohtaisesti ja osittain myös linjakohtaisesti tankkausten 
yhteydessä. Kaikki kuljettajat osallistuvat taloudellisen ajotavan koulutukseen, jolla 
tosin ei ole ollut havaittavaa vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Tietojen kerääminen 
kuljettajakohtaisesti ei ole ollut mielekästä aikaisemmilla menetelmillä muun muassa 
vaihtuvien sääolosuhteiden, liikennetilanteiden ja matkustajamäärien vuoksi. TKL:n 
kuljettajilla on käytössä tulospalkkausjärjestelmä, jossa haluttaisiin ottaa huomioon 
myös kuljettajien ajotapa ja sen vaikutukset polttoaineenkulutukseen. 
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TKL:n ajoneuvojen keskimääräinen kulutus vuonna 2004 oli 49,8 l / 100 km. (TKL 
2005a) Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen kehittymistä on kuvattu taulukossa 3.1. 
Korjaamon huoltojärjestelmän uusiminen vuoden 2003 lopulla on mahdollistanut 
polttoaineenkulutuksen ajoneuvokohtaisen seurannan ja raportoinnin. Liikennelaitoksen 
ympäristöjärjestelmän toimintaa on arvioitu sisäisillä auditoinneilla. Merkittävimmät 
jatkotoimenpiteet ovat ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden tarkentaminen sekä ympä-
ristöjärjestelmän sertifioiminen. (TKL 2004) 

Taulukko 3.1 TKL:n ajoneuvojen keskimääräinen polttoaineenkulutus (mukailtu 
lähteestä TKL 2005a). 

vuosi dieselöljy l/100km muutos % 

1998 48,6 –2,2 

1999 50,3 3,4 

2000 50,9 1,2 

2001 51,1 0,4 

2002 51,0 –0,2 

2003 50,7 –0,6 

2004 49,8 –1,8 

 

3.2.4 Transpoint Oy Ab 

Transpoint Oy Ab on osa Pohjolan Liikenne -yhtiöitä, joka puolestaan kuuluu VR-
konserniin. Transpoint hoitaa aikataulutettua liikennettä koko Suomen kattavalla 
verkostolla. Käytössä on myös maanlaajuinen terminaaliverkosto. Transpointin liike-
vaihto oli vuonna 2004 103,4 miljoonaa euroa. Samana vuonna kuljetusten yhteen-
laskettu massa oli 2,1 miljoonaa tonnia. Transpoint Oy Ab:llä on omia ajoneuvoja 185 
kappaletta ja sopimuskuljettajien kuorma-autoja 335. Ajoneuvojen keski-ikä on viisi 
vuotta. Hankittavalta kalustolta vaaditaan ympäristöystävällisyyttä siten, että uudet 
ajoneuvot alittavat voimassa olevien lakien ja asetusten määrittämät ohjearvot. 
(Transpoint 2005) 
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Transpoint Oy:ssä on käytössä toimintajärjestelmä, joka sisältää ISO 9001 -laadun-
hallintajärjestelmän ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän. Päätavoitteita ympäristö-
asioissa ovat polttoaineenkulutuksen, energian, sähkön ja vedenkulutuksen vähentä-
minen, täyttöasteiden parantaminen sekä yhdistettyjen kuljetusten käyttäminen. 
(Transpoint 2004) 

Polttoaineenkulutusta on seurattu runkoliikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta 
autokohtaisesti kuukausittain tankkausten perusteella. Poikkeavan suuriin kulutus-
lukemiin reagoidaan tarkastamalla kuljettajan ajotapa ja ajoneuvon tekninen kunto, 
minkä jälkeen ajoneuvoon voidaan asentaa kulutusmittari tai se viedään maahantuojalle 
historiatietojen keräämistä varten. Puutteena polttoaineenkulutuksen seuraamisessa on 
havaittu kuljettajakohtainen seuranta, joka on useiden muuttujien vuoksi vaikeaa. 

Polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi kaluston kuntoa ylläpidetään säännöllisillä 
huolloilla ja kaikki Transpointin omat sekä sopimuskuljettajat käyvät Ecotraining-
koulutuksessa. Koulutus on aloitettu maaliskuussa 1999 ja se jatkuu edelleen. Samana 
aikana keskimääräinen kulutus on laskenut 2 l / 100 km. Vuonna 2003 keskimääräinen 
kulutus oli 42,86 l / 100 km ja tavoite vuodelle 2004 oli 42,5 l / 100 km. Kulutuksen 
vähenemistä voidaan osittain selittää uudistuneella kalustolla. Polttoaineenkulutus on 
vähentynyt vaikka samanaikaisesti keskimääräinen kuormakoko on kasvanut. 
(Transpoint 2004) 
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4 Polttoaineenkulutuksen seurantaan soveltuvia järjestelmiä 

4.1 Kulutuksen seurantajärjestelmien ominaisuuksia 

Ajoneuvokohtaiseen kalustonseurantaan soveltuvia järjestelmiä on tarjolla runsaasti. 
Ainoastaan polttoaineenkulutuksen seuraamista varten tarkoitettuja järjestelmiä on 
olemassa vähän, sillä yleensä järjestelmien avulla voidaan seurata ja kerätä monia 
muitakin ajoneuvoon liittyviä tietoja kuin vain polttoaineenkulutusta. Seuraavassa 
luokitellaan ja esitellään joitakin tyypillisiä ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen 
seurantaan soveltuvia laitteita ja järjestelmiä. 

Niin kutsutut mustat laatikot tai erilliset laitteet ja järjestelmät ovat autoon jälki-
asennettavia laitteita, jotka keräävät haluttuja tietoja esimerkiksi moottorin kuormituk-
sesta, kierrosluvusta ja polttoaineenkulutuksesta. Kerätyt tiedot voidaan siirtää yrityksen 
tietojärjestelmään langattomasti ja reaaliaikaisesti tai muilla menetelmillä kuten muisti-
korteilla. Lisäksi järjestelmään voi kuulua GPS-paikannus (Global Positioning System) 
ja auton ohjaamoon asennettu näyttö. 

Toisen suuren ryhmän muodostavat autonvalmistajien omat järjestelmät. Nämä 
järjestelmät on kehitetty yksittäisille automerkeille ja joissakin tapauksissa ainoastaan 
uusimmille malleille. Tästä johtuen yhteensopivuus vanhempien mallien ja varsinkin 
muiden merkkien kanssa voi olla puutteellista. (Volvo Finland Ab 2004) Teknisten 
tietojen tuottamisen lisäksi autonvalmistajien järjestelmät toimivat usein myös kaluston-
hallinnan ja kuljetusten suunnittelun apuvälineinä. Ero seurantajärjestelmäryhmien 
välillä on häilyvä, sillä joistakin mustaan laatikkoon perustuvista järjestelmistä löytyy 
myös kalustonhallintaominaisuuksia. 

Kolmannen ominaisuuksiltaan ja painotuksiltaan epäyhtenäisemmin ryhmän muodosta-
vat yleiset järjestelmät. Nämä usein laajatkin järjestelmät on tarkoitettu kuljetus-
yritysten johtamisen ja operatiivisen toiminnan monipuolisiksi apuvälineiksi sisältäen 
mm. kaluston ja työajan hallintaan liittyviä ominaisuuksia. Polttoaineenkulutuksen 
seuranta on joissakin yleisissä järjestelmissä vain optiona. Tähän ryhmään voidaan 
lukea myös kuljetusyritysten ajojärjestelyohjelmistot, jotka saattavat sisältää poltto-
aineenkulutuksen seurantaan soveltuvia elementtejä. Kulutustiedot kerätään ajo-
neuvoista tyypillisesti mobiilitiedonsiirron välityksellä. Kulutustietoa ei välttämättä 
hyödynnetä kaikissa yrityksissä, vaikka laitteet sen mahdollistaisivatkin. 

Yleisten järjestelmien ryhmään voidaan sisällyttää myös ympäristövaikutusten hallin-
taan keskittyvät laajemmat sovellukset joiden pääpaino on energiankulutuksen ja 
päästöjen hallinnassa. Järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää mm kuljetus-
yrityksissä ja julkisella sektorilla. 
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Kaikki edellä mainitut järjestelmätyypit on mahdollista toteuttaa ASP-järjestelminä 
(Application Service Provider). ASP-järjestelmässä palveluntarjoaja vuokraa ohjelmis-
tojaan internetin välityksellä ja asiakas maksaa palvelusta käytön mukaan. Ohjelmistot 
sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella. Asiakkaan ei itse tarvitse ylläpitää 
ohjelmistoja ja yleensä saatavilla on ohjelmiston viimeisin versio. ASP-järjestelmät 
soveltuvat alhaisten kustannustensa vuoksi myös pienemmille yrityksille. (Bussler 
2002) 

4.2 Erillisiä laitteita ja järjestelmiä 

Polttoaineenkulutuksen seurantaa varten on syntynyt auton merkistä riippumattomia 
erillisiä laitteita ja niihin kehitettyjä palvelujärjestelmiä. Järjestelmät hyödyntävät 
harmonisoituja väylästandardeja, kuten SAE J1939. Standardiperheen tarkoituksena on 
varmistaa CAN-väylää käyttävien laitteiden yhteensopivuus (SAE International 2005). 
Erilliset järjestelmät voivat olla laajuudeltaan ajoneuvovalmistajien järjestelmiä 
vastaavia. 

4.2.1 AC-Sähköautot Oy 

Suomalaisen AC-Sähköautot Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu pienikokoinen (85 x 35 x 
13 mm) musta laatikko, Miniature Datalogger. Laitteessa on muistia 256 kb tai 1 Mb ja 
langaton tiedonsiirto on mahdollista lisämoduulin avulla. (AC-Sähköautot 2004) 

Toinen AC-Sähköautot Oy:n tuote on CMC (Compact Mobile Computer). CMC-
laitteisto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa laitteisto 
ei sisällä näyttöä eli se on kuljettajalle näkymätön. Tällöin järjestelmää voidaan käyttää 
esimerkiksi kuljetusten seurantaan. Järjestelmä voidaan myös asentaa näytöllisenä, 
jolloin kuljettaja voi käyttää sovelluksia auton ohjaamossa. (AC-Sähköautot 2004) 

CMC-laitteistosta voidaan kerätä tietoa ja sille voidaan antaa käskyjä matkapuhelimen 
avulla. Laitteiston vakiomuisti on kooltaan 256 kb, mutta se on laajennettavissa 
192 Mb:iin asti Compact Flash -muistikortin avulla. Järjestelmään kuuluu myös GPS-
paikannus. Mahdollisuus seurata ajoneuvoa kartalla on saatavilla optiona. Muita lisä-
varusteita ovat FM-radio, televisio, puhelin, peruutuskamera sekä langaton tiedonsiirto 
muihin tietokoneisiin. (AC-Sähköautot 2004) 
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4.2.2 Aplicom Fleet Management 

Suomalainen Aplicom tarjoaa useita erilaisia mustaan laatikkoon perustuvia ratkaisuja. 
Aplicom Fleet Management -tuoteperheen laitteet on tarkoitettu helpottamaan kaluston-
hallintaa ja parantamaan tuottavuutta. Esimerkiksi F-sarjan tuotteet voidaan kytkeä 
auton ohjaamoon DIN-paikkaan ja niitä voidaan käyttää joko itsenäisenä mustana 
laatikkona tai kosketusnäytön kanssa varustettuna työasemana. Käyttöjärjestelmäksi on 
saatavilla myös Linux. Tuotteisiin voidaan yhdistää PDA-laitteita (Personal Digital 
Assistant) ja viivakoodinlukijoita. Modulaarisen rakenteen vuoksi laajentaminen on 
helpompaa. Windows CE -pohjaiset G-sarjan työasemat on varustettu värillisellä TFT-
näytöllä (Thin Film Transistor). (Aplicom 2004) 

 

Kuva 4.1 DIN-paikkaan asennettava musta laatikko (Aplicom 2004). 

Kuvassa 4.1 on esitetty Aplicom Oy:n valmistama F-sarjan musta laatikko. Laite on 
varustettu irrotettavalla kosketusnäytöllä ja se voidaan asentaa ajoneuvon DIN-
paikkaan. 

4.2.3 Sunit Oy 

Sunit Oy valmistaa Windows-pohjaisia ajoneuvokäyttöön soveltuvia PC-tietokoneita. 
Ajoneuvoihin asennettavat tietokoneet toimivat kalustonhallinnan apuvälineinä ja niiden 
avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi kaluston paikannus ja langaton tiedonsiirto. 
Ajoneuvo-PC:t voidaan liittää myös ajoneuvon CAN-väylään, mikä mahdollistaa 
useiden eri parametrien, kuten polttoaineenkulutuksen ja ajonopeuden seurannan. 
Sunit Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu useiden kalustonhallintaan soveltuvien laitteiden 
lisäksi myös Sunit Trip -ajoneuvotietokone, joka on erikoistunut juuri kulutustietojen, 
ajonopeuksien ja työtuntien rekisteröimiseen. (Sunit 2005) 
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4.2.4 Econen II 

Kotimainen Econen II kulutusmittari on vanhemman Econen mittarin kehittyneempi 
versio. Kortinlukijalla varustettu Econen II ecoread malli mahdollistaa sekä auto- että 
kuljettajakohtaisen työajan ja autonkäytön seurannan. Econen II mittarin ominaisuuksiin 
kuuluu: (Paetronics 2004) 

• hetkellinen kulutus (l/100km ja l/h) 

• kokonaiskulutus (l) 

• ajonopeus (km/h) 

• kierrosluku 

• ahtopaine (bar) (ei kaikissa automalleissa) 

• ajoaika 

• ajomatka (km) 

• keskikulutus (l/100km ja l/h) 

• keskinopeus (km/h) 

• matkan kustannus 

• säädettävä ylinopeushälytys  

• ajoaikamuistutus 

• ylösvaihtamisen opastus 

• erilliset tripit 

• kello. 
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Auto- ja kuljettajakohtaisesti voidaan kerätä seuraavat tiedot: (Paetronics 2004) 

• työaika 

• tauot, purut, lastaukset ja odotukset 

• ajomatka ja -aika 

• kokonais- ja keskikulutus 

• keskinopeus 

• tyhjäkäyntiaika 

• tyhjäkäyntikulutus 

• moottorijarrutusaika 

• keskimääräinen kierrosluku 

• työkäyttöaika (voiman ulosotto) 

• työkäyttökulutus (voiman ulosotto). 

Kerätyt tiedot voidaan siirtää PC-tietokoneelle sarjaportin kautta. Tiedot voidaan esittää 
graafisesti tai numeerisesti ja ne voidaan tallettaa tietokoneelle tai tulostaa kirjoittimella. 
(Paetronics 2004) 

4.2.5 VDO FM 200 Plus 

Saksalaisen VDO:n valmistama musta laatikko Fleet Manager 200 Plus pystyy kerää-
mään tietoja kattavasti auto- ja kuljettajakohtaisesti sekä muista käyttäjän määrittele-
mistä kohteista. Modulaarisesti rakennettu järjestelmä on uudelleenohjelmoitava ja 
päivitettävä. Saatavilla on myös FM 200 Plus alustaan perustuvat FM 200 Locator ja 
FM 200 Communicator, joista ensiksi mainittu sisältää GPS-satelliittipaikannus-
ominaisuudet ja jälkimmäinen tämän lisäksi myös GSM-moduulin langatonta tiedon-
siirtoa varten. VDO:n mallistosta löytyy myös vähemmän ominaisuuksia sisältävä 
musta laatikko FM 100. (VDO 2004) 
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Kuva 4.2 DIN-paikkaan asennettava musta laatikko (Aplicom 2004). 

Kuvassa 4.2 esitetty FM 200 Plus musta laatikko sisältää seuraavat ominaisuudet: 
(VDO 2004) 

• matkan alku ja loppu (päivämäärä ja aika) 

• ajomatka 

• välietappien pituus 

• maksiminopeus ja -kierrosluku 

• seisonta-aika. 

Järjestelmään voidaan asettaa seuraavat rajat ja valvoa niiden ylittämistä: (VDO 2004) 

• nopeus 

• kierrosluku 

• jarrutuksen ja kiihdytyksen voimakkuus 

• kierroslukumittarin vihreän alueen ulkopuolella ajaminen 

• tyhjäkäynnin kesto. 

FM 200 Plus pystyy seuraamaan myös käyttäjän asettamia parametreja, kuten: (VDO 
2004) 

• kuormatilan oven avaaminen kielletyllä alueella 

• ajaminen ilman ajovaloja 

• ajoneuvon saapuminen asiakkaan luokse. 
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4.2.6 EcoSmart 

Suomalaisen TechnoSmart Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu EcoSmart ajokaluston 
seurantajärjestelmä, joka kerää tietoa kaluston toiminnasta. Laitteisto tulkitsee muun 
muassa ajopiirturin ja polttoainejärjestelmän lähettämiä sähköisiä pulsseja sekä haluttuja 
päälle/pois-kytkentätietoja. Laite voidaan liittää CAN-väylään (Controller Area 
Network). Reaaliaikaisesti seurattavia muuttujia ovat esimerkiksi kuljettajakohtainen 
polttoaineenkulutus, ylinopeudet, öljynpaine tai moottorin lämpötila. Ajoneuvon ohjaa-
moon voidaan asentaa esimerkiksi kuvan 4.3 kaltainen näyttö, joka kertoo kuljettajalle 
hetkellisen polttoaineen kulutuksen. Lisäksi kuljettajaa voidaan varoittaa äänimerkillä 
ylinopeudesta tai kuljettajan tunnistamisen laiminlyömisestä. (TechnoSmart 2005a) 

 

Kuva 4.3 Polttoaineenkulutuksen ilmoittava näyttö ja kuljettajan tunnistaminen 
Pohjolan Liikenteen ajoneuvossa. (TechnoSmart 2005b) 

 

Valmistajan mukaan ajoneuvon ja toimiston välinen tiedonsiirto on räätälöitävissä 
asiakkaan tarpeiden mukaan. EcoSmart-järjestelmää voidaan käyttää yhdessä 
FuelOmat-tankkausjärjestelmän kanssa, jolloin tiedot voidaan siirtää langattomasti 
tankkauksen yhteydessä. Tankkauksen yhteydessä polttoaineen jakeluaseman yksikkö 
SSD (Station Storage Device) kerää maksutapahtuman lisäksi tietoja päivämäärästä, 
kellonajasta, jakeluasemasta, matkamittarin lukemasta, polttoaineen laadusta ja 
määrästä sekä muita EcoSmart:n keräämiä ajotapaan liittyviä tietoja. Tiedot siirretään 
langattomasti verkkopalvelimelle, minkä jälkeen asiakas saa tiedot käyttöönsä joko 
siirtämällä ne omaan järjestelmäänsä tai käyttämällä web-pohjaista raportointityökalua. 
(TechnoSmart 2005a) 
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Seurantajärjestelmän valmistajan ilmoittamia mahdollisesti saavutettavia etuja kuljetus-
yritykselle ovat muun muassa ajoneuvokohtainen polttoaineen kulutuksen seuranta, 
seurannan tarkkuus, kortiton tankkaus, modulaarisuus sekä tilinpidon ja seurannan 
automatisoiminen. Luottokortin ja käteisen rahan käsittelemisen välttäminen sekä 
tankkauksen helppous ja nopeus ovat kuljettajan kokemia hyötyjä. Öljy-yhtiön saamia 
hyötyjä voivat olla esimerkiksi palvelutason sekä asiakasuskollisuuden ja -tyytyväi-
syyden paraneminen ja vähäisempi hävikki. (TechnoSmart 2005a) 

Kortittoman tankkauksen mahdollistava FuelOmat-järjestelmä on toteutettu siten että 
ajoneuvoon asennetaan sinetöity metallinen laatikko eli ajoneuvon tunnisteyksikkö 
(Vehicle Information Unit, VIU). Tunnisteyksikkö kerää tietoja muun muassa matka-
mittarilta ja tiedot siirtyvät polttoainesäiliön suuaukkoon sijoitetusta lähetinrenkaasta 
tankkauspistoolin vastaanottimen kautta tankkauspisteen valvontayksikköön. Järjes-
telmä voidaan asentaa myös kuljetusliikkeen omalle jakelupisteelle. FuelOmat-
järjestelmä on käytössä ympäri maailman noin 5 000 asemalla ja noin miljoonassa ajo-
neuvossa. Tuotteen nimi saattaa vaihdella maakohtaisesti. (TechnoSmart 2005a) 

EcoSmart-järjestelmään voidaan haluttaessa ottaa lisäominaisuutena Drop Free tipaton 
tankkausjärjestelmä. Nimensä mukaisesti järjestelmä estää polttoaineroiskeet tankkauk-
sien yhteydessä ja korkean tankkauspaineen ansiosta tankkausajat nopeutuvat. 
(TechnoSmart 2005a) 

Tulevaisuudessa varsinkin kortittoman tankkausjärjestelmän käyttöönottaminen myös 
henkilöautoissa saattaisi olla kannattavaa. Helpompi tankkaus parantaa palvelutasoa ja 
luo siten kilpailuetua polttoaineen jakelijalle. Tipaton tankkaus säästää luontoa ja 
kuljetusliikkeen kustannuksia, koska tankattu polttoaine saadaan kokonaisuudessaan 
tankkiin. Yksittäisissä tankkauksissa saavutetuista pienistä säästöistä muodostuu vuosi-
tasolla varsinkin usean ajoneuvon yrityksissä tuntuva säästö. 

4.3 Ajoneuvovalmistajien järjestelmiä 

Lähes kaikissa uusissa kuorma- ja linja-autoissa on niin sanottu ajotietokone, joka 
ilmoittaa hetkellisen ja keskikulutuksen. Kulutustietojen hyödyntäminen jää suurim-
maksi osaksi kuljettajan tehtäväksi. Väyläteknologia on yleistynyt sekä kuorma- että 
linja-autoissa. Kuusi eurooppalaista autonvalmistajaa, DAF, DaimlerChrysler, Iveco, 
MAN/ERF, Scania ja Volvo / Renault ovat suunnitelleet niin sanotun FMS-standardin. 
Edellä mainittujen valmistajien autot tukevat standardia, mutta muiden merkkien autot 
saattavat tarvita erillisiä sähköisiä ohjainyksiköitä (Electronic Control Unit). (FMS-
Standard 2004) FMS-standardista on olemassa oma versionsa myös linja-autoihin. 

Kulutustietojen kerääminen ja analysoiminen jää seuraavien järjestelmien tehtäväksi. 
Järjestelmät sisältävät usein myös viestintään ja ajoneuvojen paikantamiseen soveltuvia 
ominaisuuksia. 
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4.3.1 MAN ERF Telematics 

Autonvalmistaja MAN:n ERF Telematics järjestelmän tarkoituksena on kerätä yrityksen 
autokannasta reaaliaikaista informaatiota langattomasti samalla kun autot ja kuljettajat 
ovat suorittamassa päivittäisiä työtehtäviään. Järjestelmä voidaan ostaa omaksi tai 
vuokrata ja se on yhteensopiva kaikkien automerkkien kanssa. Järjestelmä voidaan 
siirtää jälkeenpäin autosta toiseen. (MAN ERF UK 2004) 

Seurantajärjestelmä avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata kaluston sijaintia kartalla. 
Ajoneuvoille on myös mahdollista määritellä alueita, joiden rajojen ylittämisestä seuraa 
hälytys tai haluttaessa voidaan lajitella ja tulostaa tietoja alueittain. Mahdollisuus 
seurata ajoneuvoja kartalla vähentää yhteydenpitotarvetta ajoneuvon ja toimiston välillä. 
Valinnainen näyttö mahdollistaa tekstimuotoisen yhteydenpidon toimiston ja ajoneuvon 
välillä. Näyttöön yhdistetty mikrofoni toimii hands free -laitteena ja mahdollistaa ääni-
kommunikoinnin. Kuljettajien ajotunteja voidaan seurata henkilökohtaisten PIN-
koodien (Personal Identification Number) avulla. (MAN ERF UK 2004) 

MAN ERF Telematics järjestelmän avulla voidaan kerätä yksityiskohtaista auto- ja 
kuljettajakohtaista tietoa muun muassa seuraavista asioista: (MAN ERF UK Ltd 2004) 

• polttoainetalous 

• tyhjäkäyntiaika 

• ajaminen kierroslukumittarin vihreällä alueella 

• vakionopeudensäätimen käyttäminen 

• pakokaasujarrun käyttäminen 

• voiman ulosoton (power take-off) käyttäminen 

• kuljettajan työtunnit 

• kuljettajan turvallisuusraportti. 

Haluttaessa ajoneuvoihin voidaan asentaa koulutusmoduuli, jonka tarkoituksena on 
rohkaista kuljettajia hyvään ajotapaan. (MAN ERF UK 2004) 

Kuva 4.4 on esitetty MAN ERF Telematics -järjestelmän kuljettajakohtainen raportti. 
Joistakin yhteenvetoraportin tiedoista on mahdollista saada tarkempia tulosteita ja 
kuvaajia. 
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Kuva 4.4 MAN ERF Telematics -järjestelmän esimerkkituloste. (MAN ERF UK 
2004) 
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4.3.2 Mercedes-Benz FleetBoard 

Mercedes-Benz FleetBoard on telematiikkaperusteinen internet-palvelu ajokaluston-
hallintaa varten. Järjestelmän käyttäminen on mahdollista mistä tahansa internet-
yhteydellä varustetun tietokoneen avulla. (DaimlerChrysler Services FleetBoard 2004) 

FleetBoard-järjestelmän avulla tiedot siirtyvät automaattisesti tilausjärjestelmästä 
ajokalustonhallintajärjestelmään. Tarvittavat reitit luodaan ja niille osoitetaan tilaukset. 
Kuljetusten edistymistä ja sijaintia on mahdollista seurata kartalla. FleetBoardin avulla 
voidaan luoda viikoittainen ajoaikataulu. Järjestelmä kertoo ajoneuvojen tulevien 
huolto- ja korjaustoimenpiteiden tiedot ja ajankohdat. (DaimlerChrysler Services 
FleetBoard 2004) 

Kuljettaja- ja ajoneuvokohtaisia kuukausittaisia yhteenvetoja voidaan käyttää 
henkilöstön kouluttamiseen, motivointiin ja seurantaan. Kuljettajakohtaiset raportit 
voivat toimia tulospalkkauksen perusteina. Kuljettajat voivat seurata ajotapansa 
vaikutusta polttoaineenkulutukseen ja kaluston huoltotarpeeseen. Kuljettajien tunnista-
minen on toteutettu luottokortin kokoisella DriverCard:lla. Kuva 4.5 esitetyn yhteen-
vetotulosteen lisäksi FleetBoard -järjestelmä pystyy tulostamaan yksityiskohtaisempia 
ajoneuvokohtaisia raportteja. (DaimlerChrysler Services FleetBoard 2004) 

Kuva 4.5 Mercedes-Benz FleetBoard -järjestelmän ajoneuvokohtainen yhteenveto-
tuloste. (DaimlerChrysler Services FleetBoard 2004) 
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4.3.3 Scania Fleet Management 

Scania Fleet Management -järjestelmä jakautuu neljään osioon, jotka ovat ajoneuvon-
hallinta, kuljetustenhallinta, turvallisuus ja kuljettajaa tukevat toiminnot. Kulutuksen 
seurannan ja vähentämisen kannalta tärkeimmät osiot ovat ajoneuvonhallinta ja 
kuljettajaa tukevat toiminnot. (Scania 2003) 

Ajoneuvonhallintajärjestelmän avulla voidaan automaattisesti kerätä tietoa kuljetuista 
matkoista, nopeuksista, polttoaineen kulutuksesta ja jarrujen käytöstä. Tiedot voidaan 
esittää myös kuljettaja-, ajoneuvo- ja matkakohtaisesti. Kuljettajaa tukevia toimintoja 
ovat esimerkiksi ajoajanseuranta, GPS-paikannus sekä kuljettaja- ja matkakohtaiset 
suorituskykyraportit. GPS-paikannukseen perustuva reaaliaikainen karttaseuranta 
helpottaa kohteiden löytämistä ja vähentää turhaa ajamista. Suorituskykyraporttien 
avulla kuljettaja voi seurata ajotapansa vaikutusta kulutukseen. (Scania 2003) 

Järjestelmän teknisenä alustana toimii auton ohjaamossa joko PDA-laite tai kosketus-
näytöllä varustettu PC. (Scania 2003) 

4.3.4 Volvo Dynafleet 

Volvon Dynafleet on internet-pohjainen järjestelmä, jonka avulla voidaan kerätä tietoa 
kuljetusta matkasta, polttoaineenkulutuksesta, seuraavista suunnitelluista huolloista sekä 
tulostaa ympäristöraportteja. Autojen kuljettajien ja kuljetusyrityksen muiden työn-
tekijöiden ei tarvitse itse koota tietoja, vaan järjestelmä tekee sen automaattisesti ilman 
että autojen tarvitsee käydä yrityksen toimitiloissa. (Volvo Finland 2004) 

Järjestelmä koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Vehicle Management, Transport 
Management ja tukipalvelut. Vehicle Management -osion tehtävänä on antaa ajoneuvo- 
ja kuljettajakohtaista tietoa sekä kuljettajalle että kuljetusyrityksen toimistoon. 
Transport Management on logistiikkajärjestelmä, jota esimerkiksi kuljetusten suunnitte-
lija voi käyttää kuljetusten suunnitteluun, tarkkailuun ja hallitsemiseen. Tukipalveluita 
ovat esimerkiksi palvelusopimukset ja koulutusohjelmat. (Volvo Finland 2004) 

Autoon asennettavia laitteistovaihtoehtoja on kolme erilaista, Logger Tool, 
Communication Tool ja Information Tool. Logger Tool:n avulla voidaan kerätä tietoja 
kuljettajan ajokäyttäytymisestä ja ajoneuvosta. Communication Tool:n avulla voidaan 
tämän lisäksi viestiä auton ja toimiston välillä sekä seurata auton sijaintia toimistosta 
käsin. Eniten ominaisuuksia sisältävä Information Tool sisältää edellä mainittujen 
ominaisuuksien lisäksi värinäytön ja ajoneuvon sijainnin seurannan myös kuljettajalle. 
(Volvo Finland 2004) 
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4.4 Yleisiä järjestelmiä 

4.4.1 ISMO-logistiikanhallintajärjestelmä 

Sybase Finlandin valmistama ISMO on logistiikanhallintajärjestelmä, jonka ominai-
suuksiin kuuluvat muun muassa ajoneuvojen paikannus, turhan ajon minimoiminen, 
kustannusseuranta, työajanseuranta sekä tilausten seuranta ja hallinta. Järjestelmän 
avulla voidaan seurata myös polttoainekustannuksia. (Sybase Finland 2005) 

Logistiikanhallintajärjestelmän ajoneuvopäätelaitteina toimivat ajoneuvo-PC:t tai 
erilliset pienlaitteet, kuten Nokia 9210 Communicator. Tiedot siirretään ajoneuvopääte-
laitteelta yrityksen tietojärjestelmään tarvittaessa. (Sybase Finland 2005) 
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4.4.2 EMISTRA-järjestelmä 

EMISTRA on valtakunnallinen kuljetusalalle suunnattu energia- ja ympäristöasioiden 
seurantajärjestelmä. Järjestelmä on valmistunut syyskuussa 2005. Järjestelmään voivat 
liittyä kaikki suomalaiset kuljetusyritykset ja siihen liittyminen ja järjestelmän käyttämi-
nen on ilmaista. (EMISTRA 2005) 

 

Kuva 4.6 EMISTRA-järjestelmä. (EMISTRA 2005) 

Järjestelmä pystyy tuottamaan kuljetusyrityksen omien tietojen lisäksi tietoja alan valta-
kunnallisista keskiarvoista, mikä mahdollistaa oman yrityksen toiminnan vertaamisen 
muiden yrityksien keskiarvoon (kuva 4.6). Yksittäisten yritysten tietoja järjestelmästä ei 
ole saatavissa. Kuljetusyritykset syöttävät tiedot järjestelmään joko manuaalisesti tai 
tiedonkeruujärjestelmänsä kautta. (EMISTRA 2005) 
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Kuva 4.7 Ajoneuvon polttoaineenkulutus ja sen vertaaminen valtakunnalliseen 
keskiarvoon. (EMISTRA 2005) 

 

4.4.3 Linja-autoalan ESS-tietopankki 

Kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristö-
ministeriön ja linja-autoliiton välisen linja-autoliiton energiansäästösopimuksen (ESS) 
tavoitteena on parantaa linja-autojen energiatehokkuutta. Tavoitteena on myös kehittää 
menetelmiä ja toimintatapoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Valtakunnallisesti 
tavoitteeksi on asetettu kymmenen prosentin energiansäästö vuoteen 2010 mennessä. 
Sopimuksen piiriin kuuluu kymmeniä linja-autoyrityksiä ja noin 2500 ajoneuvoa. 
(Remes 2005) 

Sopimukseen liittyneille yrityksille on luotu sähköinen tietopankki. Yritykset raportoi-
vat tietopankkiin muun muassa ajoneuvojen EURO-luokat ja vuosimallit sekä ajetut 
kilometrit ja polttoaineenkulutukset. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa graafisen 
raportoinnin, joka ilmoittaa esimerkiksi tiedot oman yrityksen energiankulutuksesta 
viiden vuoden ajalta ja suhteessa muihin sopimuksen piiriin kuuluviin yrityksiin. 
Raportointi mahdollistaa luokittelun yrityksen koon ja harjoitetun liikennöinnin tyypin, 
esimerkiksi kaupunki- ja kaukoliikenteen, mukaan. (Remes 2005) 
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5 Kohdeyritysten pilottijärjestelmät 

5.1 Pilotointiprosessi 

Seuraavassa kappaleessa kuvataan vaiheittain hankkeen pilottijärjestelmien kehittä-
minen ja käyttöönotto. Toimialoista ja lähtökohdista johtuen esitetty vaihejako toteutui 
kohdeyrityksissä jonkin verran toisistaan poikkeavalla tavalla. Kappaletta voidaan 
käyttää soveltuvin osin lähestymistapana yrityksissä, jotka ovat harkitsemassa tai 
ottamassa käyttöön polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmiä. 

Osahankkeessa toteutettavien pilottijärjestelmien konkreettinen kehitystyö käynnistet-
tiin sopivien, HDENERGIA-hankkeessa jo mukana olevien kohdeyritysten etsinnällä. 
Yrityksiltä edellytettiin riittävää mielenkiintoa seurantajärjestelmien kehittämiseen sekä 
omia yrityksen polttoaineen kulutukseen liittyviä säästötavoitteita. Osahankkeen 
taloudelliset reunaehdot määrittelivät kohdeyritysten ja pilottijärjestelmien määrät. 
Osahankkeeseen valittiin neljä yritystä ja seurantajärjestelmien kehittäminen käynnistyi 
viiden ajoneuvon osalta. Lisäksi hyödynnettiin myös VTT:n omissa osahankkeissaan 
anturoimia ajoneuvoja. 

Yrityksen tarpeiden määrittäminen 

Yrityskohtaisten pilottijärjestelmien kehittäminen aloitettiin selvittämällä yritysten 
seurantajärjestelmille kohdistamat alustavat toiveet ja tarpeet. Samalla esiteltiin jo 
käytössä olevien seurantajärjestelmien ominaisuuksia ja mahdollisuuksia näiden järjes-
telmien laajentamiseksi ja täydentämiseksi. Kohdeyrityksien edustajat olivat melko 
hyvin tietoisia järjestelmien mahdollisuuksista ja niiden tuottamista perustiedoista. 
Käytyjen keskustelujen perusteella laadittiin alustavat määrittelyt toteutettaville pilotti-
järjestelmille ja niiden avulla tuotettaville palveluille.  

Perusjärjestelmien määrittelyt ja asennukset 

Määrittelyjen valmistuttua ajoneuvoihin asennettiin järjestelmien sisältävät perustason 
laitteistot sekä yritys- ja ajoneuvokohtaiset lisäanturoinnit. Järjestelmissä pääosa 
tiedoista kerätään ajoneuvon sähköisistä järjestelmistä. Laitteiden toiminnan 
varmistaminen edellytti runsaasti teknistä kehitystyötä ja testauksia. Tämä toiminta 
jatkui eri muodoissa yrityksissä koko osahankkeen loppuun asti. 
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Seurantajärjestelmien teknisen kehitystyön edistymisen myötä yrityksille voitiin tuottaa 
internet-pohjaisella sovelluksella ensimmäisiä tietoja yrityksen omien ajoneuvojen 
polttoaineen kulutuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Tiedot ja havainnot otettiin 
vastaan mielenkiinnolla ja ne johtivat myös pilottijärjestelmien ja kerättävien tietojen 
täsmennyksiin. Tietojen esitystapoja ja ymmärrettävyyttä pyrittiin parantamaan saadun 
palautteen mukaisesti. 

Seurantatietojen analysointi ja raportoinnin kehittäminen 

Kerättyjen tietojen jäsentämiseen ja hyödynnettävyyteen pyrittiin kiinnittämään erityistä 
huomiota. Tarkoituksena oli, että yrityksen ajoneuvoista kerätty tieto jalostetaan 
mahdollisimman selkeään ja helposti omaksuttavaan muotoon. Tietojen analysointi ja 
raportointia kehitettiin myös yritysten eri henkilöstöryhmien tarpeista lähtien. 
Periaatteena oli kehittää kullekin yritykselle ja yrityksen henkilöstöryhmälle soveltuvat 
määräajoin tuotettavat raportit, joiden tietosisällöt vastasivat kunkin käyttäjäryhmän 
tarpeita. Yritysten henkilöstö jaettiin kolmeen käyttäjäryhmään: yrityksen johto, 
ohjaava/operatiivinen henkilöstö (esimerkiksi liikenne- ja korjaamopäälliköt, ajo-
suunnittelijat) ja kuljettajat. Käyttäjäryhmien tarpeet ja odotukset selvitettiin haastatte-
luin. Raportointimallien kehitystyö jatkui osahankkeen loppuun asti. 

Säästötoimenpiteiden käyttöönotto 

Perusseurannan ja kehitettyjen raportointikäytäntöjen avulla yritysten tietoisuus oman 
ajoneuvokaluston polttoaineenkulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä lisääntyi. 
Erot yritysten kesken ovat kuitenkin suuria. Seurantajärjestelmien tuottama tieto ei 
sinänsä vähennä polttoaineenkulutusta, mutta auttaa yrityksiä kohdentamaan säästö-
toimenpiteet. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. kaluston valintaan liittyvät kysy-
mykset ja kuljettajien huonoihin ajotapoihin puuttuminen. Osassa kohdeyrityksiä näitä 
keinoja pystyttiin käynnistämään jo tämän osahankkeen kestäessä ja säästöt ovat olleet 
merkittäviä. 

Seurantajärjestelmien laajentaminen 

Tämän osahankkeen jälkeisissä vaiheissa yritykset voivat laajentaa kehitettyjä tiedon-
keruu- ja seurantajärjestelmiä kattamaan tarvittavan osan ajoneuvokalustostaan. 
Olennaista on kerätyn tiedon hyödyntäminen ja eri henkilöstöryhmien sitoutuminen 
säästötoimenpiteisiin. Seurantajärjestelmät tulee integroida yrityksen muihin toimintaa 
ohjaaviin järjestelmiin, erityisesti ympäristöjärjestelmiin. 
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5.2 Järjestelmien valinta ja räätälöinti 

Hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeissa järjestelmälle oli paljon yrityskohtaisia 
painotuksia. Haasteet järjestelmän valinnalle oli suuret. Perustaksi valittiin EC-
Tools Oy:n kehittämä POTTI-järjestelmä. Järjestelmä koostuu ohjelmoitavasta CAN- ja 
GPS tiedon hyödyntävästä autolaitteesta, jossa on myös erilaisten analogisten ja 
digitaalisten tietojen keräysmahdollisuus. Järjestelmässä on jo valmiiksi kehitetty perus-
raportointitoiminnot, joiden avulla voidaan tarkastella kuljettajakohtaisia ajotapoja ja 
kulutuksia. 

 

Kuva 5.1 POTTI-järjestelmä.(EC-Tools 2004) 

 

Pilottikohteiden kanssa keskusteltiin ja määriteltiin kehittämisen painopisteitä. Tarpeet 
voitiin karkeasti jakaa toteutuksen kannalta sellaisiksi, jotka voidaan toteuttaa 
pelkästään CAN-väylän ja GPS-paikantimeen perustuvalla tiedonkeräyksellä – jotkin 
tarpeet edellyttivät lisäanturointeja autoihin. 
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5.3 Perusjärjestelmän tietosisältö 

5.3.1 Ajotapa ja -suoritteet 

Hankkeen kannalta keskeisin toiminto oli kulutusseuranta. Polttoaineenkulutus on aina 
monen tekijän summa, joista kuljettajan ajotapa on yksi keskeisin muuttuja. Usein 
kuljettajaa pidetään suurimpana yksittäisenä kulutukseen vaikuttavana tekijänä. Järjes-
telmä kerää myös muita oleellisia kuljettajakohtaisia ajotapatietoja. Tiedonkeräys on 
POTTI-järjestelmässä aina mahdollista tehdä sekä kuljettajakohtaisesti että auto-
kohtaisesti. Kuljettaja tunnistetaan henkilökohtaisella kuljettajantunniste-napilla. Tietoja 
kuljettajien ajotavoista ja ajoneuvojen ajosuoritteista kerätään aina, kun ajoneuvot ovat 
käynnissä. Myös seisonta-aikojen alku- ja loppuhetket kirjautuvat järjestelmään, mikä 
mahdollistaa katkeamattoman aikasarjan luomisen ajoneuvojen käytöstä. Kerättyjä 
tietoja voidaan POTTI-järjestelmässä esittää taulukkomuotoisesti ja graafisesti. 

Kuva 5.2 Kuljettajakohtainen ajotapahtumaraportti. 

Kuva 5.3 Graafinen esitys kuljettajakohtaisista polttoaineenkulutuksista. 
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Järjestelmä pystyy tuottamaan tietoa toteutuneista ajotapahtumista tiiviinä ja nopeasti 
omaksuttavana yhteenvetona. Raportti tehdään valitsemalla tarkastelujakson alku- ja 
loppupäivämäärät sekä tarkasteltavat autot tai kuljettajat. Raportin tulostaminen näytölle 
käynnistetään ”Tee raportti” -painikeesta. Raportti sisältää kuljettaja- tai ajoneuvo-
kohtaisesti seuraavat tiedot: (EC-Tools 2004) 

• ajallinen kesto 

• ajetut kilometrit 

• polttoaineenkulutukset 

• keskinopeudet 

• tyhjäkäynnit ja niiden kulutus 

• moottorin kuormitus  

• jarrujen käyttö (kpl / 100 km) 

• keskimääräinen kierrosluku. 

Yhteenvetoraportin ajalta on mahdollista saada myös päiväkohtainen raportti halutun 
ajoneuvon tai kuljettajan ajotapahtumista. Päiväkohtainen raportti saadaan tulostettua 
näytölle valitsemalla yhteenvetoraportissa joko ajoneuvon rekisterinumero tai kuljet-
tajan numero. Tämän jälkeen saadaan jokaiselta tarkastelujakson päivältä vieläkin 
yksityiskohtaisempi raportti painamalla ”Tee yksityiskohtainen erittely” -painiketta.  

Joitakin tunnuslukuja voidaan seurata graafisesti siten että kukin pylväs vastaa joko yhtä 
kuukautta tai yhtä päivää. Molemmissa tapauksissa kuljettajia tai ajoneuvoja voidaan 
valita kahteen eri vertailuryhmään sekä piirtää samaan kuvaajaan viivadiagrammina 
tietoja joltakin muulta halutulta ajanjaksolta. Valittavia tunnuslukuja ovat polttoaineen-
kulutus, käyttötunnit, keskinopeus, keskimääräinen kierrosluku sekä jarrujen käyttö-
kerrat. Tunnuslukuja voidaan seurata joko ajoneuvojen tai kuljettajien osalta. Eri ajo-
neuvojen tai kuljettajien välisiä eroja voidaan vertailla piirtämällä pylväsdiagrammi 
halutulta ajanjaksolta esimerkiksi kahden ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta. Kuvan 
5.4 pylväsdiagrammissa on vertailtu kahden eri työtehtävässä olevan ajoneuvon jarrujen 
käyttöä kuukausittain 1.1.–22.10.2004 välisenä aikana. (EC-Tools 2004) 
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Kuva 5.4 Pylväsdiagrammi ajoneuvojen jarrujen käytöstä. 

5.3.2 Automaattinen ajopäiväkirja 

Järjestelmä seuraa automaattisesti auton liikkeitä ja sijainteja siten, että raportointi voi 
tuottaa automaattisen ajopäiväkirjan. Ajopäiväkirjassa on esitetty pysähdykset ja ajo-
tapahtumat kellonaikoina ja tapahtumiin liittyvät kulutukset ja ajomatkat. Raportista 
nähdään päiväkohtaisten yhteenvetojen lisäksi erittelynä kaikkien yksittäisten tyhjä-
käyntien sijainnit ja pysähdysten kestot sekä kulutukset. Ajojen osalta nähdään 
vastaavasti keskinopeudet ja keskikulutukset. Paikkatiedot esitetään osoitteina, jotka 
tuotetaan paikkatiedoista automaattisesti. 

Järjestelmää on kehitetty siten, että kuljettaja voi kertoa autossa olevan näytön kautta 
pysähdyksen syyn ja järjestelmä on yhteensopiva tapahtumaperusteisen työajan-
seurannan kanssa. Järjestelmään on saatavissa yhteensopivat työaika ja palkanlaskenta-
ohjelmistot. Työkustannukset ja polttoaineenkulutus ovat kuljetusyrityksen kaksi 
suurinta kustannustekijää. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että samalla järjestel-
mällä voi kattaa kummankin tarpeen. 

Kuva 5.5 Esimerkki ajopäiväkirjasta. 
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5.3.3 Karttaseuranta 

POTTI-järjestelmä sisältää myös kuuluu karttaseurantamahdollisuuden. Tämän hank-
keen aikana Tampereen auto- ja konekeskus otti tämän ominaisuuden käyttöönsä. 

Karttaseuranta mahdollistaa ajoneuvojen sijainnin seurannan lähes reaaliaikaisesti. 
Jatkossa seurantajärjestelmää aiotaan kehittää siten että karttaseurannan yhteydessä on 
mahdollista nähdä työtehtävä, jota ajoneuvo on suorittamassa. Ajoneuvoihin on lisäksi 
asennettu järjestelmä, jonka avulla kuljettaja voi hakea osoitteita ja seurata auton 
sijaintia kartalla. Kuvassa 5.6 on esimerkki seurantajärjestelmän karttanäytöstä. Seurat-
tavat ajoneuvot on merkitty karttaan kolmioilla. Karttaseurantaa voidaan hyödyntää 
myös historiatietojen raportoinnissa, jolloin esimerkiksi ajetut reitit ja pysähdykset 
voidaan esittää havainnollisesti karttapohjalla. (EC-Tools 2004) 

Kuva 5.6 Ajoneuvojen seuranta karttanäytöllä. 

5.3.4 Viestintäjärjestelmä 

Viestintäjärjestelmä toimiston ja ajoneuvojen välillä on toteutettu siten että viestejä 
voidaan lähettää ajoneuvoihin POTTI-järjestelmän internet-käyttöliittymän kautta. 
Viestit välitetään GPRS-yhteydellä. Ajoneuvoihin on asennettu näyttö ja pieni näppäi-
mistö, joiden avulla viestejä voidaan lukea ja lähettää. Järjestelmä tallettaa viestit, joten 
vanhojen viestien selaaminen on mahdollista. Kuvassa 5.7 on esitetty saapuneiden 
viestien lista ja viestin lähettäminen. (EC-Tools 2004) 
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Kuva 5.7 Viestintäjärjestelmän internet-käyttöliittymä. 

5.3.5 Ympäristöraportointi 

POTTI-järjestelmän päästöraportti voidaan tulostaa autokohtaisesti tai laskemalla 
yhteen valittujen ajoneuvojen päästöt. Päästöraportti sisältää tiedot  CO2-, NOx-, SOx-, 
HC-, hiukkas- ja CO-päästöistä. Hiilidioksidi ja rikkipäästöt voidaan johtaa luotettavasti 
polttoaineenkulutuksesta. Muut päästöt muodostetaan laskennallisesti ja ne perustuvat 
todelliseen polttoaineenkulutukseen ja tietoon auton EURO-luokasta. Nämä päästöt ovat 
kuitenkin hyvin likimääräisiä, mutta kuitenkin sillä tavalla suuntaa antavia, että 
pienempi kulutus ja uudempi moottoritekniikka pienentävät päästöjä. 

Kuljetusyrityksen tuottamaa ympäristöraportointia hyödynnetään useimmiten kuljetus-
asiakkaiden koko toimitusketjuja koskevissa tarkasteluissa. Järjestelmän päästötiedot 
ilmoitetaan kilometrikohtaisina lukuina, jolloin niitä voidaan käyttää asiakaskohtaisesti. 
Linja-autoyritykset tuottavat myös julkisia ympäristöraportteja, joiden laadinnassa 
voidaan hyödyntää tietoja toteutuneista kokonaispäästöistä. 

Kuva 5.8 Esimerkki päästöraportoinnista. 
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5.4 Pilottiyrityksissä toteutetut tiedonkeräysjärjestelmät 

5.4.1 Koiviston Auto Oy 

Koiviston Auto Oy:n kaksi linja-autoa varustettiin tiedonkeräyslaitteilla. Toinen ajo-
neuvoista edusti ”vanhaa tekniikkaa” eli oli mekaanisella polttoaineensyötöllä toimiva 
linja-auto ja toinen oli Kabusin omaa tuotekehitystä edustava uusi linja-auto. Ensin 
mainittu vanha linja-auto varustettiin etupäässä muiden osahankkeiden käyttöön. 

Hankkeen edetessä ideoitiin matkustusmukavuuden seurantaan liittyvä kiihtyvyys-
anturin avulla toteutettava järjestelmä. Tarkoitusta varten hankittiin ja asennettiin VTI-
Hamlinin valmistama kahdessa tasossa toimiva kiihtyvyysanturi, jolla voidaan mitata 
kiihtyvyyksiä noin ±1 g:n välillä. Uutta teknologiaa edustava linja-auto varustettiin 
CAN-väylätiedonkeräyksellä. Vanhempaan autoon asennettiin erillinen VDO-Kienzlen 
valmistama virtauseromittari, jolla mekaaninen polttoaineenvirtaus voitiin muuttaa 
pulssitiedoksi ja kytkeä tiedonkeruulaitteeseen. Lisäksi linja-autoon laitettiin ulko-
lämpötilan mittausanturi ja kaasupolkimen asentoa mittaava analogiatietoa tuottava 
anturi. Koiviston Autolla oli käytössä 13 eri ”kuljettajanappia” kuljettajakohtaisten 
tietojen keräystä varten. (EC-Tools 2004, 2005) 

Kuljettajatunnistaminen toteutettiin perusratkaisulla eli ”kuljettajanappien” lukija-
laitteella. Toinen vaihtoehto olisi voinut olla integrointi rahastuslaitteeseen, mutta 
hankkeen kokeiluvaiheessa sille ei ollut tarvetta. Rahastuslaitteen hyödyntämistä 
kokeiltiin hankkeessa mukana olleessa toisessa linja-autoyrityksessä Tampereella. 

Kuva 5.9 Koiviston Auto Oy:n seurantajärjestelmä. 
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5.4.2 Tampereen auto- ja konekeskus 

Tampereen auto- ja konekeskuksen erityistarpeet liittyivät polttoainekulutukseen sekä 
tie- ja katualueilla toteutettujen kunnossapitotöiden seurantaan. Järjestelmän ominai-
suuksia piti kehittää siten, että järjestelmä tuottaa myös automaattisen kunnossapito-
päiväkirjan. Suoritteita tuli seurata erikseen ajoradan ja kevyenliikenteenväylien osalta. 
Kunnossapidossa käytettyihin autoihin on jälkiasennettu runsaasti työtehtävien 
edellyttämää tekniikkaa (suolaus-, hiekoitus- ja pesulaitteet, etu- ja ala-aura). Lisä-
laitteiden käyttäminen tapahtuu osin yhteisten ohjainlaitteiden kautta tai erillisten 
kytkimien ja ohjainvipujen avulla. Anturointi osoittautui monimutkaiseksi, koska lisä-
laitteet ohjausjärjestelmineen edustivat keskenään erilaisia teknologioita. Lisälaitteiden 
seurantaa varten tuli tehdä erillisiä anturointeja joko ohjainyksikössä tai lisälaitteen 
asentoa tunnistavilla mekaanisilla antureilla. Kevyenliikenteen väylillä tehtävien 
kunnossapitotoimenpiteiden seurantaa varten asennettiin ajoneuvoihin erillinen 
merkkivalolla varustettu kytkin, jolla kuljettaja pystyi ”kuittaamaan” kevyenliikenteen 
väylillä tehdyt työt. 

Toinen erityinen tavoite oli seurata ja selvittää ajoneuvojen sopivuutta käyttö-
tarkoituksiinsa keräämällä toteumatietoa eri työvaiheiden aikaisista polttoaineen-
kulutuksista, käytetyistä kierroslukualueista ja moottorin kuormituksesta. Tarpeellinen 
tieto pystyttiin keräämään edellä kuvattujen työtehtäväseurantaa varten tehtyjen 
lisälaiteanturointien avulla. Autoihin asennettiin myös järjestelmän optiona oleva 
karttasovellus sekä viestinvälityksen ja työajanseurannan mahdollistavat näyttö ja 
näppäimistö. Autojen sijaintitiedot lähetettiin toimistolle puolen minuutin välein. 

Kuva 5.10 Tampereen auto- ja konekeskuksen tiedonkeräysjärjestelmä. 
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5.4.3 Tampereen kaupungin liikennelaitos 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen seurantatarpeet liittyivät linja-autojen poltto-
aineenkulutusten sekä kuljettajien erilaisten ajotapojen vaikutusten seurantaan. POTTI-
järjestelmä antoi hyvän perusvalmiuden tarvittavalle tiedonkeräysjärjestelmälle. Tiedon-
keräysjärjestelmä asennettiin kahteen linja-autoon. 

Järjestelmässä kuljettajat kirjautuivat ajoneuvon rahastuslaitteeseen, jolle ilmoitettiin 
myös tieto ajettavasta linjasta. Tätä tietoa haluttiin hyödyntää seurantatiedon 
keräyksessä, koska tiedonkeräyksen kannalta on tärkeää saada vertailukelpoista tietoa 
kuljettajista ja eri linjoista. Tiedonkeruulaite kytkettiin ohjelmallisesti samaan väylään 
rahastuslaitteen kanssa, josta tarvittavat tiedot voitiin lukea. 

Hankkeen yhteydessä selvitettiin myös lisälämmittimen (Webasto) vaikutusta poltto-
aineenkulutukseen. Lisälämmittimen käyttöaika saadaan sähköisesti ja sen perusteella 
voidaan laskea lämmittimen aiheuttama polttoaineenkulutus. Käytöstä kerättiin myös 
yksityiskohtainen päiväkirja erilaisten käyttötapojen selvittämiseksi. 

 

Kuva 5.11 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja-autoon asennettu 
järjestelmä. 

 

ERITYISTIEDOT
Analogisesti:
• taka-akselin kaasujousien paine vasen/oikea
• etuakselin kaasujousien paine
• Webaston käyttöaika (magneettiventtiilistä)

ANTURIT
Erillisanturoinnit:
• rahastuslaitekytkentä 
kuljettaja- ja linjatunnisteen 
saamiseksi
• paineanturit etuakselin ja telin 
kaasujousissa kuorman 
(matkustajamäärän) 
selvittämiseksi
• Webaston käyttö

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

MUUT TIEDOT
• GPS-vastaanotin
• tiedonsiirto gprs-liittymän kautta

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

SEURANTATIETOJEN 
HYÖDYNTÄMINEN
• perusseuranta internetin kautta
• jalostetut raportit eri  
henkilöstöryhmille
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Linja-autoliikenteessä yksi tärkeä kulutukseen vaikuttava tekijä on ajoneuvon kuormitus 
eli matkustajamäärä. Tähän ongelman ratkaisuksi kokeiltiin kaasujousien painetietojen 
perusteella laskettua matkustajamäärää. Tiedonkeräyksessä käytettiin erillisiä teliin ja 
etuakseliin asennettuja paineantureita. Käytetyt anturit osoittautuivat luotettaviksi ja 
saadut tiedot tasalaatuisiksi tarkastelujakson aikana. Matkustajamäärät pystyttiin selvit-
tämään riittävällä tarkkuudella kulutusseurannan vaatimuksiin nähden. Matkustaja-
määrätietoa voitaisiin hyödyntää laajemminkin esimerkiksi liikennesuunnittelussa ja 
kalustovalinnoissa. 

5.4.4 Transpoint Oy 

Transpoint Oy:n tiedonkeräystarpeet pystyttiin tyydyttämään POTTI-perusjärjestelmäl-
lä, joka asennettiin yhteen jakeluautoon ja yhteen raskaaseen runkokuljetuksissa 
käytettävään vetoautoon. Tärkeimmät ajotapaan sekä polttoaineenkulutukseen liittyvät 
tiedot kerättiin suoraan autojen CAN-väylistä. 

Jatkokehityskohteeksi havaittiin polttoaineenkulutus- ja ajotapatietojen yhdistäminen 
laajempaan toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmään. 

 

Kuva 5.12 Transpoint Oy:n ajoneuvoissa toteutettu seurantajärjestelmä. 

 

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

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

MUUT TIEDOT
• GPS-vastaanotin
• tiedonsiirto GSM-liittymällä
• (kuljettajatunnisteen lukija)

SEURANTATIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN
• perusseuranta internetin kautta
• jalostetut raportit eri  henkilöstöryhmille
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6 Raportointi ja seurantatietojen hyödyntäminen 

6.1 Kerättyjen tietojen analysointi 

Seurantatietojen analysointiin ja tuotettaviin raportteihin kohdistui runsaasti toiveita. 
Perusvaatimuksena oli, että tuloksia voitaisiin hyödyntää jokapäiväisessä operatiivisessa 
toiminnassa. Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin myös tietojen esittäminen helposti 
omaksuttavassa muodossa. Seurantajärjestelmien tiedonkeräys tuottaa valtavat määrät 
tietoa, jolloin olennaisen esilletuomiseksi on välttämätöntä tehdä valintoja ja rajauksia 
esitettävien tietojen osalta. Raportoinnin tuli myös vastata yritysten itse valitsemiin 
painotuksiin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että tulokset olisivat hyödynnettä-
vissä yrityksen omilla resursseilla. 

Hankkeen pilottiyritykset edustivat eri toimialoja ja erilaisia tarpeita. Erilaisia tarpeita 
havaittiin myös yritysten eri henkilöstöryhmissä. Näitä henkilöstöryhmien tarpeita 
selvitettiin ennalta valmisteltujen haastattelujen avulla. Haastattelujen tavoitteena oli 
selvittää mahdollisuudet ja halukkuus hyödyntää seurantajärjestelmien tuottamaa tietoa. 
Tiedon sisältö, esittämistavat ja jakaminen määriteltiin kunkin henkilöstöryhmän 
kohdalta erikseen. Henkilöstö jaettiin kolmeen ryhmään: ylin johto, operatiivinen 
henkilöstö ja kuljettajat. Haastattelujen valmistelussa perehdyttiin muun muassa 
yritysten ympäristöjärjestelmiin. Ensimmäisenä toteutettiin johdon haastattelu, jonka 
kautta varmistuttiin johdon tahtotilasta. Saatuja tietoja hyödynnettiin myös muiden 
henkilöstöryhmien tarpeiden kartoituksissa. 

Raportointia kehitettiin perusjärjestelmän internet-liittymän osalta ja sitä tukemaan 
kehitettiin eri henkilöstöryhmille suunnatut kuukausiraportit. Kuljettajille tuotettiin 
omaa ajotapaa ja kulutustietoja sisältävät henkilökohtaiset palauteraportit. Näiden 
palauteraporttien avulla kuljettajat voivat seurata omaa ajokäyttäytymistään ja verrata 
sitä yrityksen muihin kuljettajiin. Yksittäisen kuljettajan tuloksia suhteutetaan omaan 
aiempien kuukausien toteutumaan sekä muiden kuljettajien muodostaman vertailu-
ryhmän tuloksiin. 

Hankkeen tavoitteena ei ollut varsinaisesti kehittää kannustejärjestelmää tai sen 
raportointia. Tämä havaittiin selkeänä jatkokehitystarpeena ja siksi raportointia 
kehitettiin myös kannustejärjestelmän käyttöönottoa silmälläpitäen. 
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6.2 Kuukausipalauteraportointi 

Kuukausiraportoinnin lähtökohtana oli muodostaa tiiviitä, selkeitä ja helposti omaksut-
tavia vakiomuotoisia raportteja. Kuukausi nähtiin sopivaksi ajanjaksoksi tasaamaan 
satunnaisia vaihteluita ja pitämään seuranta riittävän ajankohtaisena. Useissa tapauk-
sissa yritykset hyödyntävät kuukausittaista seurantaa myös muussa toiminnassaan. 
Vakiomuotoisuuden tarkoituksena oli helpottaa rutiininomaista käyttöä, koska tulkinta 
ja lukuohjeet tarvitsee omaksua vain kerran ja myöhemmin raporttien tulkinta ja 
vertailut voidaan tehdä tehokkaasti. 

Kuukausittainen palautejärjestelmä mahdollistaa johdon asettamien päämäärien ja 
tavoitteiden säännöllisen seurannan. Seurantajärjestelmä tuo mahdollisuuksia asettaa 
konkreettisia mitattavia tavoitteita eri toiminnoille, henkilöstöryhmille sekä esimerkiksi 
kannustejärjestelmien osaksi. Raporteissa käytettävien mittareiden yhteys omaan 
toimintaan tulee olla ymmärrettävissä.  Valituilla mittareilla tulee olla suora yhteys 
yrityksen tehokkuuteen ja liiketoiminnan tulokseen.  Esimerkiksi kuljettajien kannalta 
on oleellista tunnistaa ja esittää ajotapaan liittyvät asiat, koska niillä on useiden 
prosenttien vaikutus yrityksen kokonaiskustannuksiin. 

6.2.1 Yrityksen ylin johto 

Yrityksen johdolle suunnattu kuukausittainen yhteenveto sisältää ajoneuvoryhmien tai 
toiminnallisten yksiköiden polttoaineenkulutukseen liittyviä kehitystrendejä. Tarkastel-
tavina ryhminä voivat olla esimerkiksi yrityksen jakeluautot tai samoilla vakioreiteillä 
toimivat yhdistelmät. Ryhmien muodostaminen tehdään yrityskohtaisesti ja yrityksen 
omasta toiminnasta ja tarpeista lähtien. Erityisen mielenkiintoista on kulutustietojen 
suhteuttaminen esimerkiksi kuljetussuoritteisiin ja ajoneuvojen täyttöasteisiin. 

6.2.2 Operatiivinen johto 

Yrityksen liikennesuunnittelusta, ajojärjestelystä ja korjaamotoiminnoista vastaava 
operatiivinen johto voi hyödyntää seurantajärjestelmien tuottaman tiedon perusteella 
laadittuja kuukausiraportteja sekä tarvittaessa järjestelmästä saatavia omien hakuehtojen 
mukaisia tulosteita vaikka päivittäin. Seuraavassa esitellään joitain esimerkkejä hank-
keessa laadituista raporttimalleista. 
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Autoyhteenveto 

Autoyhteenvedossa esitetään yrityksen ajoneuvojen ajoaika- ja ajomatkatiedot sekä 
tärkeimmiksi havaitut polttoaineenkulutukseen liittyvät tunnusluvut. 

 

Kuva 6.1 Esimerkki autoyhteenvedosta. 

Linja-autoliikenteen linjayhteenveto 

Linjayhteenvetoraportissa esitetään linjakohtaiset tiedot ajoneuvojen ajomatkoista, ajo-
ajoista, polttoaineenkulutuksista, matkustajamääristä ja keskinopeuksista. 

 

Kuva 6.2 Esimerkki linjakohtaisesta kuukausiyhteenvedosta. 
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Kuljettajayhteenveto 

Kuljettajayhteenvedossa esittää kuljettajakohtaiset tunnusluvut. Kuljettajat on järjestetty 
raporttiin ajotapaindeksin (vrt. kappale 6.2.3) mukaisessa järjestyksessä. Yhteenvedossa 
esitetään indeksijärjestelmän mukaisesti kuljettajat joko vihreällä (parhaat), mustalla 
(normaali pääjoukko) ja punaisella (heikoimmat) värillä. 

Indeksi muodostetaan normaalijakauman perusteella, jolloin kuljettajan sijoitukseen 
yhteenvedossa vaikuttaa toisaalta toiminta suhteessa muihin kuljettajiin, mutta myös se, 
kuinka paljon saadut tunnusluvut poikkeavat keskimääräisestä. 

Kuva 6.3 Esimerkki kuljettajayhteenvedosta. 
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Matkustajamääräraportti 

Järjestelmässä voidaan tarkastella matkustajamääriä linjakohtaisesti. Kuvassa 6.4 on 
esitetty esimerkki Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjan 25 matkustajamäärä-
tiedoista. Kuvassa keltainen viiva tarkoittaa auton istumapaikkojen lukumäärää ja 
punainen viiva auton suurinta sallittua matkustajamäärää. 

 

Kuva 6.4 Esimerkki matkustajamääräraportista. 

Matkustajamääräraportin sisältämiä tietoja voidaan hyödyntää mm. liikenne-
suunnittelun, työaikasuunnittelun ja kalustovalintaan liittyvissä kysymyksissä. 
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6.2.3 Kuljettajat 

Ajotapaindeksi 

Ajotapaindeksi on EC-Toolsin kehittämä vertailujoukkojen normaalijakaumiin perus-
tuva vertailumenetelmä. Vertailuryhmä muodostetaan samalla ajoneuvokalustolla 
vastaavissa olosuhteissa ajavista kuljettajista. Oleellista on tunnistaa vertailuryhmät, 
joiden sisällä vertailua voidaan toteuttaa. Varsinaisen loppuindeksin painotukset 
voidaan valita yrityskohtaisesti. Tämän tutkimushankkeen esimerkeissä indeksissä ovat 
mukana seuraavat tekijät ja painoarvot: 

• polttoaineen kulutus (40 %) 

• jarrujen käyttökertojen lukumäärä / 100km (33 %) 

• tyhjäkäyntiaika (13 %) 

• keskinopeus (13 %). 

Linja-autoliikenteessä ajotapaindeksiin otettiin mukaan myös matkustajamäärä 25 
prosentin painotuksella ja vastaavasti vähennettiin muiden tekijöiden vaikutusta 
indeksissä. Valitut painotukset perustuvat korrelaatioanalyysiin, jossa selvitettiin eri 
tekijöiden vaikutusta keskikulutukseen. Tulokset perustuvat 800 000 kilometrin ajo-
suoritteeseen. 

 

Kuva 6.5 Esimerkki kuljettajan ajotapaindeksin kehityksestä. 
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Kulutus- ja ajotapaerittely 

Kulutus- ja ajotapaerittelyssä on esitetty kuljettajan omat tunnusluvut ja suhteutettu niitä 
vertailuryhmän parhaaseen ja keskimääräiseen kuljettajaan. 

Kuva 6.6 Kuljettajan kulutus- ja ajotapaerittely. 

Ajoprofiili 

Ajoprofiili kuvaa kuljettajan ajotapaa ja esittää kuljettajan ajankäytön (%) ajoneuvon 
moottorin eri kierroslukualueilla. Samassa kuvassa esitetään myös vertailuryhmän 
keskiarvo ja parhaan kuljettajan vastaavat tiedot. Liian korkeiden kierroslukujen käyttö 
on usein syynä keskimääräistä suurempiin polttoaineenkulutusarvoihin. 

Kuva 6.7 Esimerkki kuljettajan kierroslukujen käyttöprofiilista. 
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6.3 Muiden seurantatietojen raportointi 

Tämän tutkimushankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kehittää energiankulutuksen 
seurantajärjestelmiä, joihin myös hankkeessa eniten panostettiinkin. Kehitystyön aikana 
ilmeni myös muita yritysten kannalta mielenkiintoisia tapahtumia, joiden seuranta 
voitiin liittää järjestelmään. Seuraavassa esitellään lyhyesti hankkeen yhteydessä toteu-
tettuja esimerkkejä näiden tapahtumien raportoinneista. 

6.3.1 Katujen kunnossapitopäiväkirja 

Kunnossapitopäiväkirja esittää seurantajärjestelmän keräämien tapahtumien perusteella 
tiedot suoritetuista kunnossapitotoimenpiteistä, niiden paikkatiedoista ja ajankohdista. 
Tarkoituksena oli tuottaa tietoa erityisesti talvikunnossapidosta mm. mahdollisiin lain 
edellyttämiin näyttövelvollisuuksiin liittyen. Ominaisuutta voidaan hyödyntää esimer-
kiksi tarkasteltaessa jälkikäteen, onko tietyllä katuosuudella suoritettu aurausta, suolaus-
ta tai hiekoitusta. 

 

Kuva 6.8 Seurantajärjestelmän tuottama talvikunnossapitopäiväkirja, suoritetut 
toimenpiteet, paikka- ja aikatiedot. 
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Kuva 6.9 Talvikunnossapitopäiväkirja, lisälaitteiden käyttötunnit, keskinopeudet, 
kulutustiedot, kierroslukutiedot ja moottorinkuormitus eri työtehtävissä. 

6.3.2 Lisälämmittimen käyttö 

Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kuluttaa polttoainetta 2–4 litraa tunnissa ja sen osuus 
voi olla kokonaiskulutuksesta 5–10 prosenttia. Seurantajärjestelmällä voidaan havaita 
lisälämmittimen käytöt ja kuljettajien käyttötottumukset lämmittimen käytössä. Seuran-
nan avulla voidaan eritellä ajat, jolloin lisälämmitin joko kytkeytyy automaattisesti tai 
se kytketään päälle manuaalisesti. Käynnissä ollessaan lisälämmitin kuluttaa poltto-
ainetta vakiomäärän tunnissa, joten käyntiajoista voidaan laskea sen kuluttama poltto-
ainemäärä. Tätä kulutusta ei lasketa moottorin kulutukseksi, joten auton moottorin ja 
lisälämmittimen kulutuksien summan pitäisi olla yhtä suuri kuin autoon tankattu 
polttoainemäärä. Lisälämmittimen käytöstä saadaan tarvittaessa raportteja yhteenvetona 
pitkältä aikaväliltä tai päiväkohtaisena erittelynä (kuva 6.10). (EC-Tools 2004) 

 

Kuva 6.10 Lisälämmittimen käytön yhteenveto ja erittely. 



57 

6.3.3 Linja-auton matkustajamäärät ja matkustusmukavuus 

Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi kuljetettavan kuorman 
massa. Kuljettaja- ja autokohtaisissa vertailuissa se on myös tärkeä mitattava tekijä. 
Kuorman massan tunnistamiseen on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä. 

Tässä hankkeessa tarkasteltiin linja-autojen matkustajamääriä kaasujousien tuottaman 
kuormitustiedon perusteella. Samaa menetelmää voi soveltaa kaikissa raskaissa ajo-
neuvoissa, joissa on ilmanpaineella toimivat jouset kaikilla akseleilla. Kuormitustietoja 
kerättiin pysähdysten yhteydessä. Kaasujousien painetietojen perusteella lasketaan 
nousevien ja poistuvien matkustajien määrät. Seurantajärjestelmän yhteyteen toteutetul-
la raportoinnilla voidaan esittää matkustajamäärät yhteenvetona ja pysäkkikohtaisena 
erittelynä. 

Hankkeen yhden kohdeyrityksen linja-autoon asennetun kiihtyvyysanturin tuottaman 
tiedon perusteella voitiin havainnollistaa ja raportoida auton ja matkustajien kokemia 
matkustusmukavuuteen liittyviä kiihtyvyyksiä kahdessa tasossa. Kiihtyvyystiedot on 
mahdollista tallettaa myöhempiä tarkasteluita varten tai niitä voidaan käyttää esi-
merkiksi reaaliaikaisesti kuljettajan ajotapojen opastukseen. Samalla teknologialla olisi 
mahdollista toteuttaa myös kolmen suunnan kiihtyvyyksien mittaus. Kiihtyvyystietoja 
voidaan käyttää myös kuljettajakoulutuksen apuvälineenä. Kuvassa 6.11 on esitetty 
esimerkki kiihtyvyysanturin tuottamasta havaintoaineistosta. 

Kuva 6.11 Esimerkki kiihtyvyysantureiden tuottamasta havaintoaineistosta. 
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Kiihtyvyystietojen kalibroinnin ja hyväksyttävien raja-arvojen määrittelyn jälkeen 
tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kuljettajien ajotapojen seurannassa ja koulutuksessa. 

6.4 Havaintoja pilottijärjestelmistä 

Hankkeen aikana oli mahdollista kehittää ja räätälöidä yritysten kannalta hyödyllisiä 
seurantajärjestelmiä ja tulosten analysoinnin tuloksena eri tarkoituksiin ja henkilöstö-
ryhmille kohdennettuja seurantaraportteja.   

Kehitettyjä pilottijärjestelmiä oli mahdollista testata erityyppisissä yrityksissä ja toimin-
noissa. Eräs tärkeä havainto oli, että hyvin suunnitelluilla ja juuri yrityksen omiin 
tarpeisiin räätälöidyillä seurantajärjestelmillä voidaan merkittävästi vaikuttaa ajo-
neuvojen polttoaineenkulutusten pienenemisen. Tehokkaasti käytettynä seurantajärjes-
telmät lisäävät myös liikenneturvallisuutta ja vähentävät mm. huolto- ja korjaus-
kustannuksia. 

Yksi mielenkiintoinen havainto hankkeen yhteydessä kehitetystä indeksointijärjestel-
mästä oli että samat kuljettajat sijoittuvat peräkkäisinä kuukausina lähes poikkeuksetta 
samaan neljännekseen vertailuryhmässä. Havainnon perustella näyttäisikin siltä, että 
indeksointijärjestelmä toimii suunnitellulla tavalla ja kuljettajat voidaan erotella 
henkilökohtaisten ajotapojensa suhteen. Positiivinen tulos oli myös se, että kuljettajat 
näkivät seurantapalautteissa positiivisia mahdollisuuksia omien ajotapojensa kehittämi-
seen. 

Hankkeen pilottijärjestelmien perusteella pystyttiin myös tunnistamaan ja analysoimaan 
polttoaineenkulutukseen vaikuttavia kuljettajien ajotapoja sekä kulutukseen vaikuttavia 
tekijöitä. Esimerkiksi pelkkä kulutuksen seuranta ja tulosten vertailu ei ole mielekästä, 
mikäli kuorman paino vaihtelee runsaasti tarkastelluissa kuljetustehtävissä. Toisaalta 
hankkeessa voitiin tunnistaa selvästi kuormanpainosta riippumattomia ajotapatekijöitä. 
Esimerkiksi jarrujen, vaihteiston, tyhjäkäynnin ja kierroslukujen käytöllä oli selvä 
kuormasta riippumaton korrelaatio kulutukseen. Indeksointijärjestelmään voidaan 
sisällyttää kulutukseen vaikuttavia asioita, vaikka kuorman painoa ei tunnetakaan. 

Kuormantunnistaminen ajoneuvon jousitietojen avulla osoittautui mahdolliseksi. Paine-
antureiden antamat arvot ovat hetkellisesti hyvinkin sattumanvaraisia, mutta linja-
autoliikenteeseen onnistuttiin kehittämään sopiva keskiarvoistava tiedonkeruu-
menetelmä, jolla päästiin riittävään tarkkuuteen. Jousitietojen tarkkuutta voitaneen 
parantaa vielä menetelmää kehittämällä. 
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Hankkeen pilottijärjestelmien kehitystyön yhteydessä havaittiin lisäksi joukko pieniä 
yksittäisiä parannuskohteita. Havainnot liittyivät mm. ajoneuvojen moottoreiden, 
vaihteistojen ja lisälaitteiden valintaan ja käyttöön. Lisäksi havaittiin kuljettaja-
kohtaisissa käyttötottumuksissa oleellisesti kulutukseen vaikuttavia seikkoja. Esimer-
kiksi automaattivaihteen käyttö verrattuna manuaaliseen vaihtamiseen voi aiheuttaa 
kuljettajakohtaisesti suuria eroja polttoaineenkulutukseen. 
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7 Johtopäätökset ja suositukset 

7.1 Johtopäätökset 

Kolmevuotisen tutkimushankkeen aikana kertyi runsaasti tietoa polttoainekulutuksen 
seurantaan liittyvistä tarpeista, ongelmista ja mahdollisuuksista. Tietoa kerättiin aktiivi-
sesti kirjallisuustutkimuksen keinon sekä haastattelemalla mm. kuljetusyritysten 
henkilöstö, laitevalmistajia ja seurantajärjestelmien toimittajia. 

Vaatimukset seurantajärjestelmien käytölle kasvavat 

Yhteiskunnan kehittyminen, tiukentuvat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja 
määräykset edellyttävät energiankulutuksen ja ajoneuvojen ympäristövaikutusten 
vähentämistä. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää laajan keinovalikoiman 
käyttöönottoa useilla tahoilla. Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaiset seurantajärjestelmät 
mahdollistavat omalta osaltaan kuljetusyritysten polttoaineenkulutukseen liittyvät 
konkreettiset säästötoimenpiteet. Kehittyneet seurantajärjestelmät voivat olla pakollisia 
kuljetusasiakkaiden ja kuljetusketjujen edellyttämiä vaatimuksia. Energiankulutukseen 
liittyvien tietojen keräys voidaan myös liittää jo nykyisten/kehitettävien kuljetusketjujen 
tai toiminnanohjausjärjestelmien osaksi. Tehokkaalla kulutustietojen hallinnalla voi olla 
myös yrityksen kannalta positiivisia imagovaikutuksia 

Seurantajärjestelmien käyttö vaihtelee 

Tutkimuksen perusteella seurantajärjestelmiin liittyvä tiedontaso kuljetusyrityksissä 
vaihtelee melko paljon. Aktiivisissa yrityksissä ollaan hyvin perillä järjestelmien 
ominaisuuksista ja tietojen hyödyntämismahdollisuuksista – järjestelmien käyttö on 
myös säännöllistä. Toista ääripäätä edustavissa yrityksissä kulutusseurantaan ei 
kiinnitetä kovinkaan paljon huomiota. Yrityksen ajoneuvoissa voi olla valmistajien 
kiinteitä ajoneuvotietokoneita, mutta kulutustietoja ei seurata järjestelmällisesti ja 
tietojen hyödyntäminen on satunnaista. Seurantajärjestelmien käytön tehokkuuteen 
vaikuttavat yrityksen oman tietotaidon lisäksi esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit 
ja yrityksen henkilöstön sitoutuminen näiden järjestelmien käyttöön. 
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Seurantajärjestelmiä on tarjolla 

Kulutusseurantaan soveltuvia eritasoisia järjestelmiä on riittävästi tarjolla. Ajoneuvoissa 
yhä useammin jo kiinteinä olevat ajoneuvotietokoneet mahdollistavat perustason 
seurannan. Erilliset ja laajemmat järjestelmät tuottavat jo huomattavasti moni-
puolisempaa tietoa polttoaineen kulutuksesta ja siihen liittyvistä seikoista kuten 
kuljettajien ajotavoista. Näitä järjestelmiä voidaan myös räätälöidä paremmin yritysten 
tarpeita vastaaviksi. Räätälöinti voi tarkoittaa esimerkiksi järjestelmiin kohdistuvaa 
teknistä tai ohjelmallista kehitystyötä. 

Järjestelmiin voidaan liittää esimerkiksi lisäantureita haluttujen toimintojen rekisteröi-
miseksi. Toiminnot voivat liittyä suoraan kulutustietojen seurantaan – esimerkiksi lisä-
laitteiden aiheuttama lisäkulutus – tai muihin yrityksen kannalta mielenkiintoisiin 
tapahtumiin. Tällöin voidaan käyttää jo olemassa olevia järjestelmän osia kuten 
tiedonsiirtoratkaisuja. Käytössä olevia seurantajärjestelmiä pyritäänkin hyödyntämään 
mahdollisimman monipuolisesti. Samalla vältetään ajoneuvojen moninkertaiset 
järjestelmät ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

Seurantajärjestelmien ohjelmallinen räätälöinti voi kohdistua pääsääntöisesti järjestel-
män avulla kerättävien tietojen valintaan ja käsittelyyn tai jo kerättyjen tietojen jatko-
jalostukseen. Tyypillistä on, että ainakin laajemmat järjestelmät tuottavat paljon tietoa. 
Tämä tietomassa voi sisältää osia, joita yrityksessä ei voida hyödyntää tai joilla ei ole 
kovin suurta merkitystä yrityksen toiminnalle. Tällaisessa tilanteessa voi olla mielekästä 
esimerkiksi rajoittaa kerättävien tietojen määrää vain yrityksen kannalta olennaisiin 
seikkoihin. Seurantatietojen hyödynnettävyyttä voidaan parantaa jalostamalla järjestel-
mien tuottamaa tietoaineistoa edelleen. Tästä on esimerkkinä tässä raportissa kuvattu 
kuljettajien indeksointijärjestelmä raportointikäytäntöineen. 

Seurantajärjestelmien taloudelliset perusteet ovat olemassa 

Seurantajärjestelmien kustannuserät muodostuvat pääsääntöisesti järjestelmien suunnit-
telusta, investoinneista, mahdollisista järjestelmään kohdistuvista räätälöinneistä, 
käyttökoulutuksesta ja järjestelmien tehokkaasta hyödyntämisestä. Seurantajärjestelmät 
eivät vähennä polttoaineenkulutusta, mutta niiden avulla voidaan tehokkaasti havaita 
kulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Vasta tehtyjen havaintojen perusteella toteutetut 
käytännön toimenpiteet vähentävät kulutusta ja tuovat yrityksille myös säästöjä. 
Esimerkiksi huonojen ja epätaloudellisten ajotapojen vaikutus kulutukseen voi olla 
useita prosentteja. Seurantajärjestelmillä voidaan myös tarkastella yrityksen ajo-
neuvojen, työtapojen, lisälaitteiden ja muiden teknisten ratkaisujen soveltuvuutta ko. 
kuljetustehtäviin. 
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Seurantajärjestelmien käyttöönotto edellyttää sitoutumista 

Seurantajärjestelmien käyttöönotto ja jatkuva hyödyntämien edellyttävät eri henkilöstö-
ryhmien – myös yrityksen johdon – sitoutumista uuteen toimintamalliin. Sitouttamisen 
tueksi tarvitaan asianomaisten koulutusta ja asennemuokkaustakin. Kuljettajien on usein 
todettu suhtautuvan seurantaan kielteisesti, mutta ainakin tässä hankkeessa palautteet 
heille toimitetusta kulutus- ja ajotapatiedoista olivat myönteisiä. 

Seurantajärjestelmien käyttöönotto edellyttää järjestelmiin liittyvän tiedon hankkimista 
ja niiden soveltamista yrityksen erityispiirteistä lähtien. Olennaista on yrityksen omien 
tavoitteiden ja tarpeiden tunnistaminen. Tarjolla olevista järjestelmistä löytyy sopiva 
ratkaisu useimmille yrityksille. 

Seurantajärjestelmien hankinta yritykseen ei saisi jäädä vain kertaluonteiseksi investoin-
niksi – vasta järjestelmien tuottaman tiedon analysointi ja havaintojen vieminen 
konkreettisiksi toimenpiteiksi aikaansaavat säästöjä. Tähän tietojen jalostamiseen 
tuleekin varata tarvittavat resurssit. Yrityksen toiminnan kehittyessä ja muuttuessa myös 
seurantajärjestelmien sisältöjä ja ominaisuuksia tulee uudistaa. Kuvassa 7.1 on esitetty 
yleinen toimintamalli polttoaineenkulutuksen seurannan järjestämiseksi linja- ja 
kuorma-autoalan yrityksissä. 
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Kuva 7.1 Yleinen toimintamalli polttoaineenkulutuksen seurannan järjestämiseksi 
linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä. 

 

Y rityksen 
ta rpeiden 
määrittäminen

Nykytilanteen 
ka rtoitus

S ääs tö-
tavoitteiden
asettaminen

S euranta-
jä rjes telmien 
määrittely

S euranta tietojen
hyödyntäminen

S eurannan ja  
toiminta tavan  
ja tkuva  
parantaminen

•omat ympär i s tö- j a  l aa tu johtam is en  per iaatteet
•k us tannus ten pienentäm inen
•k ul jetus ten l aadun pa rantam inen
•yhteis työyr i tys ten  ja  as iak k a iden as ettamat  
ym pä r is tötavoi tteet
•vas tuu  tu r va l l i s uudes ta  ja  ympä r is tön  ti la s ta  

•l i i k ennes uor i tteen ja  pol ttoaineenk u lu tuk s en 
k eh i tys  ja  va ih telu t y r i tyk s es s ä
•pol ttoa ineenk u lu tus  er i l a is is s a  l i i k enne-
ympär is töis s ä  ja  er i tyyppis el lä  a jok a lus tol la
•toteu tetu t s ääs tötoimenpi teet ja  n i iden  
va i k u tuk s et
•organ is aa tion  toim in ta tapa  ja  joh tok u l ttuu r i  

•polttoaineenk u lu tuk s en vähentäm is tä k os k evien 
tavoi tteiden as ettam inen
•k a lus to- ja  työtehtäväk ohta is et tavoi tteet
•ympär is tötavoi tteiden laa tim inen  ta i  ta r k entam inen
•organ i s aa tion  s i tou ttam inen  tavoi tteis i in

•jä r jes telm ien tietos is ä l löt
•jä r jes telm ien tek n is et ra tk a is u t
•k erä ttäv ien  tietojen  ja tk oj a los tus
•rapor toin timal l i t
•toim in ta tavat ja  vas tuu tahot y r i tyk s es s ä
•k äyttöönoton va iheis tus  ja  a ik a tau lu

•ana lys oitu  s eu ranta tieto k onk reettis i k s i  
s ääs tötoimenpi teik s i
•s euranta tietojen  k ytk em inen os ak s i  y r i tyk s en  
ympär i s töjä r jes telm ää  
•henk i lös töryhm ien tiedottam inen , motivoin ti  j a   
k ou lu tus , s i tou ttam inen  

•s euran ta jä r jes telm än toim ivuuden a rv ioint i
•toimenpi teiden toteu tum is en  ja  va ik u tus ten a rv ioin ti
•pa lau tteen k erääm inen  ja  an tam inen
•as etettu jen  tavoi tteiden ja tk uva  s euranta
•uus ien ta rpeiden k a r toi ttam inen

Y rityksen 
ta rpeiden 
määrittäminen

Nykytilanteen 
ka rtoitus

S ääs tö-
tavoitteiden
asettaminen

S euranta-
jä rjes telmien 
määrittely

S euranta tietojen
hyödyntäminen

S eurannan ja  
toiminta tavan  
ja tkuva  
parantaminen

•omat ympär i s tö- j a  l aa tu johtam is en  per iaatteet
•k us tannus ten pienentäm inen
•k ul jetus ten l aadun pa rantam inen
•yhteis työyr i tys ten  ja  as iak k a iden as ettamat  
ym pä r is tötavoi tteet
•vas tuu  tu r va l l i s uudes ta  ja  ympä r is tön  ti la s ta  

•l i i k ennes uor i tteen ja  pol ttoaineenk u lu tuk s en 
k eh i tys  ja  va ih telu t y r i tyk s es s ä
•pol ttoa ineenk u lu tus  er i l a is is s a  l i i k enne-
ympär is töis s ä  ja  er i tyyppis el lä  a jok a lus tol la
•toteu tetu t s ääs tötoimenpi teet ja  n i iden  
va i k u tuk s et
•organ is aa tion  toim in ta tapa  ja  joh tok u l ttuu r i  

•polttoaineenk u lu tuk s en vähentäm is tä k os k evien 
tavoi tteiden as ettam inen
•k a lus to- ja  työtehtäväk ohta is et tavoi tteet
•ympär is tötavoi tteiden laa tim inen  ta i  ta r k entam inen
•organ i s aa tion  s i tou ttam inen  tavoi tteis i in

•jä r jes telm ien tietos is ä l löt
•jä r jes telm ien tek n is et ra tk a is u t
•k erä ttäv ien  tietojen  ja tk oj a los tus
•rapor toin timal l i t
•toim in ta tavat ja  vas tuu tahot y r i tyk s es s ä
•k äyttöönoton va iheis tus  ja  a ik a tau lu

•ana lys oitu  s eu ranta tieto k onk reettis i k s i  
s ääs tötoimenpi teik s i
•s euranta tietojen  k ytk em inen os ak s i  y r i tyk s en  
ympär i s töjä r jes telm ää  
•henk i lös töryhm ien tiedottam inen , motivoin ti  j a   
k ou lu tus , s i tou ttam inen  

•s euran ta jä r jes telm än toim ivuuden a rv ioint i
•toimenpi teiden toteu tum is en  ja  va ik u tus ten a rv ioin ti
•pa lau tteen k erääm inen  ja  an tam inen
•as etettu jen  tavoi tteiden ja tk uva  s euranta
•uus ien ta rpeiden k a r toi ttam inen



64 

7.2 Suositukset 

Kuljetusasiakkaat ja logistiikkaketjut 

Kuljetusasiakkaiden ja logistiikkaketjujen vaatimukset kuljetusyrityksille kasvavat. 
Näihin vaatimuksiin sisältyvät myös kuljetusten energiankulutuksen seuranta ja hallinta. 
Tiedot mahdollistavat kokonaisten kuljetusketjujen energiatehokkuuden seurannan ja 
kehittämistoimenpiteet mutta myös yksittäisten ketjun osien – kuten kuljetusyritysten 
toiminnan – tarkastelun. Suurten toimijoiden mobiilijärjestelmiä kehitettäessä ja 
käyttöönotettaessa tulisi ottaa huomioon myös kuljetusyrityksiä palvelevat poltto-
aineenkulutuksen ja ajotapojen seurannan mahdollistavat ratkaisut. Erityisesti 
pienten yritysten resurssit omien järjestelmien kehittämiseen ovat vähäiset. Mobiili-
järjestelmät palvelevat kuljetusasiakkaita mahdollisesti tiukkenevan asiakkaanvastuun 
osalta ja tuottavat samalla tietoa kuljetusketjujen turvallisuuden, energiatehokkuuden ja 
ympäristöasioiden kehittämiseen. 

Kuljetusyritykset 

Kuorma-auto- ja linja-autoalan yritykset voivat vähentää energiankulutustaan useilla 
tavoilla yrityksen toiminnan luonteesta ja koosta riippuen. Yrityskohtaisen energian-
säästöpotentiaalin selvittäminen on ensimmäinen vaihe kohti energiatehokkaampia 
kuljetuksia. Tämä tarkoittaa yrityksen koko toiminnan läpikäyntiä energiankulutuksen 
näkökulmasta. Tuloksena saadaan joukko potentiaalisia säästökohteita, joille etsitään 
kulutusta vähentävät toimenpiteet ja keinot. Säästökohteille määritetään myös tavoite-
tasot. Säästökohteet priorisoidaan ja suurimmat säästöt antavat toimenpiteet toteutetaan 
ensiksi. 

Ajoneuvokaluston polttoaineenkulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä voidaan 
tehokkaasti havainnoida seurantajärjestelmillä. Näillä järjestelmillä voidaan myös 
testata ja todeta käyttöönotettavien säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Kerättyjen ja 
analysoitujen tietojen perusteella voidaan säästötoimenpiteitä edelleen kehittää ja ottaa 
käyttöön uusia toimintatapoja esimerkiksi energiankulutukseen perustuvia kannuste-
järjestelmiä. Seurantajärjestelmien tuottamien tietojen ja saavutettavien hyötyjen 
tunteminen edellyttää yrityksiltä perehtymistä näihin järjestelmiin. 
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Julkinen sektori 

Kuljetusalan yritysten energiankulutuksen vähentäminen on myös julkisen sektorin 
tehtävä. Konkreettisia toimenpiteitä ovat selkeä tiedottaminen kansainvälisten ja kansal-
listen päätösten vaikutuksista kuljetusyrityksille. Julkinen sektori voi tukea eri tavoin 
kuljetusyritysten säästöpotentiaalien kartoitusta ja myös avustaa erityisesti 
suurempiin säästötoimenpiteisiin tähtäävien keinojen investoinneissa ja käyttöön-
otossa. 

Kuljetusalan liitot ja järjestöt 

Alan liitoilla ja järjestöillä on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen tiedottamiseen ja 
jäsenilleen suunnattuun koulutukseen myös energiansäästöön liittyvissä asioissa. 
Parhaiden käytäntöjen, vertailevien tutkimustulosten ja kokemusten välittäminen 
yrityksille on ensiarvoisen tärkeää. 

Tutkimus ja kuljetusalan koulutus 

HDENERGIA-hankkeen alaprojekteissa on voitu osoittaa useita keinoja ja mahdolli-
suuksia kuljetusalan yritysten polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi. Hankkeen 
tulosten perusteella säästöpotentiaalia on keinoista riippuen 1–30 prosenttia. Myös 
seurantajärjestelmien tuottaman tiedon perusteella voidaan saada aikaan useiden 
prosenttien kulutussäästöt. Näiden rohkaisevien tulosten perusteella tutkimustoiminta 
on ollut menestyksellistä ja sitä tuleekin jatkaa. Seurantajärjestelmien osalta tämä 
tarkoittaa kulutustietojen tarkempaa analysointia ja tulosten tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen tähtäävien menetelmien ja järjestelmien kehittämistä. 

Erilaisten säästötoimenpiteiden käytännön toteuttajia ovat pääasiassa kuljetusyritykset. 
Niinpä tutkimustuloksista ja havainnoista tiedottaminen kuljetusalan toimijoille, 
erityisesti yrityksille, on myös tutkimuslaitosten tehtävä. Tulokset tulee sisällyttää myös 
kuljetusalaa koskevaan perus- ja jatkokoulutukseen. 
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