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ESIPUHE 

Käsillä oleva raportti on projektin ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön 
tehostaminen ajoneuvo- ja käyttöteknisin ratkaisuin” ensimmäinen vuosiraportti, eli 
vuoden 2003 väliraportti. Vuosina 2003 - 2005 toteutettava hanke on varsin laaja, 
sisältäen yhteensä 11 tutkimuksellista alatehtävää. Osa alaprojekteista on jo laatinut 
omat raporttinsa, joko tilannekatsaukset tai tiettyjen tehtävien osalta varsinaisen 
raportin. 

Vuonna 2003 hankkeella oli VTT mukaan laskettuna yhteensä 14 rahoittajaa. 
Suurimmat rahoittajat ovat Tekes ja Ajoneuvohallintokeskus AKE. Hanketta toteuttaa 
yhteensä 6 tutkijatahoa: VTT Prosessit, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, TKK 
Autotekniikan laboratorio, TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadia ja Motiva Oy.    

Vuonna 2003 hanke kuului Tekes:in nyt jo päättyneen ProMOTOR- 
teknologiaohjelman piiriin, ja hanke raportoi mm. ProMOTOR- päätösseminaarissa 
helmikuussa 2004. 

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

Espoossa 14.5.2004 

 

Nils-Olof Nylund 

Hankkeen vastuullinen johtaja   
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1 TAUSTA, PROJEKTIN TAVOITTEET JA 
SISÄLTÖ 

Merkittävä osa Suomen joukkoliikenteestä, noin 60 % henkilökilometreistä, hoidetaan 
bussien avulla. Paikallisliikenteen ajoneuvokilometrien osuus koko bussiliikenteen 
ajoneuvokilometreistä on noin kolmannes, mutta raskaampien olosuhteiden takia 
paikallisliikenteen osuus bussien polttoaineenkulutuksesta (ja näin ollen CO2 päästöistä) 
on lähes 50 %. Niin ikään kuorma-autoliikenteen osuus Suomen rajojen sisäpuolella 
tapahtuvasta tavaran kuljetussuoritteesta on huomattava, noin 75 %. Bussi- ja kuorma-
autoliikenne ajetaan lähes yksinomaan energiatehokkaalla dieselkalustolla. Kaikkinensa 
raskaan ajoneuvokaluston merkitys yhteiskunnallemme on erittäin suuri. 

Hyötyliikenteen osalta voidaan olettaa, että sekä kuljetuspalveluiden tuottajat että niiden 
käyttäjät pyrkivät mahdollisimman tehokkaaseen ajoneuvojen käyttöön ja suoritteiden 
tuottamiseen. Tässä suhteessa raskas liikenne poikkeaa henkilöautoliikenteestä. Tästä 
huolimatta myös raskaiden ajoneuvojen puolella on selvää säästöpotentiaalia.  

Energian kulutusta voidaan vähentää keinovalikoimalla, johon kuuluu mm.: 

• oikean ajoneuvon valinta erityyppisiin ajotehtäviin 
• tekniset parannukset ajoneuvoon ja sen komponentteihin 
• poltto- ja voiteluaineiden optimointi 
• autojen käyttötavan optimointi mm. hyödyntäen erilaisia informaatiojärjestelmiä 
 
Suomessa dieselpolttoaineenkulutus on vuositasolla n. 2.200 miljoonaa litraa (1.800 
tonnia). Arviolta raskas kalusto käyttää tästä määrästä noin 80 %, eli luokkaa 1.800 
miljoonaa litraa. 5 %:n polttoaineenkulutuksen säästö raskaassa kalustossa merkitsisi 
vuositasolla rahassa noin 30 M�:n säästöä polttoaineen verottomassa hinnassa (noin 70 
M� verollisessa).  

Tekes julkaisi syyskuussa 2002 teknologiarahoitushaun teemasta ”Teknologiaa ja 
liiketoimintaa ilmastonmuutoksen hallintaan”. Haussa oli mainittu mm.: 

• Innovatiiviset ratkaisut energian käytön tehostamiseksi 

o teollisuus 
o rakennukset 
o palvelut 
o liikenne 

 
• Poikkiteknologinen lähestymistapa päästöjen hallintaan esim. materiaali- ja 

informaatioteknologiaa hyödyntäen 

VTT Prosessit reagoi tähän hakuun suunnittelemalla useamman tutkija- ja 
rahoittajaosapuolen laajan, raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostamiseen 
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tähtäävän projektikokonaisuuden. Kokonaisuutta koskeva yhteinen ideointipalaveri 
pidettiin VTT:llä 13.9.2002. Hankkeessa ovat mukana eri tutkimustahojen lisäksi 
kuljetuspalvelujen tuottajia, kuljetuspalveluiden ostajia sekä yrityksiä, niin 
ajoneuvokomponenttien kuin informaatiojärjestelmien osalta. Tekes teki hankkeesta 
rahoituspäätöksen 3.4.2003, ja hanke voitiin käynnistää keväällä 2003. Tutkijatahoina 
hankkeessa ovat mukana VTT Prosessit, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, TKK 
Autotekniikan laboratorio, TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadia ja Motiva Oy.    

VTT Prosessit -tutkimusyksikössä saatiin alkuvuodesta 2002 käyttöön uusi 
monipuolinen raskaan ajoneuvokaluston tutkimuslaitteisto. Laitteistoon kuuluu mm. 
raskas alustadynamometri, jolla voidaan kuormittaa raskaita ajoneuvoja erilaisia 
ajoprofiileja ja kuormitustilanteita simuloiden. Laitteistot antavat aivan uusia 
mahdollisuuksia tarkkaan energiankulutuksen mittaukseen ja erilaisten 
ajoneuvoratkaisujen ja -komponenttien evaluointiin. Niinpä nämä ns. RAKE –laitteet 
(Raskaan ajoneuvokaluston kehityshanke) ovat varsin keskeisessä asemassa hankkeen 
toteutuksessa.  

Kuvassa 1 on esitetty nyt puheena olevan hankkeen kytkentä RAKE –kokonaisuuteen ja 
eri tutkimusohjelmiin. 

Laitteistojen käyttöönotto ja menetelmäkehitys

Erikoishiukkasmittaukset

Raskaan
kaluston
jälkikäs. 

Työkone-
diesel

Diesel-
polttoaine

Bussit Kuorma-
autot

Tuotekehitys Päästökertoimien generointi
Pakokaasututkimus

Tekes
Sisu Diesel

YM

Tekes
Fortum

Tekes, Kemira
Finnkatalyt
HKR, Sisu

HKL, YTV,
LVM, Gasum

AKE
LVM

Tekes, YM
, 

ProMOTOR Mobile2

YTV

ESS
Liisa
YTV
Muut sov.

Moottorikartat
COST 346

Tekes; Finnkatalyt

Energian
säästö

2003-2005

”Climtech”  

Fine
Laitteistojen käyttöönotto ja menetelmäkehitys

Erikoishiukkasmittaukset

Raskaan
kaluston
jälkikäs. 

Työkone-
diesel

Diesel-
polttoaine

Bussit Kuorma-
autot

Tuotekehitys Päästökertoimien generointi
Pakokaasututkimus

Tekes
Sisu Diesel

YM

Tekes
Fortum

Tekes, Kemira
Finnkatalyt
HKR, Sisu

HKL, YTV,
LVM, Gasum

AKE
LVM

Tekes, YM
, 

ProMOTOR Mobile2

YTV

ESS
Liisa
YTV
Muut sov.

Moottorikartat
COST 346

Tekes; Finnkatalyt

Energian
säästö

2003-2005

”Climtech”  

Fine

 

Kuva 1.  Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen –hankkeen 
kytkentä muihin tutkimushankkeisiin. 

Hankkeessa tehdään kokeellista toimintaa sekä busseilla että kuorma-autokalustolla. 
Bussikalustosta kertyviä kokemuksia voidaan laajasti hyödyntää muussakin raskaassa 
kalustossa ja päinvastoin. Operointi kunnallisten yksiköiden ja suurten kuljetusyritysten 
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kanssa on mielekästä, koska hyväksi havaitut ratkaisut voidaan keskitetyllä 
päätöksenteolla ottaa laajamittaiseen käyttöön. 

Hankkeen tavoite on tiivistettynä seuraava (kuva 2):  

• Raskaiden ajoneuvojen, niiden komponenttien sekä ajoneuvojen käyttöä 
ohjaavien järjestelmien kehittäminen pysyvän 5-10 %:n polttoaineen säästön 
mahdollistamiseksi 

 
 

 

Kuva 2. Hankkeen tavoite. 

Ajoneuvon käyttötavan (kuljettajan) vaikutus energian kulutukseen on huomattava. 
Tästä syystä kokonaishankkeeseen on sisällytetty teknisiä ratkaisuja kuljettajan 
ohjaamiseksi taloudellisempaan ajotapaan. Hankkeen onnistumisen kannalta 
(tutkimustulosten implementointi) on tärkeää, että liikennepalvelujen tuottajille ja 
päättäjille tuotetaan tarkoituksenmukaisessa muodossa olevaa helppokäyttöistä 
informaatiota. 

Hankkeella on selviä kytkentöjä linja- ja kuorma-autosektoreiden 
energiansäästöohjelmiin/sopimuksiin. Varsinkin Ajoneuvohallintokeskus on linkittänyt 
hankkeen vahvasti Kuorma-auto- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelmaan.  
Tavoitteena on, että nyt po. hanke tuottaa sellaista perustietoa, jota voidaan hyödyntää 
em. ohjelmissa. Tutkimustulokset pyritään mahdollisuuksien mukaan saattamaan 
sellaiseen muotoon, että ne ovat kuljetussektorin eri yrittäjien hyödynnettävissä. Hanke 
tähtää myös aktiiviseen ja avoimeen tiedottamiseen (kts. kohta ”Viestintä”).   

Kalusto &
tekniikka

Järjestelmä &
operointi

Kuljettaja &
informaatio

5-10 %

Polttoaineen
säästötavoite
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Hankkeeseen muodostettiin yhteensä 12 alatehtävää, joista tutkimuksellisia alatehtäviä 
on 11. Seuraavassa on lueteltu hankkeen alatehtävät (suluissa toteuttavat tahot). 

1. Koordinointi (VTT PRO) 
2. Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
3. Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO, Stadia) 
4. Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 

ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa (VTT RTE) 
5. Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus ja ajoneuvon valintatyökalu 

(TKK Autolaboratorio) 
6. Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 

(VTT RTE, VTT PRO) 
7. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen 

(TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos) 
8. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, Stadia) 
9. Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet (TKK Autolaboratorio) 
10. Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

(VTT PRO) 
11. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO, Stadia) 
12. Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 

 
Osa alahankkeista on suunniteltu jatkuvaksi koko projektin kestoajan, osa on 
lyhyempikestoisia. Vuonna 2003 kaikkia tehtäviä edistettiin, tosin niin että 
mallinnusalatehtävään (5.) tehtiin vain valmistelevia toimenpiteitä. Rengastutkimus (9.) 
voitiin viedä päätökseen jo vuoden 2003 aikana, ja työ raportoitiin tekn.yo. Tommi 
Mutasen diplomityön muodossa. 
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2 VUODEN 2003 RAHOITUS JA PROJEKTIN 
HALLINTO 

Taulukossa 1 on esitetty vuoden 2003 rahoittajatahot. Hankkeen kokonaisvolyymi 
vuodelle 2003 oli yhteensä 525.000 �. 

Taulukko 1. Vuoden 2003 rahoittajatahot. 

Rahoittaja Rahoitusosuus (k�) 

Tekes 
Ajoneuvohallintokeskus 
Liikenne- ja viestintäministeriö *) 
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
HKL Suunnitteluuksikkö 
Fortum Oil and Gas 
Neste Markkinointi 
HKL-Bussiliikenne 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Tampereen kaupungin liikennelaitos 
Tampereen kaupungin auto- ja konekeskus 
Pohjolan Liikenne 
Kabus 
VTT Prosessit 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

236 
110 

0 
40 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
68 
6 

Yhteensä 525 

*) LVM:n rahoitusosuus (40 k�) rinnakkaisessa RAKETRUCK –projektissa (”Kuorma-autot” kuvassa 1). 

Suunniteltu VTT PRO:n kautta kulkeva rahoitus vuonna 2003 oli 446.000 �. Erotus 
kokonaisbudjettiin muodostuu Tekesin suorasta rahoituksesta TKK:lle ja TTY:lle sekä 
VTT RTE:n omarahoitusosuudesta. VTT PRO:n kustannuksen vuoden 2003 lopussa 
olivat 440.000 �, joten projektin toteutuma VTT PRO:ssa oli 99 %.       

Projektille muodostettiin johtoryhmä, jossa oli edustettuina sekä tutkija- että 
rahoittajatahot. Kuten aikaisemmin mainittiin, hankkeen ideointikokous pidettiin 
13.9.2002. Vuoden 2003 aikana järjestettiin kaksi varsinaista johtoryhmän kokousta, 
aloituskokous VTT Prosessien tiloissa 16.4.2003 ja vuoden 2003 toinen kokous 
Koiviston Auto –Yhtymän tiloissa Lahdessa 11.11.2003. 

Rengastutkimukseen liittyen muodostettiin alaryhmä, jossa olivat edustettuina TKK, 
HKL-Bussiliikenne, Kabus ja Pohjolan Liikenne. Rengasasioista tehtyä diplomityötä on 
TKK:n puitteissa käytetty esimerkkinä diplomityöstä tuleville opiskelijoille 
suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa. 
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VTT Prosessit on raportoinut tutkimuksen edistymisestä Tekesille kahdesti, 19.6.2003 
ja 31.12.2003. Helmikuussa 2004 projektista laadittiin johtoryhmälle jaettu 
tilannekatsaus.  

3 OSATEHTÄVIEN TILANNE 
Seuraavassa on esitetty yhteenveto tutkimuksellisten alatehtävien tilanteesta. Osa 
alatehtävistä on jo tuottanut erillisiä raportteja. 

2.  Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 

Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 

Tehtävät 

VTT:n uutta alustadynamometria on toistaiseksi käytetty lähinnä päästömittauksiin. 
Energian säästön tutkimus, jossa edellytetään suurta tarkkuutta polttoaineenkulutuksen 
mittauksessa esimerkiksi voiteluaineiden erojen selvittämiseksi, vaatii lisätyötä. 
Tutkimussuunnitelmassa tämän alaprojektin tehtäviksi lueteltiin mm.: 

• Raskaiden ajoneuvojen alustadynamometrimittauksille hankitaan akkreditointi. 

• Selvitetään eri polttoaineenkulutuksen mittaustekniikoilla saavutettavissa oleva 
tarkkuus (ajoneuvon säätöyksikön antama tieto-virtausmittaus-gravimetrinen 
mittaus-mittaus pakokaasujen koostumuksen kautta).  

• Selvitetään lisäksi esim. renkaiden, mittausolosuhteiden (lähinnä koeajotilan ja 
ajoneuvon eri komponenttien lämpötilat) ja ajoneuvon stabiloinnin vaikutukset 
tuloksiin. Tässä alatehtävässä määritellään lisäksi maantiellä tehtävin rullauskokein 
(coast-down) ajovastusarvot yleisimmille bussi- ja kuorma-autotyypeille. 
Rullauskokeiden yhteydessä tehdään myös valikoidusti polttoaineenkulutuksen 
mittauksia.  

Kitkamittaukset (renkaat, voiteluaineet) voidaan mahdollisesti toteuttaa myös siten, että 
polttoaineenkulutuksen sijasta mitataankin autosta saatavaa maksimaalista vetovoimaa 
tai vetopyörätehoa, ja tätä kautta saada tietoa eri komponenttien vaikutuksesta.  

Nykytilanne 

Kaikkia suunnitelmassa mainittuja osatehtäviä on edistetty. Ohjelmistomuutoksella 
dynamometrissa simuloitava suurin ajoneuvon massa pystyttiin kasvattamaan 30 
tonnista 60 tonniin, joten nyt dynamometrissa voidaan simuloida sallittujen 
maksimipainojen mukaisia ajoneuvoja. Lisäksi otettiin käyttöön menetelmä, jossa 
dynamometriin voidaan ohjelmoida simuloitavan tien gradientti eli topografia.  
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Raskaiden ajoneuvojen alustadynamometrimittauksille ei ole olemassa direktiiviä tai 
standardia, ja tunnustetun mittausmenetelmän puuttuminen vaikeuttaa luonnollisestikin 
mittaustoimintaa. VTT lähti rakentamaan mittauksiin omaa menetelmää ja hakemaan 
tälle menetelmälle akkreditointia.  

Henkilöautoille on olemassa mittausmenetelmät alustadynamometrissa tapahtuville 
pakokaasu- ja polttoaineenkulutusmittauksille. Menetelmissä on kuvattu 
alustadynamometrimittauksen yleiset periaatteet. Raskaiden ajoneuvomoottorien 
viralliset pakokaasumittaukset tehdään moottorimittauksina. Direktiivissä 1999/96/EC 
on kuvattu ns. ETC –transienttitesti, jossa pakokaasumittaus tehdään täyden virtaaman 
CVS –laimennustunnelia käyttäen. Vastaavaa mittausmenettelyä voidaan käyttää myös 
dynaamisissa ajoneuvomittauksissa. Amerikkalainen autoinsinöörien järjestö SAE on 
julkaissut suosituksen raskaiden ajoneuvojen mittauksista alustadynamometrissa, 
SAEJ2711: Recommended Practice for Measuring Fuel Economy and Emissions of 
Hybrid-Electric and Conventional Heavy-Duty Vehicles.  

VTT:n oma mittausmenetelmä, joka sisältää pakokaasu- ja 
polttoaineenkulutusmittaukset) rakentuu em. mainittujen menetelmien ja suositusten 
sekä VTT:n alustadynamometrilla tapahtuvaa mittaustoimintaa koskevien 
turvallisuusohjeiden varaan (kuva 3).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. VTT:n raskaan kaluston alustadynamometrimittausten menetelmäohjeen 
rakenne. 

VTT laati mittauksesta tarkan ohjeistuksen, ja haki mittaukselle akkreditointia. 
Mittatekniikan keskus MIKES tarkasti mittauksen, ja myönsi mittaukselle 
akkreditoinnin kesäkuussa 2003 (MIKES T125: In-house method, VTT Code MK02E).: 

Henkilö- ja pakettiautojen
pakokaasumittaukset

alustadynamometrissa
70/220/EEC
91/441/EEC

98/69/EC

Yleiset turvallisuusohjeet

Raskaan kaluston
moottorien

pakokasumittaukset
1999/96/EC

Raskaiden ajoneuvojen
mittaukset

alustadynamometrissa
VTT PRO

Raskaiden ajoneuvojen
mittaukset

alustadynamometrissa
SAE J2711

Henkilö- ja pakettiautojen
pakokaasumittaukset

alustadynamometrissa
70/220/EEC
91/441/EEC

98/69/EC

Yleiset turvallisuusohjeet

Raskaan kaluston
moottorien

pakokasumittaukset
1999/96/EC

Raskaiden ajoneuvojen
mittaukset

alustadynamometrissa
VTT PRO

Raskaiden ajoneuvojen
mittaukset

alustadynamometrissa
SAE J2711
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Lisäksi kehitettiin menetelmä raskaiden kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen 
mittaamiseen alustadynamometrissa todellisuutta vastaavissa kuormitustilanteissa niin, 
että mittauksissa huomioidaan myös simuloitavan tien topografia. Tätä menetelmää 
sovellettiin sitten kahden erimerkkisen mutta teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavien 
autojen kulutusvertailuun. Menetelmä ja vertailun tulokset on esitetty seuraavassa 
kohdassa (3, Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus).  

Mittausten haasteet 

Kokonaisen ajoneuvon mittaaminen on varsin pitkä virhemahdollisuuksien ketju, 
ajoneuvon ja olosuhteiden muuttuessa ajan kuluessa. Tästä johtuen virhe täytyy arvioida 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. mitä mittausten välissä tapahtuu. Perättäin 
suoritettavat vertailumittaukset ovat aina tarkimpia. Jos ajoneuvo käy välillä 
liikenteessä, kasvaa virhemahdollisuus ajan ja ajokilometrien myötä. 

Mikäli kulutusmittauksille asetetaan korkeat tarkkuusvaatimukset (virhe alle 5 %), 
täytyy virhemahdollisuuksien vähentämiseksi kiinnittää erityistä huomiota mm. 
ajoneuvon stabilointiin, renkaisiin, ajoneuvon kuntoon sekä apulaitteisiin. 

Kokonaisen ajoneuvon tapauksessa stabiloinnin tarkoituksena on vakiinnuttaa moottorin 
lämpötilojen lisäksi myös akselistojen ja renkaiden lämpötilat. Renkaan osalta lämpötila 
vaikuttaa myös renkaassa vallitsevaan paineeseen ja sitä kautta vierinvastukseen. 
Akselistojen osalta etenkin automaattivaihteistoissa lämpötilan merkitys toimintaan on 
erityisen merkittävä. 

Vakionopeusmittausten yhteydessä ajoneuvo stabiloidaan ajamalla mitattavaa pistettä 
kunnes polttoaineenkulutus ei enää muutu. Käytännössä tämä tarkoittaa lämmitysajon 
lisäksi vielä n. 1 - 1,5 tunnin stabilointiajoa ennen varsinaisen mittauksen aloittamista. 

Ajettaessa alustadynamometrille ohjelmoituja ajosyklejä, stabiloidaan ajoneuvo 
ajamalla kyseinen sykli kertaalleen ennen varsinaisia mitattavia syklejä. 
Kulutusmittaukset toistetaan aina vähintään kerran, joten mittausrupeaman 
lämmityskäytön ja stabilointisyklin jälkeen ajetaan kaksi perättäistä varsinaista 
mittausta. Näin menetellen kahdesta mitattavasta syklistä jälkimmäisen 
polttoaineenkulutustulos on ensimmäistä mittausta hieman pienempi (yleensä < 0,5 %). 
Vertailumittauksissa stabilointi kuitenkin suoritetaan aina saman kaavan mukaisesti 
jolloin tulokset pysyvät vertailukelpoisina. 

Erot eri renkaiden rullausvastuksissa ovat merkittäviä. Erilaiset pintakuviot, rengas- ja 
kumityypit aiheuttavat erilaisten perusrullausvastusten lisäksi myös toisistaan 
poikkeavia tehohäviöitä vedon alaisina. Tästä syystä tarkimmissa vertailumittauksissa 
käytetään joko samoja tai samanmallisia uusia renkaita.  

Mikäli tarkkuusvaatimukset sen sallivat, voidaan ajoneuvo mitata omilla renkaillaan 
ottamalla niiden rullausvastukset laskennallisesti huomioon dynamometrin asetusarvoja 
syötettäessä. Tämä kuitenkin lisää epävarmuutta, eikä huomioi renkaan vedonalaista 
tehohäviötä. 
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Vertailumittauksissa apulaitteiden vaikutus mittaukseen täytyy joko eliminoida tai 
vakioida. Esimerkkinä ”Huollon vaikutus” -alatehtävässä suoritettujen mittausten 
erityistoimenpiteet pienten kulutuserojen havaitsemiseksi: 

• ilmastointilaite poistettiin toiminnasta irrottamalla käyttöhihnat 
• paineilmakompressori eliminoitiin irrottamalla kompressorin paineliitäntä ja 

kytkemällä paineilmajärjestelmä talon paineverkkoon 
• moottorin jäähdytinpuhallin kytkettiin kiinteästi täydelle teholle 
• sähkölaitteista vain ajovalot ja kuljettajan puhallin (asento 1) pidettiin päällä 
• kaikki mittaukset ajettiin samalla polttoaine-erällä (Neste City Diesel) 
 
Tarkimpiin tuloksiin päästään mittaamalla polttoaineenkulutus gravimetrisesti 
polttoainevaa’alla (dynaaminen vaaka) vakionopeutta ajaen. Tällöin voidaan havaita 
noin yhden prosentin (1 %) suuruusluokkaa olevat muutokset, edellyttäen että ajoneuvo 
toimii virheettömästi. Tämä kuitenkin edellyttää edellä mainittuja 
valmistelutoimenpiteitä. Jos ajoneuvo käy välillä liikenteessä, kasvaa virhemahdollisuus 
ajan ja ajokilometrien myötä. Alle kahden prosentin (2 %) eroja voi tällöin pitää lähinnä 
suuntaa antavina.  

Simuloitaessa ajoneuvon todellista käyttöä ajosyklillä, käytetään dynaamisen vaa’an 
sijasta perinteisempää tarkkuusvaakaa, jolle asennetun säiliön massa punnitaan syklin 
alussa ja lopussa. Kuormitusvaihtelun ja sen heikomman toistettavuuden myötä virhe 
kasvaa vakionopeusmittauksiin verrattuna. Simuloitaessa esim. kaupunkibussin ajoa 
Braunschweig -sykliä käyttäen, voidaan noin kahden prosentit (2 %) kulutuserot 
havaita. Mikäli ajoneuvo on mittausten välillä ollut liikenteessä, ei alle neljän prosentin 
(4 %) eroja voi pitää erityisen luotettavina. 

Tutkimuskäyttöön tarkoitettujen virtausmittaukseen perustuvien 
polttoaineenkulutusmittarien valmistajat lupaavat laitteilleen tyypillisesti n. 1 % (esim. 
Pierburg PLU 116 1 %, tarkempiakin saatavilla) mittatarkkuuden, kun taas 
vaakaperustaisille ilmoitetut lukemat ovat tyypillisesti tasolla 0,1 % (AVL 0,12 %). 
Virtausmittarit ovat yleensä vaakoja herkempiä lämpötila- ja painevaihteluille, mutta 
sietävät paremmin värähtelyitä ja ajoneuvosovelluksissa esiintyviä kiihtyvyyksiä. 

Polttoaineenkulutustieto on uudemmista autoista (yleensä) saatavilla myös ajoneuvon 
CAN -väylästä. Kulutustieto lasketaan ajoneuvon tietokoneessa arvioidun 
ruiskutustilavuuden perusteella. Tämän vuoksi saatavan tiedon tarkkuus saattaa 
vaihdella ruiskutusjärjestelmän kunnon ja kalibroinnin mukaisesti. CAN -väylästä 
saatava tieto soveltuukin paremmin suhteellisten erojen vertailuun kuin 
absoluuttitasojen määrittämiseen. 
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3.  Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO, Stadia) 

Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 

Tehtävät 

Tässä alatehtävässä eri autotyypeille määritellään polttoaineenkulutus kuormitusasteen 
funktiona erityyppisille ajosykleille. VTT:n alustadynamometri mahdollistaa ajoneuvon 
kokonaispainon simuloinnin alueella 2 500 - 60 000 kg. Alustadynamometrissa voidaan 
siten simuloida kuormittamattoman ja kuormitetun ajoneuvon käyttäytymistä. Bussien 
osalta tulokset lasketaan muotoon polttoainetta/matkustajakilometri auton eri 
kuormitusasteilla. Mittausten toteuttaminen alustadynamometrissa helpottaa toimintaa 
merkittävästi maantiemittauksiin verrattuna. Maantiemittauksissa toistettavuuteen 
vaikuttaa muusta liikenteestä ja olosuhteista aiheutuvat häiriöt.  

Rullauskokeet 

Vuonna 2003 tämä osatehtävä painottui erityyppisten ajoneuvojen ajovastusten 
määrittämiseen maantiellä tehdyillä rullauskokein (coast-down). Tämä toiminta 
voitaisiin myös laskea menetelmäkehitykseen kuuluvaksi toiminnaksi. 

Tarkkoja ajovastusarvoja tarvitaan jatkossa eri ajoneuvotyyppien simuloinnissa 
alustadynamometrissa. Kun erilaisten ajoneuvotyyppien ajovastukset on tunnettu, 
voidaan jatkossa esimerkiksi kuorman vaikutusta polttoaineenkulutukseen helposti 
simuloida vaihtamalla dynamometrin asetusarvoja. Näin ollen dynamometrimittauksissa 
ei ole tarvetta muuttaa ajoneuvon fyysistä massaa, mikä on hankalaa erityisesti bussien 
osalta.  
 
Ajovastusten määrittämiseksi ajoneuvoilla suoritettiin rullauskokeita korkeuseroiltaan 
tunnetulla tiellä (Hämeenlinnan moottoritie). Rullauskokeissa mitattiin ajoneuvon 
hidastuvuus eri nopeuksissa, ja hidastuvuudesta laskettiin massaa hidastava 
kokonaisvastusvoima. Rullaukset suoritettiin sekä kuormaamattomina että täyteen 
kantavuuteen kuormattuina. Osalle ajoneuvoista suoritettiin lisäksi ajovastusten 
verifiointi vertaamalla maantiellä ja dynamometrilla mitattuja polttoaineenkulutuksia 
keskenään.  
Bussien osalta kuormaus oli varsin hankala toimenpide. Kuormana käytettiin isoihin 
säkkeihin säilöttyä vettä (kuva 4). Kuorma-autojen kuormaukseen käytettiin 
sementtisäkkejä. 
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Kuva 4. Bussin kuormaus vedellä täytettyjen säkkien avulla. 

Rullausmittauksissa ajonopeus tallennettiin tapauksesta riippuen joko 
maanopeustutkalla tai V-box -satelliittipaikantimella. Maanopeustutkan näyttämä 
kalibroitiin jokaisen asennuksen yhteydessä Hyvinkää-Hanko -tielle merkityllä 
kilometrin pituisella mittasuoralla. V-box -paikantimen näyttämä tarkastettiin vain 
ensimmäisen rullausrupeaman yhteydessä ja todettiin riittävän tarkaksi. 

Ajoneuvojen instrumentointiin kuului myös virtaustyyppinen kulutusmittari, jonka 
avulla voitiin vertailla maantiellä mitattujen kulutuslukemien vastaavuutta 
alustadynamometrissa suoritettuihin simulointeihin. Ulkoisten häiriötekijöiden vuoksi 
maantiellä mitatut kulutuslukemat ovat aina alustadynamometrissa mitattuja 
epävarmempia. Esimerkiksi tienpinnan gradienttivaihteluista ja kuopista johtuen 
ajonopeuden vakioiminen kaasupolkimen asentoa muuttamatta on lähes mahdotonta. 
Moottorin kannalta vakiopiste muuttuu näin ollen transienttitilanteeksi.  

Rullausmittaukset suoritettiin kolme kertaa molempiin suuntiin aloittaen rullaus aina 
maamerkin kohdalta (liite 1). Vaikka mittasuora vaikuttaa silmämääräisesti melko 
tasaiselta, on sen korkeusvaihteluilla kuitenkin merkittävä vaikutus rullausmittauksiin. 
Topografia huomioitiin laskennassa Tieliikelaitoksen mittaaman korkeuskartaston 
perusteella. Tienpinnan korkeustieto kohdistettiin yksilöllisesti jokaiselle rullaustoistolle 
(liite 1). Jokaiselle rullaustoistolle määriteltiin ajovastusta ajonopeuden suhteen kuvaava 
yhtälö. Ajovastusmäärittelyn tulos laskettiin kuuden yksittäisen rullauksen keskiarvosta.  

Mittausten yhteydessä selvitettiin lisäksi ajoneuvon CAN –väylästä saatavan tiedon 
hyödyntämistä (kts. myös kohta 8.). Jatkossa on mahdollista keventää rullattavien 
ajoneuvojen mittausinstrumentointia hyödyntämällä CAN -väylästä saatavia 
nopeus- ja kulutustietoja ilman erillistä instrumentointia. 
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Rullauskokeet tehtiin viidelle bussille midi -kokoisesta autosta teliautoon ja kuudelle 
tavara-autolle pakettiautokokoluokasta 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmään. 

Määritellyt linja-autot olivat: 
 
• Carrus - Volvo B10B LE, 2-akselinen kaupunkibussi 
• Carrus - Volvo B10B LE, 3-akselinen kaupunkibussi 
• Carrus - Scania K113, 2-akselinen pitkän matkan auto 
• Kabus - TC-6Z3 / 730, 2-akselinen pitkän matkan auto 
• Kutsenits - MB O 815 D City V, midibussi 

 
Määritellyt tavarankuljetusautot olivat: 

• VW Caravelle pakettiauto 
• MB 316 cdi paketti- / kuorma-auto 
• Renault Premium 270 dCi 18t kuorma-auto 
• Scania R 124 26 t kuorma-auto 
• Scania 124 L puoliperävaunu-yhdistelmä 
• Scania R 124 60 t yhdistelmä 
 
Työnjako tehtiin niin, että VTT PRO vastasi linja-autojen ja Stadia tavara-autojen 
rullauskokeista. 
 
Vastustehot 
 
Rullausmittauksiin valituista linja-autoista Carrus – Scania K 113 edusti perinteistä 90-
luvun loppupuolen (vm. 1997) teräsrunkoista pikavuoroautoa, kun taas Kabus TC 6Z3 
puolestaan oli esimerkkinä uudesta kevytrakenneteknologiaa hyödyntävästä 
maantiebussista. 
 
Täydessä ajokunnossa punnittuna Kabus painoi vain 9 860 kg, kun vastaavasti Carrus – 
Scania painoi 13 855 kg. Painoeron lisäksi Kabus osoittautui myös aerodynaamisesti 
toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä on selvästi havaittavissa ajovastuskuvaajasta (kuva 
5). Ajonopeudella 80 km/h kevytrakenteisen ajoneuvon tehontarve on noin 25 % 
pienempi kuin raskaamman vertailuajoneuvon.  Kuvaajan puolen kuorman ajovastukset 
on laskettu massoille 12 470 kg ja 15 805 kg.  
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Pienempi tehontarve mahdollistaa myös pienemmän moottorin käytön, jolloin 
polttoaineenkulutus pienenee vielä suhteessa ajovastuksia enemmän. Kuvissa esitetyt 
vastustehot ovat vetopyörätehoja. Voimalinjan häviöistä johtuen tarvittava moottoriteho 
on kuormitusalueen yläpäässä tyypillisesti luokkaa 10 - 25 % näitä lukuja korkeampi. 
 
 

Pitkän matkan bussien ajovastuksia puolen kuorman painossa
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Kuva 5. Kevytrakenteisen ja perinteisen pitkän matkan linja-auton ajovastukset 
puolen kuorman painossa. 

Eri kuormilla suoritettujen mittausten perusteella ajoneuvon massa vaikuttaa lähinnä 
ajovastusyhtälön nopeudesta riippumattomaan tekijään F0 (perusvoima), minkä vuoksi 
eri massoille määritellyt käyrät ovat samanmuotoisia ja suuntaisia.  

Kuvassa 6 on esitetty vastusvoima ja vastustehokäyrät eri kuormituksilla. Kuvasta 
havaittava vastusvoimakäyrien erimuotoisuus (ero keskellä pienempi) johtuu 
määrittelyn epätarkkuudesta. Nopeuden ensimmäisen ja toisen potenssin mukaiset 
riippuvuudet eivät ole vastusarvoista erikseen irrotettavissa vaan niitä tulee käsitellä 
kokonaisvastusarvoina yhdessä. 

Kuvan 6 vastustehokäyrissä konkretisoituu massan aiheuttaman vakiovoiman ja 
ajonopeuden kerrannaisvaikutus suurempia nopeuksia ajettaessa. Absoluuttinen tehoero 
kasvaa merkittävästi, vaikka prosentuaalinen tehoero pienenee. 
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Kuorman vaikutus ajovastuksiin
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Kuva 6. Kevytrakenteisen pitkän matkan linja-auton ajovastukset eri kuormilla. 
Puolikuorman ajovastukset laskettu kahden mitatun kuorman perusteella. 

Raskaimman (60 t) ajoneuvoyhdistelmän tapauksessa tienpinnan topografian merkitys 
korostuu entisestään. Jo yhden prosentin (1 %) vastamäki 80 km/h nopeudessa täydellä 
kuormalla lähes kaksinkertaistaa tehon tarpeen (kuva 7). Täydellä kuormalla ajonopeus 
80 km/h 1 %:n ylämäkeen vaatii 280 kW:n vetopyörätehon. Tehohäviöt huomioon 
ottaen (arvio n. 10 % täydellä kuormalla) moottoritehon tarve on tällöin noin 310 kW 
(420 hv), eli koeauton nimellisteho. Kuvassa 8 on esitetty saman ajoneuvoyhdistelmän 
tehontarve eri mäennousuilla. 
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Ajovastuksia nopeuden funktiona, Scania 124, 60t rekkayhdistelmä
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Kuva 7.  60 t ajoneuvoyhdistelmän ajovastustehot eri kuormituksilla tasaisella 
tiellä ja 1 %:n ylämäessä. 

60t yhdistelmän tehontarve vetopyörällä
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Kuva 8. 60 t ajoneuvoyhdistelmän ajovastustehot eri mäennousuilla. 

Kuvaan 9 on kerätty kaikkien rullausmittauksissa käyneiden tavarankuljetusautojen sekä 
kaksiakselisen kaupunkibussin ajovastukset täydessä kuormassa.  
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Ajovastuksia nopeuden funktiona ajoneuvolajeittain, täydessä kuormassa.
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Kuva 9.  Eri ajoneuvotyyppien vastusteho kuormattuina ajonopeuden funktiona.  

Kuvasta 9 nähdään mm. että 60 t yhdistelmä vaatii 80 km/h nopeudessa noin 2,5 -
kertaisen tehon 18 t jakelukuorma-autoon verrattuna. Bussi kulkee paremman 
aerodynamiikkansa ansiosta kevyemmin kuin 18 t jakelukuorma-auto. 60 t yhdistelmän 
osalta nopeuden nosto 80 -> 90 km/h lisää tehon tarvetta lähes 25 %.   
 
Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutusvertailu 
 
Transpoint Oy ilmoitti joulukuussa 2003 osallistuvansa projektiin vuonna 2004. 
Yrityksen erityinen mielenkiinnon kohde on luonnollisestikin raskaiden 
ajoneuvoyhdistelmien polttoaineenkulutus, ja mahdollisuus päästä vertaamaan eri 
autonvalmistajien tuotteita keskenään. Transpoint Oy:n toivomuksesta mittaussyklien 
kehitys käynnistettiin joulukuussa 2003, ja alustava kahden erimerkkisen auton vertailu 
tehtiin tammikuussa 2004. 
 
Raskaan ajoneuvon polttoaineenkulutuksen mittaus tasaisella kuormalla 
alustadynamometrissa ei parhaimmalla tavalla kuvaa todellista polttoaineenkulutusta. 
Niinpä mittauksiin päätettiin käyttää dynaamisia ajosyklejä, jotka sisältävät sekä 
muuttuvia ajonopeuksia että tien topografian (mäkisyyden) simuloinnin. VTT:n 
alustadynamometri mahdollistaa myös tien gradientin ohjelmoinnin ajosykliin. 
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Työn tavoitteena oli: 

• simuloida tyypillistä 26 t kappaletavarakuorma-auton käyttöä 
• määritellä kolme sykliä: 

o moottoritiesykli 60 t ajoneuvoyhdistelmälle 
o maantiesykli 60 t ajoneuvoyhdistelmälle 
o jakelusykli 26 t kuorma-autolle 

• valita tärkeimmät muuttujat tyypillistä ajosuoritetta kuvaaviksi: 
o kuormitus 
o ajoneuvo 
o reitit 
o ajotavat 

• huomioida myös tien korkeusprofiili (topografia). 
 
Transpoint Oy:n ajotapakouluttajan Pekka Karin avustuksella ja Transpoint Oy:n 
kalustoa käyttäen määriteltiin kolme raskaalle kalustolle tyypillistä ajosykliä. Näistä 
ajosykleistä määriteltiin sekä nopeusprofiili että tien gradientti instrumentoidulla 
autolla. Autona oli kappaletavara-ajoon tarkoitettu täysperävaunuyhdistelmä, jonka 
suurin sallittu kokonaispaino on 60 tonnia. Kaksi sykliä, moottoritie- ja maantiesykli 
ajettiin perävaunun kanssa, taajamassa ajettu jakelusylki ajettiin pelkällä vetoautolla.  

Ajoneuvoa ei kuormattu täyteen painoon. Yhdistelmän kokonaispainoksi maantie- ja 
moottoritieajossa valittiin noin 49 t ja vetoauton kokonaispainoksi jakeluajossa noin 22 
t. Kaikki ajosyklit ajettiin hyvää ”normaalia” taloudellista ajotapaa noudattaen. 

Sykleinä päädyttiin käyttämään seuraavia syklejä: 

• Moottoritiesykli 60 t ajoneuvoyhdistelmälle 
o Lahden moottoritie, Järvenpään pohjoisesta liittymästä 30 km pohjoiseen 
o ajoneuvoyhdistelmä, valmiste A + 4-akselinen paripyörä-peräkärry 
o ajoneuvon massa 49 050 kg 
o ajosuoritus vakionopeudensäädintä käyttäen, tavoitenopeus 83 km/h 

 
• Maantiesykli 60 t ajoneuvoyhdistelmälle 

o Valtatie 4, 15 km tieosuus molempiin suuntiin Leivonmäen ja Tainion 
välissä 

o ajoneuvoyhdistelmä, valmiste A + 4-akselinen paripyörä-peräkärry 
o ajoneuvon massa 49 050 kg 
o ajosuoritus kuljettajan ”vapaalla jalalla” 

 
• Jakelusykli 26 t kuorma-autolle 

o 26 t kuorma-auto, valmiste A 
o ajoneuvon massa 21 700 kg  
o ”normaali” ajotapa 
 

Tarkempi syklejä koskeva data, mm. nopeus- ja korkeusprofiilit sekä moottorin CAN –
väylältä mitattu hetkellinen moottoriteho on esitetty liitteessä 2. Moottoritiesyklissä 
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vakionopeussäädintä käytettäessä moottorin kuormitustapahtuma on erittäin transientti, 
moottoritehon vaihdellessa jatkuvasti nollan ja täyden tehon välillä.     

Varsinainen ajoneuvovertailu tehtiin kahdella erimerkkisellä, mutta muuten lähes 
identtisellä autolla. Koeohjelma oli seuraava:  

• 60 t ajoneuvoyhdistelmä maantiellä ja moottoritiellä 
o valmiste A 
o valmiste B 
o molemmat 420 hv pumppusuutinmoottorilla varustettuja Euro 3 –sertifioituja 

ajoneuvoja 
o simulointimassa 49 050 kg 

 
• 26 t kuorma-auto jakelukäytössä 

o edellä mainitut ajoneuvot jakelukäytössä 
o simulointimassa 21 700 kg  

 
• Mittausjärjestelyt 

o moottorin jäähdytinpuhallin eliminoitu, tehokas ulkopuolinen puhallus 
jäähdyttimelle 

o sama polttoaine (DITC) ulkopuolisesta säiliöstä ajaen 
o polttoaineenkulutus punnitsemalla syklin yli 
o sama painokontti (11 350 kg) 
o vetoakselilla samanmalliset kesäkuvioiset uudet renkaat (autoissa 

erikokoiset, autonvalmistajan suosituksen mukaiset renkaat) 
 

Kuvassa 10 on esitetty polttoaineenkulutuksen vertailu kahden eri merkkiä olevan auton 
välillä. Tulos oli selvä, toinen auto kulutti kaikissa tilanteissa enemmän polttoainetta, 
eron ollessa 2 - 6 %. Tulokset on esitetty suhteutettuna vetäviltä pyöriltä mitattuun työn 
määrään. Jakelusyklissä ominaiskulutus on keskimäärin 20 % korkeampi maantie- ja 
moottoritiesykleihin verrattuna. Litroissa ilmaistu kulutus oli moottoritiesyklissä noin 
43 l/100 km, maantiesyklissä noin 47 l/100 km ja jakeluajossa noin 35 l/100 km. Tässä 
on huomioitava, että kahdessa ensin mainitussa tapauksessa hyötykuorma oli n. 25 t, 
kun se jakeluajossa oli vain n. 8 t. 

Tässä vaiheessa projekti ei anna automerkkejä julkisuuteen, koska vertailu tehtiin 
esimerkinomaisesti ilman autojen maahantuojien myötävaikutusta. Lisäksi todettiin, että 
auto, jonka polttoaineenkulutus oli pienempi, tuotti huomattavasti enemmän 
typenoksidipäästöjä (kuva 11).  
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Kuva 10. Kahden automerkin polttoaineenkulutusvertailu. 
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Kuva 11. Polttoaineenkulutus-vertailuparin typenoksidipäästöt. 
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Pieni polttoaineenkulutus ei vielä merkitse sitä, että auto on kaikilta osilta 
ympäristöystävällinen ja voimassa olevat pakokaasuvaatimukset täyttävä. Tästä syntyy 
selvä ongelmatilanne, koska dynamometrimittauksilla ei yksiselitteisesti voida 
varmistaa, että auto täyttää voimassa olevat pakokaasumääräykset. Varsinaiset 
pakokaasujen sertifiointimittaukset tehdään pelkällä moottorilla, ei koko ajoneuvolla.   

Kuorma-autojen kohdalla ajoneuvojen painohaarukka on niin laaja, että 
pakokaasumääräysten täyttymisen arviointi ajokilometrille muodostettujen 
päästöarvojen perusteella on hyvin vaikeaa. Busseille tämä onnistuu kohtuullisen hyvin, 
koska hajonta autojen koon ja painon suhteen on huomattavasti pienempi. 

Alustadynamometrissa voidaan kohtuullisella tarkkuudella simuloida ESC –
vakiokuorma-pakokaasukoetta, mutta tämä on melko työlästä ja edellyttää mm. 
voimansiirtolinjan häviöiden tuntemista ainakin kohtuullisella tarkkuudella. 

Jatkoa ajatellen, jos esimerkiksi Kuorma-auto- ja pakettiautoliikenteen 
energiansäästöohjelmaan liittyen halutaan ilmoittaa merkkikohtaisia kulutustietoja, on 
huomioitava ainakin seuraavat asiat: 

• Aloite/käsky kulutusarvojen ilmoittamiseen pitää tulla viranomaistaholta 
 

• Ilmoitettavat arvot tulevat ohjaamaan ajoneuvohankintoja 
o toiminnalla tulee olemaan suuri merkitys paitsi kuljetusyritysten niin myös 

autokauppiaiden osalta! 
 

• Koska mitään standardoitua polttoaineenkulutuksen mittausmenetelmää ei ole 
olemassa (vrt. henkilöautot), käytettävälle metodiikalle pitäisi saada 
mahdollisimman laaja hyväksyntä 

o yhteistoiminta autonvalmistajien/maahantuojien kanssa 
 

• Miten hoidetaan ja hallinnoidaan koko mittaus- ja raportointiketju? 
o kuka hoitaa logistiikan, mistä hankitaan mitattavat autot? 
o autonvalmistajan/maahantuojan pitää varmistaa, että mitattava auto on 

kunnossa 
o autonvalmistajan/maahantuojan mahdollisuus seurata mittauksia 
o tulosten varmennus, ml. päästöarvojen varmentaminen 
o autonvalmistajan/maahantuojan kuuleminen mittaustuloksista 
o tulosten julkistaminen esim. verkossa 
o tietokannan ylläpito 
o mahdollisten riitatapausten hoito 
o kuka vastaa mittauskustannuksista? 
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4. Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 
ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa (VTT RTE) 

Teksti: Kari S. Mäkelä, Ari Sirkiä 

Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia.  

Tavoite 

Tämän osaprojektin päätavoite on bussiliikenteenkulutuksen ja päästöjen alentaminen ja 
joukkoliikenteen täsmällisyyden ja palvelutason parantaminen bussiliikenteen 
operointia kehittämällä. Tämä tavoite saavutetaan määrittämällä linjakohtaisesti 
edullinen ajorytmi, kehittämällä ajonopastimen edellyttämiä logiikoita ja tukemalla 
teknisten vaihtoehtojen kehittämistä. Lopputuloksena voidaan linjoilla saavuttaa arviolta 
2 - 5 % polttoaineenkulutuksen vähenemä samalla kuin palvelutaso paranee, joka 
puolestaan lisää joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta säästää energiaa edelleen. 

Vuoden 2003 tehtäviksi oli määritelty: 

1. Määritellään projektin alkuvaiheessa olemassa olevan ajosykliaineiston perusteella 
tyypillinen ajosykli, joka on samalla kulutukseltaan alhainen. Sykleistä tarkastellaan 
aamuruuhkan ja hiljaisen ajan ajosyklejä. Määriteltyjä syklejä tullaan käyttämään 
projektin teknisen osan testiajojen referenssi- ja validointisyklinä.  

2. Analysoidaan ajosykliaineisto neljän vielä olemassa olevan linjan osalta ja luodaan 
linjoille ajoprofiilit.  

 
Nykytilanne 
 
Vuonna 1995 kerättyjä linja-autojen ajotietoja analysoitiin linjojen 32, 42, 57 ja 59 
osalta. Nykyinen linja 41 on suurelta osin lopetetun linjan 32 reittiä ajava linja. 

Aineistoa on analysoitu jo aiemmin ja aineistosta on laskettu erilaisia tunnuslukuja 
reitinosittain väylätyypin mukaan eri ajokerroilla. Tässä työssä linjoja tarkasteltiin 
pysäkkiväleittäin. Pääosin vuorot kulkivat linjan siten, että usein pysäkkipysähdyksiä oli 
peräkkäisillä pysäkeillä. Tämä mahdollisti sen että tarkastelujaksoiksi otettiin 
peräkkäisten pysäkkien väli. Tarkasteluja laajennettiin myös aikaisempaan verrattuna. 
Kiihdytys ja hidastavuus erotettiin toisistaan ja tarkasteluihin lisättiin työn (energian) 
käsite. Työn käsite kattoi pääasiassa kineettisen energian muutosten tarkastelut.  

Aineiston perusteella etsittiin tekijöitä, joiden perusteella paljon energiaa kuluttavat 
ajokerrat pysäkkiväleittäin voidaan erottaa vähän kuluttavista ajokerroista. 
Merkittävimmät kulutukseen vaikuttavat tekijät olivat pysähdysten lukumäärä, 
kiihdytyksen suuruus ja maksimi nopeustaso. Lisäksi hidastuvuudella on merkitystä, 
erityisesti käytetäänkö hidastuvuuden suurentamiseksi jarrutusta. 

Tyypillisen ajosyklin määrittelemiseksi laskettiin jokaiselle pysäkkivälille kymmenen 
tekijää ja niiden keskiarvo ja hajonta. Määritetyt tekijät ovat: 
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o Kiihdytykseen käytetty aika yhteensä pysäkkivälillä (s) 
o Kiihtyvyys yhteensä pysäkkivälillä (m/s2) 
o Kineettisen energian muutos kiihdytyksissä yhteensä pysäkkivälillä (J) 
o Hidastukseen käytetty aika yhteensä pysäkkivälillä (s) 
o Hidastus yhteensä pysäkkivälillä (m/s2) 
o Kineettisen energian muutos hidastuksissa yhteensä pysäkkivälillä (J) 
o Seisonta-aika pysäkkivälillä yhteensä (min) 
o Pysähdysten lukumäärä pysäkkivälillä (kpl) 
o Pysäkkivälin ajoaika (min) 
o Kulutus pysäkkivälillä (l) 

 
Jokaiselle pysäkkivälille määritettyjen kymmenen tunnusluvun perusteella valittiin 
tavanomaiset ajokerrat, joiden ajoprofiilit piirrettiin. Valinnassa käytettiin kriteereinä 
normaalijakaumaoletusta. Eri tekijöille määritettiin vaihteluvälit ja poimittiin ne 
ajokerrat joiden tunnusluvut olivat samanaikaisesti määritetyllä vaihteluvälillä. Lisäksi 
poimittiin vähiten ja eniten polttonestettä kuluttaneet ajokerrat ko. välillä (kuva 12). 
Ruuhka- ja päiväajan ajokerrat täyttivät samat tavanomaisen ajon valintakriteerit, jolloin 
ei ollut tarvetta tarkastella erikseen ruuhka- ja päiväaikaa. 
 

Pysäkkiväli Kuusitie - Tilkka 
Tavanomaisimmat syklit. Linja 32
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Kuva 12. Tavanomaisimmat ajosyklit linjan 32 pysäkkivälillä Kuusitie - Tilkka 
(Mannerheimintie) sekä eniten (yhtenäinen viiva) ja vähiten (katkoviiva) 
kuluttanut ajosykli. 

Käytetyllä menettelyllä saatiin jokaiselle pysäkkivälille muutama (2-8) ajokerta. 
Valitsemalla tästä joukosta kullekin välille yksi ajokerta, voitiin muodostaa yhtenäinen 
ajojakso koko linjalle. 

Tavanomaisten ajokertojen valintamenettelyä tarkennettiin edelleen. Jokaiselle 
pysäkkivälille määritettyjen tekijöiden keskiarvojen ja hajontojen perusteella 
määritettiin vaihteluväli siten että jokaisella tekijällä oli sama vaihteluvälimäärittely.  
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Normaalijakauman mukaisen todennäköisyyden perusteella asetettiin valintakriteeriksi 
30 - 70 %. Valintakriteeriä muuttamalla saadaan eri määrä ajokertoja valituksi. 
20 - 72 % välillä olevan valintakriteeristön perusteella saadaan jo lähes kaikille 
pysäkkiväleille poimittua edustava ajokerta. 

Käytetyn menettelyn perusteella muodostettiin yhtenäinen linjajakso ajoprofiilin 
perusteeksi. Lisäksi ajosyklin muodostamisessa käytettiin kriteerinä eri väylätyyppien 
huomioimista. Väylätyypit ovat keskustan pää- ja kokoojakadut, pääliikenneväylät ja 
moottoritien kaltaiset väylät. 

5. Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus ja ajoneuvon valintatyökalu (TKK 
autolaboratorio) 

 
Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 

Advisor -ohjelmalla tehtävät simuloinnit oli alunperin suunniteltu tehtäväksi 
diplomityönä, mutta aiheeseen ei TKK:lla löytynyt halukasta työntekijää. Tämän tähden 
päädyttiin ratkaisuun, jossa simulointiosuus teetetään tutkijalla kevään 2004 aikana. 
Rahoitukseen ja aikatauluihin tämä muutos ei vaikuta. Työn lopputulosten kannalta 
muutos on todennäköisesti jopa hyvä, koska on mahdollisuus käyttää tutkijatyövoimaa 
osuuden tekemiseen.  

DI Tommi Mutanen on pohjustanut alatehtävän käynnistämistä. Varsinaisen työn tulee 
tekemään DI Osku Weckman. Ensi vaiheen simuloitavat autot on valittu. Simuloinnin 
kohteeksi on valittu Kabus’in uusi alumiinirakenteinen kevyt pitkänmatkan linja-auto ja 
tavanomaista tekniikkaa edustava kolmiakselinen kaupunkilinja-auto. Alkuperäinen 
ajatus oli, että toinen simuloitava auto olisi ollut midi-kokoinen bussi. Koska Suomen 
markkinoille ei tällä hetkellä ole tarjolla täysin relevanttia midi-kalustoa, päädyttiin em. 
ratkaisuun. Valitulla vertailuparilla saadaan aikaan kohtuullinen hajonta sekä autojen 
omapainon että moottorikoon suhteen.    

6. Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 
(VTT RTE, VTT PRO) 

Teksti: Kari S. Mäkelä 

Tästä alatehtävästä on laadittu erillinen raportti:  

• Mäkelä, Kari S., Laurikko, Juhani, Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä. 
Esitutkimus. Tutkimusraportti VTT RTE 439/04 

 
Tehtävät: 

Hankkeen vuotta 2003 koskevassa osiossa tarkasteltiin eri mahdollisuuksia luoda 
seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa kuljetusyrityksen energiankulutus- ja 
ympäristöseurannan ja raportoinnin (kuva 13). Tehtävät sisälsivät olemassa olevien 
työkalujen ja järjestelmien kartoittamisen, tarvittavan seurantatiedon määrittelyn, 
tiedonkeruumenetelmien valinnan, raportointikäytännöistä ja -muodoista sopimisen, 
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kuljetuskaluston energiakatselmuksen sisällön määrittämisen ja ESS osallistumisen 
aktiivisuustasojen määrittämisen. 
 
Nykytilanne 

Olemassa olevat, autokaluston ja autokaluston energiankulutuksen hallintaan tarkoitetut 
järjestelmät kartoitettiin. Järjestelmiä löytyi kaikkiaan 19 kpl, mutta suurin osa näistä on 
tarkoitettu lähinnä autokaluston hallintaan. Yleisenä piirteenä oli, että järjestelmiä 
voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Järjestelmät toimivat myös eri tasoilla. 
Ajoneuvojen valmistajien laitteet seuraavat hyvinkin tarkasti moottorin käyttäytymistä, 
kun taas yleisemmällä tasolla olevat seuraavat ajoneuvojen sijaintia ja auttavat kaluston 
hallinnassa yleisellä tasolla.  
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Kuva 13. Seurantajärjestelmän ja tiedonsiirron rajapintojen yleinen kuvaus. 

Seurantatiedot määriteltiin. Ongelmana on energiatehokkuuden seurantaan tarvittavien 
tietojen huono saatavuus yrityksissä. Energiatehokkuudessa tapahtuvien muutosten 
seurantaan tarvitaan melko yksityiskohtainen tieto lastista. Monissa yrityksissä ei vielä 
tällä hetkellä pystytä kohdentamaan lastia todelliseen ajotapahtumaan. 
Energiatehokkuuden seuranta yksistään ei ole riittävä motivaatio luoda järjestelmiä, 
vaan pääasialliset järjestelmähyödyt on saatava muualta (kaluston seuranta, laskutus 
jne.).   
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Esiselvityksen tuloksena esitetään tehtäväksi keskusyksikkö, johon yritysten eri tavoin 
tuottamat autokohtaiset tiedot syötetään keskitetysti. Järjestelmän tulee olla riippumaton 
tiedonkeruu-, laskenta- ja tiedonsiirtojärjestelmistä. Parhaiten tämä toteutuu siten, että 
tiedon keruusta, laskennasta ja tiedon siirrosta seurantajärjestelmään huolehtii 
kuljetusyritys joko itse tai valitsemansa palveluntarjoajan kautta. Seurantajärjestelmän 
sisältäisi tilastotietokannan, yritystietokannan ja informaatio- ja koulutusosion. 
Seurantajärjestelmäkokonaisuuteen sisältyisi myös jatkuvana prosessina järjestelmään 
tulevan tiedon varmennus, energiakatselmukset, opastusta ja koulutusta.  

 
7. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja 

kuljetustekniikan laitos) 
 
Teksti: Harri Rauhamäki 
 
Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 
 
Tavoitteet 
 
TTY:n Liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen osahankkeen tavoitteena on yleisen 
toimintamallin luominen energiankulutuksen seurannan järjestämiseksi sekä 
vähentämistavoitteiden ja soveltuvien vähentämistoimenpiteiden keinovalikoiman 
laatimiseksi linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä. Tavoitteena on määrittää yrityksen 
kaluston polttonesteenkulutukseen soveltuva seurantajärjestelmä sekä laatia 
energiankulutuksen vähentämiseen ja kuljetusten laatu- ja ympäristötekijöiden 
parantamiseen kohdennettu toimintamalli. Energiankulutuksen vähentämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutusten arvioinnin kannalta toimiva 
energiankulutuksen seurantajärjestelmä ja vähentämistavoitteiden asettelu on olennaisen 
tärkeää. 
 
Osahankkeen case -organisaatioita ovat Tampereen kaupungin liikennelaitos (TKL), 
Koiviston Auto -yhtymä Oy, ja Tampereen kaupungin auto- ja konekeskus. Hanke 
jakautuu seuraaviin osavaiheisiin: 
 
1. Kaluston, käyttötarkoituksen ja –tapojen inventointi (erikseen kussakin case -

organisaatiossa) 
2. Energiankulutuksen seurantaan soveltuvien järjestelmien kartoittaminen 

(yhteistyössä EC-Tools Oy:n kanssa) 
3. Yrityskohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän luominen ja pilotointi 
4. Soveltuvien energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien keinojen kartoittaminen 

(yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa) 
5. Energiankulutuksen vähentämistavoitteiden laatiminen ja kytkeminen osaksi 

yrityksen tai organisaation ympäristöjärjestelmää 
 
Vuonna 2003 tässä osahankkeessa asennetaan 5 autoon EC Tools Oy:n valmistama 
tiedonkeruuyksikkö osana pilotointitoimintaa. Lisäksi tässä osahankkeessa voidaan 
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hyödyntää VTT Prosessien koordinoimissa muissa osahankkeessa asennettavia 
samanlaisia tiedonkeruuyksiköitä.  
 
Nykytilanne  
 
Osahankkeen ensimmäisen vuoden aikana perehdyttiin case-yritysten toimintaan ja 
seurantajärjestelmille kohdistuviin toiveisiin/vaatimuksiin. Tämä edellytti tiivistä 
yhteistyötä yritysten ja tekijä-osapuolten kesken. Kaikissa case-yrityksissä haluttiin 
seurantajärjestelmää hyödyntää myös muulla tavoin kuin vain polttoaineenkulutuksen 
seuraamiseen ja dokumentointiin. Samalla varmistettiin myös muiden osahankkeiden 
tarvitsemien tietojen keräys. Esille tulleiden vaatimusten perusteella laadittiin tarvittavat 
määrittelyt pilotoitaville seurantalaitteistoille. Määrittelyjen mukaisten laitteiden 
asentaminen tapahtui vuoden 2003 loppupuolella. Laitteistot ovat pääosin koekäytössä 
suunnitellussa laajuudessa.      
 
Case: Tampereen kaupungin auto- ja konekeskus 
 
Tampereen kaupungin auto- ja konekeskuksen tavoitteena on selvittää erityisesti 
talvikunnossapitotoimenpiteiden vaikutuksia ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen. 
Myös ajoneuvojen ja moottoreiden valintaan tarvittaisiin lisätietoja. AKK:ssa 
seurantajärjestelmä on asennettu ja myös käytössä kahdessa ajoneuvossa. Järjestelmä 
kerää perustietoja moottorin kuormituksesta, polttoaineenkulutuksesta, ajoneuvon 
sijainnista ja talvikunnossapitolaitteiden (hiekotin, etuaura, mahanalusterä, pesulaite) 
käytöstä. Näiden tietojen avulla voidaan tutkia em. kaluston käytön vaikutuksia 
energiankulutukseen. Lisäksi järjestelmä tuottaa kaupungin väylien kunnossapitäjälle 
selkeän raportin tehdyistä kunnossapitotoimenpiteistä paikka- ja aikatietoineen. 
Kerättyjen tietojen seuranta tapahtuu internet-liittymän kautta.  
 
Case: Tampereen kaupungin liikennelaitos 
 
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tavoitteena on päästä ajoneuvo-, linja- ja 
kuljettajakohtaiseen polttoaineenkulutuksen seurantaan. Erityisesti kuljettajakohtaisen 
kulutuksen mittaaminen halutulla tarkkuudella on aikaisemmin ollut ongelmallista mm. 
kuormitus- ja linjakohtaisista eroista johtuen. Hankkeen yhteydessä on kaksi linja-autoa 
varustettu seurantajärjestelmillä vuoden 2003 lopulla. Asennettavat järjestelmät 
tuottavat perustietoja mm. moottorin kuormituksesta, polttoaineenkulutuksesta ja 
ajoneuvon kuormituksesta (kaasujousien paine). Linjakohtaiset tiedot kerätään 
rahastuslaiteen tuottamista tiedoista. Kerättyjen tietojen seuranta tapahtuu internet-
liittymän kautta. 
 
Case: Koiviston Auto –yhtymä Oy 
 
Koiviston Auto –yhtymä Oy:n tavoitteena on päästä ajoneuvo- ja kuljettajakohtaiseen 
polttoaineenkulutuksen seurantaan. Tämä edellyttää mm. nopeaa tiedonsiirtoa 
ajoneuvosta toimistolle, polttoaineenkulutustietojen analysointia ja selkeää raportointia. 
Lisäksi pyritään seuraamaan myös matkustusmukavuuteen vaikuttavia ajoneuvon 
kiihtyvyyksiä. Hankkeen yhteydessä on kaksi linja-autoa varustettu 
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seurantajärjestelmillä, jotka tuottavat perustietoja moottorin kuormituksesta ja 
polttoaineenkulutuksesta. Kiihtyvyyksien seuranta on vielä toteuttamatta. Kerättyjen 
tietojen seuranta tapahtuu internet-liittymän kautta.  
 
Kolmen case –tapauksen instrumentointikuvat on esitetty liitteessä 3.  
 
Pääosa seurantalaitteistoista on asennettu kohdeyritysten ajoneuvoihin. Joissakin 
tapauksissa ongelmia ovat aiheuttaneet liitynnät ajoneuvojen sähköisiin väyliin tai 
seurantalaitteistoihin liitettävät lisäanturoinnit. Seurantalaitteistojen tekninen kehitys 
jatkuu havaittujen parannuskohteiden edellyttämässä laajuudessa. Tietojen tarkempaan 
keräykseen ja niiden analysointiin keskitytään  vuoden 2004 aikana. Hankkeeseen vielä 
varattu yksi seurantajärjestelmä asennetaan todennäköisesti jakeluliikenteessä olevaan 
ajoneuvoon. Kohdeyritys (mahdollisesti Transpoint) ja tarkempi aikataulu varmistuvat 
vuoden 2004 aikana.  Hankkeeseen liittyvät muut osatehtävät käynnistetään vuoden 
2004 aikana. 
 
8. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, Stadia) 
 
Tästä alatehtävästä on laadittu seuraavat raportit:  
 
• Eskelinen, Harri, Selvitys kuljettajan ajo-opastusjärjestelmän toteuttamisesta. 

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 
• Westerholm, Mårten, Pellikka, Ari-Pekka, Aktiivisen ajo-opastinlaitteen 

kehittäminen. Projektiraportti PRO3/P5117/04 
 
Sisältö 
 
Aktiivisella ajo-opastinlaitteella tarkoitetaan tässä esim. ohjelmoitavaa näyttöpaneelia, 
josta kuljettaja saa yksiselitteisiä, yksinkertaisia toimintaohjeita ajoneuvon 
taloudelliseen ajotapaan. Ohje voi olla esim. vaihtamiskehotus (manuaalivaihteisto), 
varoitus turhaan ripeästä kiihdytyksestä, muistutus liiallisesta jarrujen käytöstä tai 
turhasta joutokäynnistä. Ajo-opastinlaitteella voidaan myös muistuttaa sellaisista 
ajoneuvon huolloista, jotka vaikuttavat ajoneuvon kulutus- tai päästöarvoihin. Ajo-
opastuslaite kytketään ajoneuvon CAN -väylään, josta saadaan informaatiota moottorin 
ja ajoneuvon toiminnasta. Lisäantureita voivat olla esim. jarrujen lämpötilatunnistimet 
tai indikaattorit jarrujen käytöstä. 

Järjestelmään on liitettävissä ajoneuvon sijaintitieto ja bussien osalta myös reitti- ja 
aikataulutieto. Pisimmälle vietynä ajo-opastinjärjestelmä opastaa kuljettajaa 
taloudelliseen ajotapaan ottaen huomioon vielä ajamattoman reittiosuuden. 

Nykytilanne 

Stadia teki esiselvityksen ajo-opastinlaitteiston toteuttamisvaihtoehdoista ja 
markkinoilla olevista ajoneuvojen informaatiojärjestelmistä. Harri Eskelisen laatimassa 
raportissa on käsitelty mm. ajoneuvokaluston dataväyläratkaisuja, tiedonsiirtoverkkoja, 
paikannusjärjestelmiä ja ajo-opastinlaitteistolle asetettavia vaatimuksia. Lisäksi 
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Eskelinen on arvioinut erilaisia kaupallisia ajoneuvojen informaatiojärjestelmiä, ml. 
erilaiset opastus- ja rahastusjärjestelmät. 
 
Eskelisen johtopäätös on, ettei hardware –kehitystyötä tarvita siinä määrin, mitä 
projektia suunniteltaessa oli ajateltu. Eskelinen toteaa seuraavasti: 
”Ajonopastusjärjestelmän vaatimuksina esitetyt matkustajainformaatiojärjestelmä, 
liikennevaloetuudet, reaaliaikainen aikataulunseuranta, tekninen tiedottaminen, 
kaksisuuntainen viestijärjestelmä sekä automaattinen matkustajalaskenta ovat kaikki 
saatavilla olevia järjestelmiä. Itse ajo-opastin vaatii lähinnä ohjelmointi- ja 
testaustyötä, sekä tietenkin toimivan kehyksen........Kerättyjen tietojen valossa ei ole 
järkevää kehittää omaa ajo-opastinjärjestelmää, vaan aloitta yhteistyö jonkin alan 
erikoisosaajan kanssa, joita Suomestakin löytyy useita”. 
 
VTT:n osuudessa vuosi 2003 käytettiin lähinnä CAN –väylän lukemiseen tarvittavien 
työkalujen kehittämiseen, väylästä saatavan tiedon analysointiin ja taustadatan 
keräämiseen. VTT:n osuuden suunnitelmissa oli EC-Road tiedonkeruulaitteiden asennus 
viiteen ajoneuvoon taustadatan keräämiseksi. Näistä vuonna 2003 toteutui asennukset 
kahden bussin ja yhden kuorma-auton osalta. 

Taloudellisen ajon strategiat määritellään kokonaishankkeen muissa alatehtävissä, mm. 
VTT RTE:n alatehtävässä ”Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi 
hyödyntämällä ajoprofiileja, ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa”. Mitään varsinaista ajo-
opastinlaitteen terminaalin ohjelmointityötä ei vielä pystytty tekemään vuoden 2003 
aikana, koska peruslaitteistosta ei pystytty tekemään päätöstä. 

Eskelisen suositusten mukaisesti kehitystyössä hakeudutaan jatkossa aktiiviseen 
yhteistyöhön kotimaisten elektroniikkayritysten kanssa. VTT on tammikuussa 2004 
tehnyt aloitteen neljän elektroniikkayrityksen kutsumiseksi mukaan ”Raskaan 
ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen” –hankekokonaisuuteen. Kutsutut 
yritykset ovat: 

• AC Sähköautot Oy 
• Buscom Oy 
• Mitron Oy 
• Taipale Telematics Oy 
 
Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tiedossa, miten ehdotettu yhteistyökuvio tulee 
toteutumaan. 
 
9. Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet (TKK Autolaboratorio) 

 
Teksti: Tommi Mutanen 

Tästä alatehtävästä on laadittu erillinen raportti (diplomityö): 

• Mutanen, Tommi, Linja-auton renkaiden energiatehokkuus ja turvallisuus. 
Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin 
tutkintoa varten Espoossa 24.11.2003. 
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Tämä osahanke toteutettiin diplomityönä TKK:ssa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää 
eri rengastyyppien vaikutus linja-auton energiankulutukseen. Työssä tarkasteltiin myös 
renkaiden vaikutusta turvallisuuteen ja liikennöitävyyteen. Työn perustana oli 
kirjallisuustutkimus sekä eri rengastyypeillä suoritetut käytännön mittaukset tiellä ja 
alustadynamometrillä.  
 
Työn alussa on käyty läpi linja-autojen ja -autoilun historiaa ja kehitystä viime 
vuosisadan alun ennakkoluulottomista liikennöintikokeiluista tämän päivän liikenteen 
kilpailuttamiseen ja entistä enemmän elektroniikkaa sisältäviin linja-autoihin saakka. 
Myös raskaan kaluston renkaiden historiaa käydään läpi umpikumi- ja 
ristikudosrenkaista alkaen aina teräsrunkoisiin vyörenkaisiin saakka. Linja-auton 
renkaiden vaatimuksia ja leveän yksikköpyörän taustoja selvitettiin kirjallisuuden lisäksi 
myös Internetin ja raskaan ajoneuvokaluston aikakausilehtien avulla.  
 
Kuorma- ja linja-autoissa pyrkimys alhaisempaan energiankulutukseen tuo autoihin yhä 
kevyempiä komponentteja, joiden ansiosta hyötykuormaa on mahdollista kasvattaa. 
Yksi rengasteollisuuden panos komponenttien keventämiseen on vetävälle akselille 
tarkoitettu leveä yksikköpyörä, jota myös supersingleksi kutsutaan. Tällä hetkellä 
markkinoilla on jo kahden eri valmistajan vetävälle akselille tarkoitettuja leveitä 
yksikköpyöriä, ja lisää vaihtoehtoja on tulossa piakkoin. Paripyörän korvaavan 
supersingle-renkaan painon- ja tilansäästö on huomattava, paripyöriin verrattuna linja-
auto voidaan tehdä leveillä yksikköpyörillä varustettuna yli 100 kg kevyemmäksi, ja 
takapyöränkoteloiden väliin jää lähes 30 cm enemmän tilaa. Leveä yksikköpyörä on 
suunniteltu myös alhaisempaa vierinvastusta silmälläpitäen. Diplomityön yhtenä 
päämääränä oli tarkastella leveän yksikköpyörän soveltuvuutta linja-autokäyttöön taka-
akselille paripyörän tilalle.  
 
VTT:n raskaan kaluston alustadynamometrillä suoritetuissa rullauskokeissa ja 
Braunschweig- syklissä päävertailuparina olivat Michelinin valmistamat yksikköpyörät 
ja vastaavat paripyörät. Muut taka-akselilla testatut renkaat olivat pinnoitettuja. 
Muuttujina pinnoitettujen renkaiden ryhmässä olivat rengaskoko, kuluneisuus ja rungon 
tyyppi. Etuakselilla vertailtiin uusia, samankokoisia kahden eri valmistajan renkaita. 
 
Mittaustulosten perusteella kulutusero leveän yksikköpyörän ja vastaavan paripyörän 
välillä osoittautui marginaaliseksi (kuva 14). Dynamometrillä ajo ei välttämättä tuo 
esille kaikkia uudella rengastyypillä saavutettavia etuja, eikä lieriömäisen teräsrummun 
päällä ajaminen vastaa täysin todellista tiekosketusta. Kuitenkin tien päällä suoritetut 
rullauskokeet tukevat dynamometrillä mitattuja tuloksia, ero paripyörän ja leveän 
yksikköpyörän vierinvastusten välillä ei ole ainakaan suoraan ajettaessa suuri.  
 
Suuremmat leveällä yksikköpyörällä saavutettavat edut tulevat yli sadan kilon 
painonsäästöstä sekä pienemmistä ulkomitoista. Ajoneuvon suunnitteluun tulee entistä 
enemmän vapauksia, kun pyöränkoteloiden väli voidaan tehdä suuremmaksi. Tien 
päällä suoritetuissa rullauskokeissa leveä yksikköpyörä osoittautui myös 
ajomukavuudeltaan paremmaksi. 
 
 



 31 (48) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Vetävien pyörien rengastuksen vaikutus Braunschweig –syklissä mitattuun 

polttoaineenkulutukseen. 
 
Kuluneisuudella havaittiin olevan suuri vaikutus talvipintaisen pinnoitetun renkaan 
vierinvastukseen, urasyvyydeltään 67 -prosenttisesti kuluneella renkaalla päästiin 
pienemmän vierinvastuksen ansiosta yli 4 % alhaisempaan kulutuslukemaan kuin 
vastaavalla ajamattomalla renkaalla. Kuluneen renkaan uudelleenurittaminen on tämän 
tuloksen perusteella kannattavaa, sen avulla saadaan renkaalle parhaimmillaan 25 % 
lisää käyttöikää sen ollessa taloudellisimmillaan.  
 
Pinnoituksessa käytettävien runkojen rakenne-erot vaikuttavat energiankulutukseen. 
Rengasrungon tyyppi (eri valmistaja) aiheutti yhden prosentin eron samankokoisten ja 
samalla pintakuviolla varustettujen pinnoitettujen renkaiden välille.  
 
Eri rengaskokojen mittaukseen vaikutti myös testiauto. Rullauskokeiden tulosten 
perusteella rengaskoko 295/80 R 22,5 on vierinvastukseltaan parempi kuin 
samantyyppinen 275/70 R 22,5-kokoinen rengas, mutta suuremmalle renkaalle mitatut 
kulutuslukemat olivat 0,7 % suurempia. Tähän on todennäköisesti syynä renkaan 
halkaisijan muutoksen aiheuttama muutos auton välityssuhteissa. Testiauto on 
suunniteltu ajettavaksi 275/70 R 22,5-kokoisilla renkailla. 
 
Erimerkkisten uusien eturenkaiden välillä havaittu ero oli pieni, vierinvastusvoimien ero 
oli vain 3,2 %. 
 
Rengaspaine on energiatehokkuuden kannalta merkittävä tekijä. Alipaineisten renkaiden 
vierinvastus kasvaa, mikä kasvattaa energiankulutusta. Ylipaineinen rengas ei jousta 
tarpeeksi tien epätasaisuuksissa, minkä takia pyöräntuenta ja laakerointi rasittuvat 
enemmän kuin oikeilla rengaspaineilla. Ali- ja ylipaineisen renkaan käyttöikä jää 
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oikealla paineella varustettua rengasta lyhyemmäksi, minkä takia renkaiden oikeisiin 
paineisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Myös sisempien paripyörien rengaspaineet 
tulisi tarkastaa säännöllisesti, vaikka ne saattavat jäädä venttiilin hankalan sijainnin 
takia vähäisemmälle huomiolle. 
 
Turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden arvottaminen jäi energiankulutusta 
yleisemmälle tasolle. Perusoletuksena on, että käyttötarkoitukseen on valittu oikean 
tyyppinen rengas. Suomen olosuhteita ajatellen linja-auton renkaan käyttökausi syksystä 
syksyyn on hyvin perustelu, varsinkin kun useat rengasmallit on suunniteltu siten, että 
ne kuluessaan muuttuvat talvipintaisesta kesäpintaiseksi.  Rengasteknisesti linja-auton 
turvallisuutta voi parantaa renkaiden huollolla, eli alkavien vaurioiden tarkkailulla ja 
ilmanpaineiden säännöllisellä tarkastamisella.  
 
Tulevaisuudessa todennäköisesti yleistyvät paineenvalvontajärjestelmät helpottavat 
renkaan ylläpitoa, ja näin ollen pidentävät niiden keskimääräistä käyttöikää ja 
energiatehokkuutta. Jatkuvan paineenvalvonnan ansoista pieninä vuotoina alkaviin 
rengasvaurioihin voidaan puuttua varhaisemmassa vaiheessa, ja näin ollen rengasrikon 
aiheuttamat matkan katkeamiset vähenevät.  
 
10. Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

(VTT PRO) 

Tästä alatehtävästä on laadittu seuraavat raportit:  
 
• Murtonen, Timo, Kytö, Matti, The effect of lubrication oil on the fuel consumption of 

a heavy-duty diesel engine. Research Report PRO3/P5114/04. 
• Murtonen, Timo, Polttoaineen laadun vaikutus polttoaineenkulutukseen raskaassa 

dieselmoottorissa. Projektiraportti PRO3/P115/04. 
 
Poltto- ja voiteluaineisiin tehtävillä muutoksilla voidaan suhteellisen yksinkertaisesti ja 
nopeasti vaikuttaa ajoneuvojen energiankulutukseen. Suomen ilmasto-olosuhteissa 
dieselpolttoaineen ominaisuudet vaihtelevat vuodenajan mukaan, koska öljynjalostajan 
on taattava polttoaineen toimivuus (juoksevuus) myös matalissa lämpötiloissa. Toisaalta 
talvilaatuisen, keveän dieselpolttoaineen turha käyttö lisää litroissa mitattua 
polttoaineenkulutusta ja alentaa moottorista saatavaa tehoa. 

Voiteluaineiden kitkahäviöihin voidaan vaikuttaa perusöljyn koostumuksella, 
viskositeetilla ja voiteluöljyn lisäaineilla. Markkinoilla on jo kaupallisia tuotteita, joiden 
väitetään säästävän polttoainetta useita prosentteja tavanomaisiin öljyihin verrattuna. 

Voiteluainetutkimus 

Vuonna 2003 tehtiin sekä poltto- että voiteluainetutkimusta moottorijarruun asennetulla 
Volvo DH10A 285 –moottorilla. Kokeet aloitettiin voiteluainetutkimuksella, jossa 
selvitettiin moottoriöljyn laadun vaikutusta dieselmoottorin polttoaineenkulutukseen. 
Mittauksia tehtiin yhteensä 13 eri öljylaadulla. Vertailuöljynä oli 
mineraaliöljypohjainen 15W-40 viskositeettiluokan öljy.  Testit suoritettiin niin, että 
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täysin lämmenneellä moottorilla ajettiin 8 eri ESC –kuormasyklin pistettä osakuormia 
painottaen.  

Kulutus mitattiin gravimetrisesti, ja vertailuarvona kunkin öljyn osalta käytettiin 
kaikkien kuormapisteiden keskimääräistä ominaiskulutusarvoa. Tulokset on esitetty 
kuvassa 15. Referenssiöljyn tulos on esitetty 0 –tasona.  

 

Kuva 15. Moottoriöljyn laadun ja viskositeetin vaikutus dieselmoottorin 
polttoaineenkulutukseen. 

Kuvasta 15 nähdään, että valitsemalla moottoriöljy oikein polttoaineenkulutusta voidaan 
vähentää parhaimmillaan 2 - 2,5 %. Todellinen potentiaali on vieläkin suurempi, koska 
kokeet ajettiin laboratorio-olosuhteissa huoneen lämmössä täysin lämmenneellä 
moottorilla. Todellisessa, myös kylmäkäyttöä sisältävässä ajossa voiteluaineen laadun 
merkitys korostuu edelleen. 
 
Polttoainetutkimus 

Polttoainetutkimuksessa tutkittiin Fortumin eri kaupallisten dieselpolttoainelaatujen 
vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Mukana tutkimuksessa oli neljä eri vuodenajoille 
tarkoitettua polttoainetta, joiden samepiste ja suodatettavuus vaihtelivat. Mittaukset 
tehtiin neljällä kuormatasolla (90, 70, 50 ja 25 %) pyörintänopeudella 1550 r/min. 
Kulutuksen vertailuarvona on käytetty eri kuormatasojen keskimääräistä 
polttoaineenkulutusta. Kaikilla polttoaineilla ajettiin myös 
rajamomenttikäyrä/tehokäyrä. 
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Tulokset osoittavat, että eri vuodenajoille tarkoitetuilla polttoainelaaduilla on vaikutusta 
sekä moottorista saatavaan tehoon että litramääräiseen polttoaineenkulutukseen. Suurin 
vaikuttava tekijä on polttoaineen tiheys ja sitä kautta energiasisältö tilavuusyksikköä 
kohti. Tavanomaisen dieselmoottorin polttoainejärjestelmä mittaa syötettävän 
polttoaineen määrän tilavuutena. Polttoaineen syttymisominaisuudet ja viskositeetin 
vaikutus ruiskutusajankohtaan saattavat niin ikään olla polttoaineenkulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä 

Kuvassa 16 on esitetty eri polttoaineilla saavutettavat tehokäyrät. DIC 0/-10 laadulla 
(normaali kesälaatu) saavutettiin noin 5 % korkeampi teho läpi pyörintänopeusalueen 
verrattuna laatuun DIC –29/-34 (normaali talvilaatu).  Polttoaineiden tunnisteissa oleva 
ensimmäinen luku ilmaisee samepisteen ja toinen luku suodatettavuuspisteen 
astelukuina. Varsinkin 60 t ajoneuvoyhdistelmän osalta 5 % tehonvaihtelulla saattaa jo 
olla merkitystä auton suorituskyvyn ja ajettavuuden kannalta. 

Mitattu teho eri polttoainelaaduilla
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  Kuva 16. Eri polttoaineilla mitattu moottoriteho. 
 
Kuvassa 17 on esitetty polttoaineen vaikutus painopohjaiseen (g/kWh) 
ominaiskulutukseen ja kuvassa 18 vaikutus tilavuuspohjaiseen omaiskulutukseen 
(dm3/kWh).  
 
Tarkasteltaessa polttoaineen keskimääräistä (neljän mittauspisteen keskiarvo) 
ominaiskulutusta (g/kWh) on ero polttoaineiden välillä suurimmillaan noin 2 % (kuva 
17). Polttoaineella DIC -15/-25 mitattu muutos kulutuksessa (verrattuna polttoaineeseen 
DIC –29/-34) on lähellä mittaustarkkuuden rajoja. Muutoksen ominaiskulutuksessa voi 
aiheuttaa polttoaineiden erisuuruiset viskositeetit sekä lämpöarvot. Viskositeetin 
kasvaessa on mahdollista, että dynaamiseen ruiskutusennakko muuttuu aikaisemmaksi. 
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Ennakon muuttuessa aikaisemmaksi polttoaineenkulutus pienenee ja NOx päästöt 
kasvavat. Mittausten aikana saadut NOx tulokset viittaisivat, että polttoaineen 
viskositeetti on vaikuttanut dynaamiseen ennakkoon. Muutokset NOx arvoissa olivat 
vähäisiä mutta kuitenkin selkeästi havaittavissa etenkin suurilla kuormitusasteilla. 
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Kuva 17. Polttoainelaadun vaikutus polttoaineen ominaiskulutukseen (g/kWh). 

 

Polttoainelaadun vaikutus polttoaineenkulutukseen 
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Kuva 18. Polttoainelaadun vaikutus polttoaineenkulutukseen, vertailuyksikkönä 
dm3/kWh.  
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 Jos tarkasteltavaksi yksiköksi valitaan dm3/kWh, on suurin ero polttoaineiden välillä 
noin 3,5 %, eli noin kaksinkertainen g/kWh –arvoihin verrattuna (kuva 18). Testatuilla 
polttoaineilla tiheys aleni samepisteen ja suodatettavuuslämpötilan laskiessa. 
 
Tulokset osoittavat, että aina mikäli mahdollista, kannattaisi pyrkiä käyttämään 
kesälaatuisia, mahdollisimman korkean tiheyden omaavia polttoaineita autojen 
suorituskyvyn maksimoimiseksi ja litramääräisen polttoaineenkulutuksen 
minimoimiseksi. Eräissä uusissa, korkeapaineisilla ruiskutusjärjestelmillä varustetuissa 
autoissa polttoaineen kierrätys on erittäin voimakasta. Tämä merkitsee sitä, että 
polttoaineen lämpötila pysyy ajossa varsin korkeana, ja näin ollen myös 
polttoainesuodattimien tukkeutumisen vaara pienenee. Liikennöitsijöiden kannattaa 
tarkkaan selvittää autojen maahantuojilta, mitkä ovat eri automallien todelliset 
vaatimukset polttoaineen kylmäominaisuuksille.    
 
11. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO, Stadia) 

 
Tästä alatehtävästä on laadittu erillinen raportti:  
 
• Eskelinen, Harri, Esiselvitys käytössä olevasta linja-autokalustosta ja moottoreiden 

päivityskäytännöstä peruskorjauksen yhteydessä. Helsingin ammattikorkeakoulu 
Stadia 

 
Tässä alatehtävässä tutkitaan mm. huoltotoimenpiteiden vaikutuksia ajoneuvojen 
polttoaineenkulutukseen ja mahdollisuuksia parantaa tai päivittää ajoneuvoja 
peruskorjausten yhteydessä. 
 
Esiselvitys 
 
Eskelisen selvitys painottui bussikalustoon (HKL-Bussiliikenne, Tampereen kaupungin 
liikennelaitos TKL, Koiviston Auto –yhtymä, Pohjolan Liikenne). Eskelinen tarkasteli 
eri liikennöitsijöiden kalustoa kalustoluetteloiden muodossa, selvitti eri 
liikennöitsijöiden korjauskäytäntöjä ja myös eri automaahantuojien mahdollisesti 
tarjoamia moottorien päivityksiä. Edellä mainitulla bussioperaattoreilla on käytössään 
yhteensä noin 1 700 autoa. Noin puolet näistä on Volvoja, pääasiallisen moottorityypin 
ollessa jo tuotannosta poistunut 9,6 litran makaava moottori. Lisäksi Eskelinen tarkasteli 
tilannetta Transpointin osalta. Transpointilla on yhteensä noin 190 kuorma-autoa. 
Valtamerkit ovat Scania ja Volvo. 
 
Korjauskäytännöt vaihtelevat yrityksestä toiseen. HKL peruskorjaa itse moottoreita osia 
vaihtamalla moottoreita autoista irrottamatta. TKL käyttää Tammer Diesel Oy:n 
vaihtomoottoreita. Korjaukset tehdään niin, että moottorien alkuperäiset spesifikaatiot 
säilyvät. Transpoint uusii kalustonsa niin, ettei peruskorjauksia tarvitse tehdä. 
 
Ainoastaan HKL:llä on kokemuksia varsinaisista ajoneuvojen päivityksistä EU ZEUS –
projektin puitteissa vanhoihin Volvoihin vaihdettiin MAN:in nestekaasumoottorit. 
Tietyt liikennöitsijät ovat myös jälkiasentaneet CRT –hiukkassuodattimia käytössä 
oleviin autoihin. 
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Valmistajat (Cummins, Merdeces-Benz, Scania, Volvo) eivät pääsääntöisesti tunne 
moottorien päivityssarjoja. Ruiskutuslaitteiden vaihtaminen uudenpiin olisi teknisesti 
varsin hankala ja monimutkainen toimenpide. Volvo tarjoaa jälkiasennukseen VEC 
järjestelmää (Volvo Emission Control), joka on CRT –tyyppisen hiukkassuodattimen ja 
EGR –järjestelmän (pakokaasujen takaisinkierrätys) yhdistelmä. Volvo ilmoittaa, että 
VEC –järjestelmällä varustettu alle 5 vuotta vanha Euro 2 –tasoinen 9,6 litrainen 
moottori pystyy täyttämään Euro 4 päästötason. Toistaiseksi VEC –järjestelmästä ei ole 
kokemuksia Suomessa. 
 
Kokeellinen toiminta 
 
Vuonna 2003 tutkittiin Koiviston Auto –yhtymän toivomuksesta kahden kaupallisen 
lisäaineen, moottoriöljyyn lisättävän Forte Motor Flush -moottorinpesulisäaineen ja 
ruiskutusjärjestelmän Forte Diesel Conditor -pesuaineen tehoa. 
 
Pesuaineiden vaikutukset tutkittiin ajamalla vertailumittaukset kahdella Koiviston 
Auton TM-6Z2/680 kaupunkibussilla (ajettu 210 ja 230 tkm). Ajoneuvojen moottorit 
olivat tyyppiä MAN D0826 LOH18. 

Vertailumittaukset suoritettiin molemmille ajoneuvoille seuraavassa järjestyksessä:  

1. Perustilanne; autoilla ajettu n. 20. 000 öljynvaihdon jälkeen (öljynvaihtoväli 
40.000 km) 

2. Moottorin sisäpesu ja öljynvaihto; vanhaan öljyyn lisättiin 20 % Forte Motor 
Flush -lisäainetta, jonka jälkeen tyhjäkäyntiä 40 min ennen öljynvaihtoa  

3. Polttoainejärjestelmän pesu; polttoaineen suodattimeen lisättiin 1,2 litraa Forte 
Diesel Conditor -lisäainetta 

Huoltotoimenpiteet suoritettiin mittausten välillä Keravalla Koiviston Auton toimesta. 

Kulutus mitattiin vakionopeuspisteissä, 30, 50 ja 70 km/h. ”Alustadynamometri-
mittausten menetelmäkehitys” –kappaleen mukaisen vakioinnin jälkeen suoritettiin aina 
kolme perättäistä 15 minuutin kulutusmittausta kutakin pistettä ajaen. Myös 
vetopyörältä saatava maksimiteho mitattiin moottorin pyörintänopeuksilla 1300 ja 1800 
rpm.  

Tulokset  

Kumpikaan toimenpide ei tuonut mittatarkkuuden puitteissa havaittavaa polttoaineen 
säästöä (kuva 19 suhteelliset muutokset, kuva 20 absoluuttitasot), eikä myöskään tehon 
lisäystä. 

Mittatarkkuuden rajoissa vasta n. 2 %:n muutoksia yksittäisissä mittasarjoissa olisi 
voinut pitää luotettavina, koska mittauksia ei voitu suorittaa saman päivän aikana ja 
ajoneuvo oli aina irrotettava alustadynamometrilta huoltotoimenpiteitä varten. 
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Kuva 19. Pesuaineiden vaikutus polttoaineenkulutukseen (suhteelliset muutokset, 
muutokset eivät ole mittatarkkuuden rajoissa merkittäviä). 
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Kuva 20. Pesuaineiden vaikutus polttoaineenkulutukseen (absoluuttitasot). 
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Auto numero 331 oli varustettu uusilla, mutta pinnoitetuilla karkeakuvioisilla renkailla 
(Bandag BDU E), mikä lisää kyseisen ajoneuvon tulosten virhemahdollisuutta. Auto 
numero 337 puolestaan varustettiin suositusten mukaisilla pitkittäiskuvioiduilla 
kesärenkailla (Michelin XDU Remix). 

Toistojen runsaan lukumäärän ja useiden mittapisteiden myötä pienemmätkin (alle 2 %) 
järjestelmälliset muutokset olisivat olleet havaittavissa. Yksittäisten yhdeksän (9) 
pisteen mittasarjojen keskihajonnat olivat välillä 0,3 – 0,7 % ja sarjojen suurimman ja 
pienimmän arvon erot olivat välillä 1,1 – 2,1 %. 

Mittauksen perusteella voidaan todeta, ettei pesuaineilla ollut vaikutusta kyseisiin 
ajoneuvoihin, mutta vaikutusta enemmän ajettuihin tai muuten huonokuntoisempiin 
yksilöihin ei tutkittu. Nykyaikaiset laadukkaat moottoriöljyt omaavat useimpiin 
tilanteisiin riittävän pesevyyden, minkä ansiosta moottorin toimiessa suunnitellusti, ei 
suorituskykyä alentavia karstamuodostumia pääse syntymään. Jos moottorissa ei ole 
likaisuuden aikaansaamaa ongelmaa, ei myöskään pesutoimenpiteillä ole mitään 
saavutettavissa. 
 
12. Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 
 
Tästä alatehtävästä on laadittu erillinen raportti:  
 
• Pyrrö, Seppo, Raskaankaluston energiakäyttö –projektin ”Koulutus” osaprojekti. 

Väliraportti joulukuu 2003. Motiva Oy. 
 
Motiva Oy:n osalta projektisuunnitelmaan oli viestinnän lisäksi kirjattu 
kuljettajakoulutukseen liittyviä tehtäviä:  
 
• käyttöprofiilit (taloudellisen ajotavasta kerätty tieto, olemassa olevat 

koulutusmuodot ja niihin sisältyvät oppaat), 
• ajotavan optimoinnin työkalut, 
• kuljettajakoulutuksen välineet ja menetelmät, 
• motivointikeinot ja 
• ohjeistus toimintatavoiksi linja-autoyrityksien ja kuljettajien koulutukseen 

taloudellisella ajotavalla (”opas”) 
 
Väliraportissaan Pyrrö on käsitellyt tarjolla olevia raskaan kaluston taloudellisen 
ajotavan koulutusohjelmia. Pyrrö on listannut mm. KEY- ja EcoDriving –koulutuksen 
sekä autojen maahantuojien tarjoamat koulutusohjelmat. Pyrrö lähetti kyselyn 38 
ammatilliseen oppilaitokseen taloudellisen ajotavan koulutusohjelmista. Vaikka vain 
yksi ammattioppilaitos vastasi kyselyyn, on kuitenkin tiedossa että laitoksissa annetaan 
laajasti taloudellisen ajotavan koulutusta, käytännössä KEY- ja EcoDriving –
koulutukseen pohjautuen. Lisäksi on tarjolla Liikenneturvan ennakoivan ajon kolutusta 
(REAK). Pyrrö teki lisäksi kyselyn 53 kuorma-autoyritykseen ja 93 linja-autoyritykseen 
taloudellisen ajotavan koulutusohjelmista. Vastauksia tuli niukanlaisesti, yhteensä vain 
11.   
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4 TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT JA 
SAAVUTUKSET 2003 

Jo projektin ensimmäisenä toimintavuonna pystyttiin generoimaan melkoisesti uutta 
käyttökelpoista tietoa. Vaikuttaisi siltä, että projektille asetettu 5-10 %:n pysyvä 
polttoaineen säästö on hyvinkin saavutettavissa jo pelkästään teknillisillä parannuksilla. 
Kuljetusyritysten toimintamalleihin ja kuljettajiin vaikuttamalla potentiaali on vieläkin 
suurempi.  
 
Jo nyt projekti on kehittänyt menetelmiä, joilla autojen polttoaineenkulutus voidaan 
määrittää todellisuutta vastaavissa kuormitustilanteissa toistettavasti ja riittävällä 
tarkkuudella pientenkin erojen esille saamiseksi. 
 
Seuraavassa on osahankekohtaisesti esitetty vuoden 2003 toiminnassa tehtyjä 
tärkeimpiä havaintoja ja aikaansaannoksia. 
 
Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys 
 
• simuloitavan ajoneuvon kokonaispaino nostettu 30 -> 60 tonnia 
• mahdollisuus tien gradientin (topografian) simulointiin lisätty kuormitussykleihin 
• menetelmä raskaiden kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen vertailuun 
• akkreditointi raskaiden ajoneuvojen päästö- ja polttoaineenkulutusmittauksille 

alustadynamometrissa   
 
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus 
 
• luotettavat ajovastusarvot eri tyyppisille tavara- ja linja-autoille 
• käsitys erityyppisten ajoneuvojen todellisesta tehon tarpeesta 
• näytetty toteen, miten ajoneuvoa keventämällä ja aerodynamiikkaa parantamalla 

voidaan pienentää ajovastuksia luokkaa 25 % ja näin ollen polttoaineenkulutusta 
jopa yli 30 % (Kabus alumiiniauto, normaalia pienempi moottori, nopeus 80 km/h) 

• merkkikohtaisten kulutusarvojen ilmoittaminen on hankalaa useista syistä varsinkin 
kuorma-autokaluston osalta (saattaa mm. syntyä kaupallisia eturistiriitoja) 

 
Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 
ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa 
 
• analysoitu aikaisemmin kerättyä dataa 
• pystytty tunnistamaan polttoainetta tuhlaavat ja säästävät ajosuoritteet 
• muodostettu pääkaupunkiseudun bussiliikennettä kuvaavat ajosyklit 
 
 



 41 (48) 

 

 

Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus ja ajoneuvon valintatyökalu 
 
• työ käynnistetty valitsemalla simuloitavat ajoneuvot (kevytrakenteinen 

pitkänmatkan linja-auto ja kolmiakselinen tavanomainen kaupunkibussi)  
 
Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 
 
• laadittu esiselvitys Kuorma-auto- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman 

seurannan toteuttamisesta  
 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen  
 
• neuvoteltu yhteistyöyritysten kanssa seurantajärjestelmien toteutuksesta 
• yksittäisille yrityksille räätälöityjen seurantajärjestelmien kehitys 
• yhteistyöyritysten autoja instrumentoitu palautetiedon saamiseksi 
 
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 
 
• kehitetty työkalut CAN –väylätiedon lukemiseen 
• instrumentoitu autoja palautetiedon saamiseksi 
• laadittu esiselvitys ajo-opastinlaitteiston toteuttamisvaihtoehdoista ja markkinoilla 

olevista ajoneuvojen informaatiojärjestelmistä 
• aloitettu yhteistyökeskustelut neljän elektroniikka-alan yrityksen kanssa 
 
Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet 
 
• kehitetty metodiikka sekä maantiellä että alustadynamometrilla tapahtuvaan 

rengastutkimukseen 
• todettu, ettei super-single –ratkaisu tuo merkittävää polttoaineen säästöä normaalin 

paripyöräasennukseen verrattuna 
• renkaan kuluneisuus ja pintakuviointi vaikuttavat vierinvastukseen, kulunut rengas 

vierii kevyemmin mutta on turvattomampi kuin uusi rengas 
• vetävä akselin rengastyypin ja renkaiden kuluneisuuden vaikutus linja-auton 

polttoaineenkulutukseen on enimmillään noin 5 %   
 
Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 
 
• oikein valittu moottoriöljy saattaa jopa täysin lämmenneessä moottorissa vähentää 

polttoaineenkulutusta noin 2,5 % 
• polttoaineen laatu vaikuttaa selvästi sekä moottorista saatavaan tehoon että 

litramääräiseen polttoaineenkulutukseen 
• talvilaatuiseen polttoaineeseen verrattuna kesälaatuinen polttoaine antaa noin 5 % 

korkeamman tehon ja noin 3,5 % alemman litramääräisen polttoaineenkulutuksen 
 



 42 (48) 

 

 

Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit 
 
• moottoriöljyyn lisättävä moottorin pesuaine ei, kuten ei myöskään polttoaineen 

joukkoon lisättävä ruiskutusjärjestelmän pesuaine tuonut mitattavissa olevaa 
polttoaineen säästöä   

• eri autonvalmistajien huolto-organisaatiot eivät tue moottorien päivityksiä 
peruskorjausten yhteydessä 

• pakokaasupäästöjen vähentämiseen tarkoitettuja laitteistoja on tarjolla 
jälkiasennukseen 

 
Koulutus 
 
• tarjontaa raskaan kaluston taloudellisen ajotavan koulutusohjelmista löytyy 
• kuljetusyritykset ja ammattioppilaitokset vastasivat varsin nihkeästi taloudellisen 

ajotavan koulutusta koskeviin kyselyihin  
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5 VIESTINTÄ 

Projektin viestinnästä tehtiin sopimus Motiva Oy:n kanssa. Vuoden 2003 lopulla Motiva 
Oy teetti projektista kuusisivuisen moniväriesitteen, josta otettiin 2 000 kpl:n painos. 
Motiva Oy on jakanut tätä esitettä linja- ja kuorma-autoyrityksille. Kuvassa 21 on 
esitteen kansilehti. 
 

 
 
Kuva 21. Projektiesitteen kansilehti. 
 
Motiva Oy:n kanssa yhteistyössä projektille laadittiin myös www –sivut. Sivujen 
kotipaikaksi valittiin Motiva, ja Motivan sivujen alla ”Kuljetusala”. Koska Motivalla on 
sivuillaan paljon kuljetusalaa koskevaa materiaalia jota kuljetussektori käyttää, tämä 
sijoitusvaihtoehto oli luonnollinen vaihtoehto. Suora osite sivuille on:  
 
www.motiva.fi/raskaskalusto 
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Projektin www –sivut avattiin joulukuussa 2003. Tarkoitus on, että sivuja päivitetään 
sitä mukaa kun projektin alatehtävissä syntyy uutta informaatiota. Seuraava 
päivitysajankohta on kevät 2004. 
 
Projektin www –sivut ovat nykymuodossaan tutkimusprojektin esittelysivut. Tästä 
syystä materiaali ei välttämättä sellaisenaan palvele esim. kuljetusyritysten tarpeita. 
AKE:n ja LVM:n kanssa on käynnistetty neuvottelut siitä, miten generoitavaa dataa 
voitaisiin kansanomaistaa ja kehittää laajempaa käyttäjäjoukkoa palvelevaan muotoon. 
 
Kuvassa 22 on projektin www –sivujen aloitussivu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22.  Projektin www –sivujen aloitussivu (www.motiva.fi/raskaskalusto). 
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6 VUODEN 2004 SUUNNITELMAT JA 
PAINOPISTEET 

Projekti jatkuu pääpiirteittäin alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan vuonna 2004. 
Tekes teki alun perin rahoituspäätöksen vuosille 2003 ja 2004, ja suurin osa muista 
rahoittajista on vahvistanut rahoituksensa vuodelle 2004. Vuonna 2004 uusina 
rahoittajina tulevat mukaan Transpoint Oy ja Linja-autoliikenteen Volvo –säätiö.  
 
Seuraavassa on lueteltu esimerkinomaisesti vuodelle 2004 suunniteltuja tehtäviä.    
 
Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
 
• bussikaluston polttoaineenkulutuksen mittausmenetelmät 

o kaupunkiajo 
o maantieajo 

• polttoaineenkulutuksen mittausmenetelmien hienosäätö 
 
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 
 
• kuorma-autokaluston mittausmatriisi 

o neljä autoluokkaa 
� 60 t täysperävaunuyhdistelmä 
� 38 t puoliperävaunuyhdistelmä 
� 26 t raskas jakeluauto (periaatteessa 60 t yhdistelmän vetoauto) 
� 18 t jakelukuorma-auto 

o kolme ajosykliä 
� moottoritie 
� maantie 
� kaupunkiajo (jakeluajo tai ajo satamasta keskustan läpi kehäteille) 

o kolme automerkkiä rinnan jokaisessa luokassa 
� Euro3- tasoisia uusia tai uudehkoja autoja 
� yhteistyö maahantuojien kanssa 
� merkkikohtaisia tuloksia ei ilmoiteta 
� maahantuojille mahdollisesti oman merkin tuloksen suhteessa 

keskiarvoon (bench-marking) 
o kolme tai neljä kuormitustasoa 

� tyhjä ajoneuvo 
� täysin kuormattu ajoneuvo 
� 1-2 välikuormaa 

• linja-autokaluston polttoaineenkulutusmittauksia 
o mm. RTE:n kehittämien bussisyklien kokeilu erilaisella kalustolla 

• ajotavan vaikutus kulutusarvoihin 
• esiselvitys erityyppisten kuorma-autojen täysperävaunujen vetovastuksista 
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Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 
ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa (VTT RTE) 
 
• mm. taloudellisen ajotavan kriteerien määrittelyä 
 
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus ja ajoneuvon valintatyökalu 
(TKK Autotekniikan laboratorio) 
 
• kahden auton simulointi (kevytrakenteinen pitkänmatkan linja-auto ja 

kolmiakselinen tavanomainen kaupunkibussi) ja simulointitulosten verifiointi 
alustadynamometrimittauksilla  

 
Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 
(VTT RTE, VTT PRO) 
 
• jatketaan Kuorma-auto- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman seurannan 

toteuttamisesta erikseen sovittavalla tavalla 
 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan 
laitos) 
 
• seurantalaitteistojen tekninen kehitys jatkuu havaittujen parannuskohteiden 

edellyttämässä laajuudessa 
• tietojen keräystä ja datan tarkempaa analysointia  
• hankkeeseen liittyvien muiden osatehtävävien käynnistäminen 
 
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, VTT RTE, mahdollisesti 
VTT TUO) 
 
• ajoneuvoista kerätyn kuormitustiedon purku ja analysointi 
• CAN –väylätiedon hyödyntäminen maantie- ja alustadynamometrimittauksissa 
• taloudellisen ajotavan kriteerien määrittely 
• yhteistoiminta laitevalmistajien kanssa (elektroniikkayritykset)  
 
Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet (TKK Autotekniikan laboratorio) 
 
• vuodelle 2004 ei suunniteltua mittaustoimintaa, keskustelua mahdollisista 

mittauksista vuonna 2005  
 
Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 
(VTT PRO, Stadia) 
 
• moottoriöljyjen osalta mittaussarja Scania DC 1103 -kuorma-automoottorilla 
• voimansiirtolinjan voiteluaineiden tutkimus testirikin avulla 
• polttoainetutkimuksen tehtävät sopimatta 
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Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO) 
 
• Volvo DH10 –moottorin kunnostus ja kunnostustoimenpiteiden vaikutus 

polttoaineenkulutukseen (mittaukset moottoridynamometrissa) 
• mahdollisten lisälaitteiden kokeilu penkkimoottorissa 
 
Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 
 
• koulutusosion sisällöstä sovitaan erikseen 
• www –sivujen ylläpito ja päivitys, projektin tuloksista tiedottaminen  
 
Toiminta alatyöryhmissä 

Vuonna 2003 toimi rengasasioita käsittelevä alatyöryhmä. 

Vuodelle 2004 muodostetaan yhteensä viisi alatyöryhmää. Ryhmät ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille (johtoryhmän jäsenet tai johtoryhmässä edustettuina olevien 
tahojen nimeämät henkilöt), ja niissä on mahdollisuus yksityiskohtaisesti keskustella 
osahankkeiden tehtävistä..  

Seuraavassa on lueteltu alatyöryhmät, niiden vastuuhenkilöt ja ryhmiin kutsuttavat muut 
tutkijaosapuolet/alihankkijat sekä tietyt avaintehtävät: 

Ajoneuvojen huolto ja päivitys 

• vetäjä Mårten Westerholm 
• hankittava Volvo- bussimoottori penkkimittauksiin (moottorin 

kunnostustoimenpiteiden vaikutus) 
 

Poltto- ja voiteluainetekniset keinot 

• vetäjä Matti Kytö 
• ryhmässä mukana Stadia/Turo Tiililä 
• voimansiirtorikin kunnostaminen voiteluainekokeisiin 
 

Ajo-opastinlaite 

• vetäjä Kimmo Erkkilä 
• ryhmässä mukana VTT RTE/Kari Mäkelä 

 
Yhteensä neljä elektroniikka-alan yritystä, Buscom Oy, AC Sähköautot Oy, Mitron Oy 
ja Taipale Telematics Oy ovat osoittaneet kiinnostusta ajo-opastinlaiteen kehitystyöhön. 
Projekti joutuu ottamaan kantaa siihen, miten yhteistyökuvio kilpailevien yritysten 
välillä voidaan järjestää. Projekti voisi esim. määritellä taloudellisen ajotavan kriteerejä, 
ja tämä tieto olisi sitten kaikkien yritysten käytettävissä tuotekehityksessä. 
Myöhäisemmässä vaiheessa projekti voisi myös toteuttaa erilaisten laitteiden vertailun. 
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Bussien ajosyklit 

• vetäjä Kimmo Erkkilä 
• ryhmässä mukana VTT RTE/Kari Mäkelä ja TKK/Panu Sainio (mallinnus) 
• polttoaineen kulutuksen arviointimenetelmä bussikalustolle 
 

Kuorma-autokalusto ja ESS liitynnät 

• vetäjä Nils-Olof Nylund 
• ryhmässä mukana VTT RTE/Kari Mäkelä, TTY/Harri Rauhamäki ja Seppo 

Pyrrö/Motiva 
• kuorma-autojen mittausmenetelmät 
• liitynnät ESS sopimukseen ja ESS sopimukset tarpeet  
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RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN 
 
Osahanke 2: Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
Osahanke 3: Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO, Stadia) 
 

AJOVASTUSTEN MÄÄRITYS 
Rullaukset moottoritiellä no.3, Nurmijärvellä hyvinkään rajan läheisyydessä 

sijaitsevalla suoralla
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Kuva 1. Ajoneuvon rullausnopeus ajan suhteen. Kuusi erillistä mittausta. 
 

Ajonopeus rullauksessa ja tienpinnan korkeus, suunta etelään
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Kuva 2. Yksittäinen rullaustapahtuma ja siihen kohdistettu tien korkeusprofiili 
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Osahanke 2: Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
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AJOVASTUSTEN MÄÄRITYS 
 

Korkeuserojen vaikutus ajovastukseen
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Kuva 1. Hetkelliset ajoneuvoon vaikuttavat voimat 
 

Vastusmäärittelyiden toistettavuus ja keskiarvot
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y = 0.1055x2 + 4.20x + 830

 
Kuva 2. Kuuden erillisen rullaustapahtuman perusteella laskettu ajoneuvon ajovastuksia kuvaava 
keskiarvoyhtälö 
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RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN 
 
Osahanke 2: Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
Osahanke 3: Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO, Stadia) 
 
AJOVASTUSTEN MÄÄRITYS 
 
Tavarankuljetusautoja omapainossa, mitattu rullauskokeilla:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
VW Caravelle pakettiauto, ilman kuormaa 2200 181 3.368 0.0284
MB 316cdi, kuorma-auto / pakettiauto, ilman kuormaa 2490 184 5.344 0.0278
Renault Premium 270 dCi 18t kuorma-auto, ilman kuormaa 9340 513 8.151 0.1935
Scania 124L, 42t puoliperävaunuyhdistelmä, ilman kuormaa 15990 848 7.320 0.2069
Scania 124 26t, ilman kuormaa 14460 591 7.383 0.2426
Scania 124 60t yhdistelmä, ilman kuormaa 25640 1328 12.623 0.2504

Tavarankuljetusautoja täydessä kuormassa, mitattu rullauskokeilla:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
VW Caravelle pakettiauto, kuormattuna 2800 217 3.826 0.0216
MB 316cdi, kuorma-auto / pakettiauto, kuormattuna 3610 245 6.895 0.0097
Renault Premium 270 dCi 18t kuorma-auto, kuormattuna 17480 856 15.320 0.1442
Scania 124L, 42t puoliperävaunuyhdistelmä, kuormattuna(laskettu) 42000 2460 -3.802 0.3654
Scania 124 26t, kuormattuna 26590 1189 6.543 0.2748
Scania 124 60t yhdistelmä, kuormattuna 59850 2937 24.319 0.2745

Tavarankuljetusautoja ½-kuormassa, keskiarvot täytenä ja tyhjänä mitatuista arvoista:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
VW Caravelle pakettiauto, ½-kuorma 2500 199 3.597 0.0250
MB 316cdi, kuorma-auto / pakettiauto, ½-kuorma 3050 215 6.119 0.0187
Renault Premium 270 dCi 18t kuorma-auto, ½-kuorma 13410 685 11.736 0.1689
Scania 124L, 42t puoliperävaunuyhdistelmä, osittain kuormattuna 30640 1756 1.056 0.2962
Scania 124 26t, ½-kuorma 20525 890 6.963 0.2587
Scania 124 60t yhdistelmä, ½-kuorma 42745 2132 18.471 0.2625  
Kuva 1. Tavarankuljetusautoille rullauskokein määriteltyjä ajovastuksia 
 
 
Busseja omapainossa, mitattu rullauskokeilla:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
Volvo B10B LE / Wiima, 2-akselinen, vm 2000, ilman kuormaa 12545 582 8.876 0.1115
Volvo B10B LE / Wiima, 3-akselinen, vm. 1997, ilman kuormaa 14415 778 8.396 0.1217
Scania Carrus, 2-akselinen pitkän matkan bussi vm.1997, ilman kuormaa 13855 706 9.681 0.1060
Kabus, 2-akselinen uusi pitkän matkan alumiinibussi, vm. 2003, ilman kuormaa 9860 572 7.967 0.0582
Kutsenits / MB, minibussi, vm. 2002, ilman kuormaa 5940 659 0.028 0.1509

Busseja täydessä kuormassa, mitattu rullauskokeilla:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
Volvo B10B LE / Wiima, 2-akselinen, vm 2000, täyteen kuormattuna 18475 933 6.329 0.1626
Volvo B10B LE / Wiima, 3-akselinen, vm. 1997, täyteen kuormattuna 19585 980 8.578 0.1297
Scania Carrus, 2-akselinen pitkän matkan bussi vm.1997, täyteen kuormattuna 17755 880 9.780 0.1062
Kabus, 2-akselinen uusi pitkän matkan alumiinibussi, vm. 2003, kuormattuna 15080 830 4.200 0.1055
Kutsenits / MB, minibussi, vm. 2002, kuormattuna 8290 781 0.881 0.1437

Busseja ½-kuormassa, keskiarvot täytenä ja tyhjänä mitatuista arvoista:
Ajoneuvon kuvaus ja huomautukset Massa F0 F1 F2
Volvo B10B LE / Wiima, 2-akselinen, vm 2000, ½-kuorma 15510 757 7.603 0.1371
Volvo B10B LE / Wiima, 3-akselinen, vm. 1997, ½-kuorma 17000 879 8.487 0.1257
Scania Carrus, 2-akselinen pitkän matkan bussi vm.1997, ½-kuorma 15805 793 9.730 0.1061
Kabus, 2-akselinen uusi pitkän matkan alumiinibussi, vm. 2003, ½-kuorma 12470 701 6.084 0.0819
Kutsenits / MB, minibussi, vm. 2002, ½-kuorma 7115 720 0.455 0.1473  
Kuva 2. Linja-autoille rullauskokein määriteltyjä ajovastuksia 
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RASKAAN KALUSTON AJOSYKLIT  
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Kuva 1. Moottoritiesyklin ajonopeus ja korkeusvaihtelut 
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Kuva 2. Moottoritiesyklin gradientti ja moottorin kuormitus  
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RASKAAN KALUSTON AJOSYKLIT  
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Kuva 3. Maantiesyklin ajonopeus ja korkeusvaihtelut 
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Kuva 4. Maantiesyklin gradientti ja moottorin kuormitus 
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RASKAAN KALUSTON AJOSYKLIT  
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Kuva 5. Jakelusyklin ajonopeus ja korkeusvaihtelut 
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Kuva 6. Jakelusyklin gradientti ja moottorin kuorm itus 
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RASKAAN KALUSTON AJOSYKLIT  
Moottoritiesykli, ajonopeuden ja työmäärän toistettavuus alustadynamometrissa
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Kuva 7. Moottoritiesimuloinnin ajonopeuden ja energiakertymän toistettavuus 

Maantiesykli, ajonopeuden ja työmäärän toistettavuus alustadynamometrissa
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Kuva 8. Maantiesimuloinnin ajonopeuden ja energiakertymän toistettavuus 
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RASKAAN KALUSTON AJOSYKLIT  
 

Jakelusykli, ajonopeuden ja työmäärän toistettavuus alustadynamometrissa
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Kuva 9. Jakeluajosimuloinnin ajonopeuden ja energiakertymän toistettavuus 
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RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN  
 
Osahanke 7:  Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY & EC Tools) 
  Instrumentointi 
 
 
Tampereen auto - ja konekeskuksen ajoneuvoihin asennettu seurantalaitteisto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoon toteutetut erillisanturoinnit 
lisälaitteiden olemassaolevia katkaisimia hyödyntäen 
kerätään tieto etuauran, mahanalusterän, hiekoittimen 
ja pesulaitteen käytöstä  
suunnitteilla erilliskytkin (merkkivalolla) 
jalkakäytävien kunnostustöiden ilmoittamista varten, 
sopiva toteutustapa on löydetty.  
Auton omia ”antureita” hyödyntäen  
-Autossa on tietoväylä, josta saadaan mm. 
kierrosluku, polttoaineen kulutus, matka, moottorin 
kuormitus, jarrun käyttö 
Muuta 
- gps-vastaanotin  
- tiedonsiirto GPRS -liittymällä 
- jatkuva paikannus karttaohjelmaan 
- autoon asennettu karttaohjelma 
- näyttö ja näppäimistö viestinvälistystoiminnoilla 
- kuljettaja tunnisteen lukija 
  

⇒Mahdollisuus kerätä sekunnin välein haluttuja tietoja 

KERÄTTÄVÄT PERUSTIEDOT 

- Polttoaineen kulutus 

- Kierrosnopeus 

- Matka 

- Nopeus 

- Aika (gps) 
- Paikka 

- Jarrun käyttö  

- Moottorin kuormitus 

 

⇒Perusseuranta internetliittymästä 

KERÄTTÄVÄT ERITYISTIEDOT 
on/off tietona kerätään: 
• Hiekoitin 

• Pesulaite 

• Etuaura 

• Mahanalusterä 

• jalkakäytävien talvikunnossapito  
 

= >  Alku- ja loppuhetkeltä:   
kulutus, paikka, aika, keskimääräinen kierrosnopeus, 
keskimääräinen moottorin kuormitus 
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Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ajoneuvoihin asennettu seurantalaitteisto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoon toteutetut erillisanturoinnit 
- rahastuslaite kytkentä kuljettajatunnisteen 
ja linjatunnisteen saamiseksi 
- paineanturit teliin ja etuakseliin kuorman 
(matkustajamäärän) selvittämiseksi 
- webaston käyttö 
Auton omia ”antureita” hyödyntäen  
-Autossa on tietoväylä, josta saadaan mm. 
kierrosluku, polttoaineen kulutus, matka, 
moottorin kuormitus, jarrun käyttö  
Muuta 
- gps-vastaanotin  
- tiedonsiirto GSM -liittymällä 
 
  

⇒Mahdollisuus kerätä sekunnin välein haluttuja tietoja 

KERÄTTÄVÄT PERUSTIEDOT 

- Polttoaineen kulutus 

- Ki errosnopeus 
- Matka 

- Nopeus 

- Aika (gps) 

- Paikka 

- Jarrun käyttö  

- Moottorin kuormitus 
 

⇒Perusseuranta internetliittymästä 

KERÄTTÄVÄT ERITYISTIEDOT 
analogiatietoina kerätään: 

• taka-akselin kaasujousien vasemman puolen paine 

• taka-akselin kaasujousien oikean puolen paine 

• etu-akselin kaasujousien paine 

• webaston käyttöaika (magneettiventtiilistä)  
 

=> Ei vielä mietitty ehtoja milloin painetiedon keräys tehdään, 
(mahdollisesti pysähtyessä) 
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Koiviston Auto Oy:n linja-autoon suunniteltu seurantajärjestelmä 
 

 
 

 

Autoon toteutetut erillisanturoinnit 
- ei mitään vielä, kiihtyvyysanturit? X-Y-Z  
kiihtyvyyksien mittaamiseen ollut suunnitteilla 
ja sopivat anturit on löytyneet, ei vielä päätöstä 
asennuksesta. 
-suunn itteilla kytkentä rahastuslaitteeseen 
Auton omia ”antureita” hyödyntäen  
-Autossa on tietoväylä, josta saadaan mm. 
kierrosluku, polttoaineen kulutus, matka, 
moottorin kuormitus, jarrun käyttö 
Muuta 
- gps-vastaanotin  
- tiedonsiirto GSM -liittymällä 
- kuljettaja tunnisteen lukija 
  

⇒Mahdollisuus kerätä sekunnin välein haluttuja 
tietoja (aktivointi tekstiviestillä) 

KERÄTTÄVÄT PERUSTIEDOT 

- Polttoaineen kulutus 

- Kierrosnopeus 
- Matka 

- Nopeus 

- Aika (gps) 

- Paikka 

- Jarrun käyttö  

- Moottorin kuormitus 
 

⇒Perusseuranta internetliittymästä 
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