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Tiivistelmä 
 
VTT Prosessit käynnisti vuonna 2003 laajan, raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostamiseen tähtäävän 
kolmivuotisen tutkimushankkeen. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu pysyvä 5 – 10 %:n polttoaineensäästö. 
Hankkeessa on mukana 6 tutkijaosapuolta ja noin 15 rahoittajatahoa. Käsillä oleva raportti on vuoden 2004 
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Hankkeeseen sisältyy yhteensä 11 tutkimuksellista alaprojektia. Tutkimusaiheet jakautuvat periaatteessa 
ajoneuvotekniikkaan laajasti ymmärrettynä ja järjestelmätutkimukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat: raskaiden 
ajoneuvojen alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys, erityyppisten ajoneuvojen ominaiskulutus, ajoneuvojen 
energiankulutuksen mallinnus, kuljettajan tekniset apuvälineet, raskaan kaluston renkaat, poltto- ja voiteluaineet, 
ajoneuvojen huolto, kuljetusyritysten ja liikennöitsijöiden seurantajärjestelmät ja ajoneuvojen taloudellinen ajotapa. 
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polttoaineen kulutuksessa. Raskaan ajoneuvon polttoaineen kulutus määräytyy kuitenkin ensisijaisesti ajoneuvon 
painon ja ajosyklin mukaan. Merkkikohtaiset kulutuserot ovat huomattavan suuret, joten myös ajoneuvon oikealla 
valinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. 
  
Projektilla on omat www–sivut Motiva Oy:n verkkosivujen yhteydessä osoitteessa: www.motiva.fi/raskaskalusto 
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ESIPUHE 

Käsillä oleva raportti on projektin ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön 
tehostaminen ajoneuvo- ja käyttöteknisin ratkaisuin” toinen vuosiraportti, eli vuoden 
2004 väliraportti. Vuosina 2003 - 2005 toteutettava hanke on varsin laaja, sisältäen 
yhteensä 11 tutkimuksellista alatehtävää. Vuosiraporttien lisäksi hankkeesta on 
olemassa joukko alaprojektien tuottamia erillisraportteja. Kaikki raportit on 
löydettävissä hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.motiva.fi/raskaskalusto 

Vuosina 2003 - 2004 hankkeella oli VTT mukaan laskettuna yhteensä 19 rahoittajaa, 
joista yksi tosin mukana vain 2003. Suurimmat rahoittajat ovat Tekes ja 
Ajoneuvohallintokeskus AKE. Hanketta toteuttaa yhteensä 6 tutkijatahoa: VTT 
Prosessit, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, TKK Autotekniikan laboratorio, 
TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja 
Motiva Oy.    

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

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

Espoossa 28.2.2005 

 

Nils-Olof Nylund 

Hankkeen koordinaattori   
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1 TAUSTA, PROJEKTIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Merkittävä osa Suomen joukkoliikenteestä, noin 60 % henkilökilometreistä, hoidetaan 
bussien avulla. 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).  

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

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 
kanssa on mielekästä, koska hyväksi havaitut ratkaisut voidaan keskitetyllä 
päätöksenteolla ottaa laajamittaiseen käyttöön. 

Hankkeen tavoite on tiivistettynä seuraava (kuva 1):  

• Raskaiden ajoneuvojen, niiden komponenttien sekä ajoneuvojen käyttöä 
ohjaavien järjestelmien kehittäminen pysyvän 5-10 %:n polttoaineen säästön 
mahdollistamiseksi 
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Kuva 1. Hankkeen tavoite. 

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

1. Koordinointi (VTT PRO, TEC TransEnergy Consulting Oy) 
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, VTT RTE, TKK 

Autolaboratorio, 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. Jaksolla 2003 - 2004 kaikkia tehtäviä on voitu edistää. 

Kalusto &
tekniikka

Järjestelmä &
operointi

Kuljettaja &
informaatio

5-10 %

Polttoaineen
säästötavoite
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Vuonna 2004, aikaisemmin erillisenä projektina toteutettu ”Kuorma-autokaluston 
päästökertoimet RAKETRUCK”, siirrettiin osaksi HDEnergia –hanketta. Vuoden 2004 
RAKETRUCK mittausmatriisissa painopiste siirrettiin päästökertoimista eri 
automallien ja typpien polttoaineen kulutuksen määritykseen. RAKETRUCK 
osatehtävää rahoittivat AKE ja LVM. 

Edellinen vuosiraportti, vuoden 2003 vuosiraportti päivättiin 14.5.2004. Tässä 48–
sivuisessa raportissa esiteltiin varsin laajasti projektin taustoja ja eri osatehtävien 
edistymistä. 

Käsillä olevassa raportissa ei toisteta (taustaa ja tavoitteita lukuun ottamatta) vuoden 
2003 väliraportissa esitettyjä asioita.  
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2 VUODEN 2004 RAHOITUS JA PROJEKTIN 
HALLINTO 

Taulukossa 1 on esitetty vuoden 2004 rahoittajatahot. Hankkeen kokonaisvolyymi 
vuodelle 2004 oli yhteensä 624.000 €. 

Taulukko 1. Vuoden 2004 rahoittajatahot. 

Rahoittaja Rahoitusosuus (k€) 

Tekes 
Ajoneuvohallintokeskus 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
HKL Suunnitteluuksikkö 
Fortum Oil and Gas 
HKL-Bussiliikenne 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Tampereen kaupungin liikennelaitos 
Tampereen kaupungin auto- ja konekeskus 
Pohjolan Liikenne 
Kabus 
Transpoint 
Linja-autoliikenteen Volvo-säätiö 
Michelin Nordic 
VTT Prosessit 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

238 
120 
49 
40 
20 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

27 
10 
5 

14 
60 
6 

Yhteensä 624 

 

Vuoden 2004 aikana järjestettiin kaksi varsinaista johtoryhmän kokousta, kevään 
kokous Motivan tiloissa Helsingissä 27.4.2004 ja syksyn kokous Työtehoseuran tiloissa 
Vantaalla 12.11.2004. 

VTT Prosessit raportoi tutkimuksen edistymisestä Tekesille neljästi, 30.4, 30.6, 31.8 ja 
31.12.2004. Helmikuussa ja elokuussa 2004 projektista laadittiin johtoryhmälle jaettu 
tilannekatsaus.  

Hankkeen koordinaatioon tuli muutos kevään 2004 aikana. Hankkeen vastuutahona 
toimii edelleen VTT Prosessit, mutta koordinaatiosta vastaa käytännössä TEC 
TransEnergy Consulting Oy. 
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3 OSATEHTÄVIEN TILANNE 

Seuraavassa on esitetty yhteenveto tutkimuksellisten alatehtävien tilanteesta. Osa 
alatehtävistä on 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. 
Energiansäästön 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 

Alustadynamometrin mittausmenetelmät saatiin varsin hyvään kuntoon jo vuoden 2003 
aikana. Raskaiden ajoneuvojen alustadynamometrimittauksille ei ole olemassa laajasti 
hyväksyttyä standardia. Tästä syystä VTT joutui luomaan oman mittausmenetelmänsä. 
Aivan nollasta ei tarvinnut lähteä, koska henkilö- ja pakettiautojen 
alustadynamometrimittauksille löytyy standardi, samaten raskaiden ajoneuvomoottorien 
transienttityyppiselle pakokaasumittaukselle. Kesällä 2003 Mittatekniikan keskus 
MIKES myönsi akkreditoinnin VTT:n mittausmenetelmälle, joka kattaa 
alustadynamometrilla tapahtuvat polttoaineenkulutus- ja pakokaasumittaukset. 
Akkreditointi tarkoittaa käytännössä sitä, että mittausmenetelmä on perusteellisesti 
dokumentoitu ja varmennettu.  
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Yhteistyössä Transpoint Oy Ab:n kanssa VTT:llä kehitettiin myös todenperäiset 
ajosyklit kuorma-autojen mittauksiin. Syklejä on kolme, jakelusykli, maantiesykli ja 
moottoritiesykli, ja ne perustuvat kaikki todelliseen ajoon raskaalla ajoneuvolla. 
Olennaisena elementtinä kaikissa on mukana tien gradientin simulointi. Tien 
korkeusprofiilin huomioiminen on tärkeää varsinkin raskaimpien ajoneuvoyhdistelmien 
osalta. Pienetkin korkeuserot aiheuttavat sen, että raskaan yhdistelmän moottorin 
kuorma vaihtelee jatkuvasti nollatehon ja täyden tehon välillä.  

Tammikuussa 2004 kuorma-autosyklejä sovellettiin kahden automerkin alustavaan 
kulutusvertailuun. Syklien kehitystyö ja alustavan vertailun tulokset on selostettu 
vuoden 2003 vuosiraportissa. Vuonna 2004 uusia mittaussyklejä sovellettiin laajaan 
Euro 3 kuorma-autojen mittausmatriisiin, josta selostus jäljempänä. 

Kuorma-autoille tarkoitettujen syklien rinnalle kehitettiin vastaavalla menetelmällä 
maantie- ja moottoritiesyklit myös pitkän matkan linja-autoille. Ajoprofiilit tallennettiin 
Pohjolan Liikenteen Helsinki-Turku-Helsinki –reitillä liikennöivästä pikavuoroautosta. 
Ajoprofiilien tallennuksien yhteydessä vertailtiin myös ajotavan vaikutusta polttoaineen 
kulutukseen, mistä enemmän jäljempänä. Kehitettyjä ajosyklejä hyödynnettiin myös 
TKK:n Rengashäviöiden minimointi –alatehtävän mittauksissa. 

Kaupunkibussien ajosyklien kehityksestä on selostettu VTT RTE:n Linja-autojen 
ajoprofiilit –alatehtävän yhteydessä. 

Menetelmäkehitys –otsikon alla, joskaan ei alustadynamometrimittauksiin liittyen, 
kehitettiin mittausjärjestely täysperävaunun vetovastuksen määrittämiseksi. Tämä 
tehtiin varustamalla vetokita voimanmittauslaitteistolla. Järjestelmä on periaatteeltaan 
hydraulinen, ja siihen kuuluu kaksi eri mittausalueen omaavaa paineanturia vetovoiman 
mittaamiseksi ja vastaavasti toiset kaksi anturia työntövoimaa varten. Lisäksi 
järjestelmään kuuluu magneettiventtiilejä herkempien paineantureiden suojaamiseksi.   

3.  Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 

Vuoden 2004 mittaussarjasta Euro 3 kuorma-autoilla on laadittu erillinen raportti: 

• Nylund, Nils-Olof, Erkkilä, Kimmo & Söderström, Christer, RAKETRUCK 
2004: Euro 3 kuorma-autokaluston polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt. 
VTT Prosessit tutkimusselostus PRO3/P5166/05. 10.2.2005. 

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.  
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Alustadynamometrimittaukset 

Vuonna 2003 tämä osatehtävä (Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus) painottui 
erityyppisten ajoneuvojen ajovastusten määrittämiseen maantiellä tehdyillä 
rullauskokein (coast-down). Vuoden 2004 toiminta taas painottui uuden Euro 3 kuorma-
autokaluston polttoaineen kulutuksen mittauksiin.  

Vuosina 2002 ja 2003 ”RAKETRUCK: Kuorma-autojen päästökertoimet” -tehtävä 
toteutettiin erillisenä projektina. Vuonna 2004 toiminta liitettiin osaksi ”Raskaan 
ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen” -projektia. Aikaisempina vuosina 
pääpaino oli päästökertoimissa, vuoden 2004 mittaussarjassa polttoaineen kulutus oli 
mukana tärkeänä elementtinä. Vuoden 2004 mittaussarja oli varsin laaja. Tavoitteena oli 
saada selvä käsitys auton kokoluokan ja kuormituksen vaikutuksesta päästöihin ja 
polttoaineen kulutukseen, ja samalla selvittää mahdollinen hajonta eri automerkkien 
välillä. 

Mittaukset tehtiin uudella Euro 3 kalustolla neljässä painoluokassa (18, 26, 42 ja 60 
tonnia) kuormitusta muuttaen. Jokaisessa luokassa ajettiin rinnan kolme tai neljä 
erimerkkistä autoa. Mittaussykleinä käytettiin todellisista ajotilanteita vastaavia, 
Transpoint Oy:n kanssa yhteistyössä kehitettyjä syklejä, jotka huomioivat myös tien 
korkeusprofiilin (jakeluajo, maantie, moottoritie). Autovaihtoehtoja oli 13, ja 
mittauskombinaatioita (auto/kuorma/sykli) oli yhteensä 63.  

Polttoaineen kulutus riippuu ensisijaisesti ajoneuvon massasta. Maantie- ja 
moottoritieajossa 42 t ja 60 t yhdistelmillä polttoaineen kulutus on 22 – 53 l/100 km 
yhdistelmän painosta riippuen. Vastaavalla painolla puoliperävaunuyhdistelmä kulkee 3 
– 4 l/100 km pienemmällä polttoainemäärällä kuin varsinainen perävaunuyhdistelmä 
(kuvat 2 ja 3). Ominaiskulutuksen osalta (l/tkm) täyteen kuormattu 42 t yhdistelmä on 
hieman polttoainetaloudellisempi kuin 60 t yhdistelmä. Pienimmillään ominaiskulutus 
on luokkaa 0,015 l/tkm. Jakeluajossa polttoaineen kulutus on 25 – 42 l/100 km, ja noin 
40 % korkeampi ajoneuvon massaan suhteutettuna kuin maantieajossa. Jakelusyklillä 
ominaiskulutus on pienimmillään 0,04 l/tkm. 

Merkkikohtaiset kulutuserot ovat jopa yllättävän suuria. Vaihteluhaarukka pienimmän 
ja suurimman kulutusluvun välillä eri automerkkien välillä on 0 – 16 %. Kuvassa 4 on 
esimerkki 42 t autojen (puoliperävaunuyhdistelmät) merkkikohtaisista kulutuseroista. 
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Kuva 2. Polttoaineen kulutus maantiesyklissä. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Polttoaineen kulutus moottoritiesyklissä. 

Polttoaineenkulutus ajokilometria kohden moottoritiesyklissä
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Kuva 4. Puoliperävaunuyhdistelmien ajoneuvo/merkkikohtainen polttoaineen 
kulutus (maantie- ja moottoritiesykli). 

Päästöjen osalta tulokset eivät ole yhtä selväpiirteisiä kuin polttoaineen kulutuksen 
osalta. Autojen väliset erot päästöjen osalta ovat niin merkittävät, että kuorman ja jopa 
auton kokoluokan merkitys hämärtyy. Lisäksi pakokaasupäästöt eivät välttämättä 
korreloi suoraan polttoaineen kulutuksen kanssa. Päästötarkastelut tehtiin NOx:lle ja 
hiukkasille. 

Ajomatkaan suhteutettu NOx -päästö on 18 t autoille 5 – 10, 26 t autoille 7 – 12, 42 t 
autoille 5 – 12 ja 60 t autoille 6 – 14 g/km. Tyhjän jakeluauton NOx –päästö on 
jakelusyklissä suurimmillaan 8 g/km, kun taas täyteen kuormatun 60 t yhdistelmän NOx 
–päästö on alimmillaan 9 g/km. NOx:n osalta autokohtaiset erot ovat suurimmillaan 107 
%. Hiukkasten osalta erot ovat vielä rajummat, ero on suurimmillaan peräti 245 %. 
Absoluuttiarvot ovat 0,03 – 0,27 g/km. 

Maantie- ja moottoritieajossa 5 autoa 7:stä antaa sellaiset päästöt, jotka voidaan tulkita 
täyttävän Euro 3 vaatimustason. Jakelusyklillä ajetusta 6:sta autosta vain yksi 18 t auto 
näyttäisi olevan päästöiltään Euro 3 tasoa. Kahden muun 18 t auton päästöt ovat varsin 
korkeat. Suuritehoiset 26 t autot kärsivät jakelusyklissä siitä, etteivät moottorit toimi 
optimialueella.  

Kuvassa 5 on esitetty vetopyörätehoon suhteutetut NOx ja hiukkaspäästöt jakeluautojen 
osalta. Euro 3 sertifiointirajat ovat 5 g NOx ja 0,10 g PM/kWh moottorin kampiakselilla. 
Voimansiirto-, rengas- ja apulaitehäviöt huomioiden vain merkin ”A” 18 –tonninen auto 
on lähellä Euro 3 rajojen mukaisia ominaispäästöjä.  

Polttoaineenkulutus maantie- ja moottoritiesykleissä valmisteittain
42t puoliperävaunuyhdistelmät
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Kuva 5. Kuorman vaikutus jakeluautojen PM- ja NOx-päästöihin (vetopyörätyötä 
kohden) 

Maantiemittaukset kuorma-autolla 

Kesällä 2004 maantiekokein selvitettiin sekä eri mallisten täysperävaunujen 
vetovastuksia että ilmanohjaimen vaikutuksia raskaan yhdistelmän polttoaineen 
kulutukseen. Kokeet tehtiin yhteistyössä Transpoint Oy:n kanssa. Kulutustulokset 
perustuvat vakionopeuskokeissa moottorin CAN –väylästä tallennettuihin lukemiin ja 
rullauskokein määritellyistä ajovastuksista laskettuihin arvoihin. 

Perävaunukokeissa samalla instrumentoidulla vetoautolla vedettiin sekä 4- että 5–
akselista täysperävaunua. 4–akselisessa perävaunussa oli paripyörät, 5 –akselisessa 
vaunussa yksikköpyörät. Mittauksissa vetoauto oli kuormaamaton ja perävaunut oli 
kuormattu täyteen kantavuuteen, eli n. 34.000 kg:n painoon.  

Kuljetusliikkeiltä saadun tiedon mukaan 5–akselinen vaunu rullaa hieman 4 –akselista 
vaunua kevyemmin. Tämä voitiin todeta myös mittauksin.  Läpi koko nopeusalueen (0 – 
90 km/h) vetovoiman ero 5–akselisen vaunun hyväksi oli n. 240 N. Nopeudessa 80 
km/h suhteellinen ero on n. 8 % keskimääräisen vastustehon ollessa noin 65 kW (kuva 
6). Koko yhdistelmän polttoaineen kulutukseen perävaunujen välinen ero vaikuttaa n. 3 
- 5 % (n. 2 l/100 km) nopeudella 80 km/h. Litramääräinen ero ei juurikaan riipu 
ajonopeudesta. 

Kehitetty vetokidan voimamittaus osoittautui varsin käyttökelpoiseksi ja luotettavaksi. 
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4- ja 5-akselisten vertailukärryjen ajovastukset
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Kuva 6. 4- ja 5 –akselisten perävaunujen vetovastukset. 

Kuvassa 7 on vetoauton katolle asennettu tuuliohjain. Mittauksia tehtiin pelkälle 
vetoautolle tyhjällä kontilla, ilmanohjaimen kanssa ja ilman. Ajovastukset määritettiin 
sekä rullauskokeiden että vakionopeuskokeiden perusteella. Ilmanohjaimen vaikutusta 
ajoneuvoyhdistelmän kokonaisvastuksiin tarkasteltiin laskennallisesti.  

Ilmanohjaimen vaikutus oli jopa yllättävän suuri.  Nopeudella 80 km/h ilmanohjain 
laskee yhdistelmän polttoaineen kulutusta 4 – 8 %, mikäli kulutus on tasolla 45 l/100 
km. Litramääräinen polttoaineen säästö on tässä tapauksessa n. 2 – 3,5 l/100 km 80 
km/h nopeudella. Kuvassa 8 on laskennallinen täysperävaunuyhdistelmän 
kokonaisajovastus ajonopeuden funktiona. Ilmanohjaimen vaikutus kasvaa ajonopeuden 
noustessa maantienopeuksiin selvästi perävaunutyypin vaikutusta suuremmaksi. Vaikka 
perävaunutyypin vaikutus maantienopeuksilla on pienempi, on polttoaineen kulutuksen 
ero kuitenkin aina ajoneuvon liikkuessa sama (l/100km), ajonopeudesta riippumatta.  
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Kuva 7. Vetoauton katolle asennettu tuuliohjain. 
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Kuva 8. Tuuliohjaimen vaikutus täysperävaunuyhdistelmän ajovastukseen. 
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Maantiemittaukset linja-autolla 

Alkuvuodesta 2004 suoritettujen ajosyklimääritysten yhteydessä tutkittiin nopeuden 
säätimen ja nopeudenrajoittimen vaikutusta polttoaineen kulutukseen.  

Mittaukset tehtiin Helsinki-Turku-Helsinki –välillä liikennöivällä Pohjolan Liikenteen 
pikavuoroautolla. Ajoneuvoksi valittiin noin 85.000 km ajettu vuosimallin 2003 Scania 
K 114 IB-B linja-auto, joka varustettiin CAN -väylän lukulaitteistolla, GPS -
paikantimella ja ilmanpainemittarilla.  

Ajoreitti mitattiin kolmena päivänä ohjeistaen kuljettajaa ajamaan valitulla tavalla. 
Lähtötasona pidetään ajotapaa, jossa kuljettaja itse valitsee kaasupolkimen asennolla 
ajoneuvon nopeuden. Ajonopeus pyrittiin pitämään mahdollisimman lähellä 
ajonopeuden rajoitinta, niin ettei rajoitin kuitenkaan vahingossa aktivoidu. 
Vakionopeudensäätimellä ajetussa ajossa säädintä pyrittiin käyttämään aina kun 
ajotilanne sen sallii, asettaen ajonopeus jälleen mahdollisimman lähelle 
nopeudenrajoitinta, niin ettei rajoitin kuitenkaan aktivoidu. Nopeusrajoitinta vasten 
ajetussa ajossa rajoittimen annettiin rajoittaa ajonopeus aina liikennetilanteen sen 
salliessa. Nopeudenrajoitusten vuoksi rajoitinta käytettiin ainoastaan 
moottoritieosuuksilla, missä suurin sallittu ajonopeus oli 100 km/h.  

Tallennetut ajoprofiilit toistettiin alustadynamometrilla, jolloin voitiin suorittaa 
mittaukset ilman olosuhteiden muutoksista aiheutuvia häiriötekijöitä. Kuvassa 9 on 
esitetty polttoaineen kulutukset eri ajotavoilla maantiellä ja moottoritiellä. 

Polttoaineen kulutus moottoritiellä, kuljettajan säädellessä ajonopeutta ja 
vakionopeudensäädintä käytettäessä oli mittatarkkuuksien rajoissa sama. 
Nopeudenrajoitinta vasten ajettaessa kulutus nousi n. 3 %, perustilanteeseen nähden. 
Maantiellä ajettujen ajotapojen eroksi mitattiin n. 2 %, mutta myös ajonopeudessa oli 
eroa. 

Ottaen laskennallisesti huomioon eri ajotavoilla toteutuneet ajonopeudet ja niistä 
seuranneet erot tehontarpeissa, nähdään polttoaineenkulutuksessa n. 1 %:n nousu 
vakionopeussäädintä käytettäessä ja noin 2 %:n nousu nopeuden rajoitinta vasten 
ajettaessa. 

Osa polttoaineen kulutuserosta on lisäksi selitettävissä moottorin kierrosluvun ja sitä 
kautta hyötysuhteen muutoksella. Näin ollen voidaankin todeta, ettei nykyaikaisen 
raskaan ajoneuvon hyötysuhde välttämättä kärsi, vaikka nopeus säädellään 
vakionopeussäätimellä tai nopeudenrajoittimella. 

Polttoaineen kulutukseen voidaan sen sijaan merkittävästi vaikuttaa ajonopeutta 
laskemalla ja tilanteita paremmin ennakoimalla.   
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Kuva 9. Ajotavan vaikutus linja-auton polttoaineen kulutukseen maantiellä ja 
moottoritiellä. 

 

4. Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 
ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa (VTT RTE) 

Teksti: Kari S. Mäkelä 

Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 

Tehtävät 

Kuljettajan ajotavalla on huomattava vaikutus bussin polttonesteen kulutukseen. Tässä 
osaprojektissa tarkastellaan ajotapahtumaa koko linjan ja kaikkien pysäkkivälien osalta 
Tavoitteena on laatia menettely, joka opastaa kuljettajaa ajon optimoimiseen niin 
kulutuksen kuin palvelutasonkin (aikataulun täsmällisyyden) suhteen ennakoimalla 
myös ajamaton linjaosuus. Tämä tavoite saavutetaan määrittämällä linjakohtaisesti 
edullinen ajorytmi, kehittämällä ajonopastimen edellyttämiä logiikoita ja tukemalla 
teknisten vaihtoehtojen kehittämistä.                                                                   
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Nykytilanne 

Edellisen vuoden analyyseihin perustuen tuotettiin kolme Helsingille tyypillistä 
ajosykliä aikaisemmin mitatuista ajoista (kuva 10). Sykli 1 edustaa ajoa, jossa on 
keskusta-ajon lisäksi ulosmenoväyläajoa eli sykli kuvaa koko Helsingin tyypillistä ajoa. 
Sykli 2 kuvaa pelkästään keskusta-ajoa. Sykli 3 kuvaa ulosmenoteiden ja kehien ajoa. 
Kuvassa on myös Braunschweig sykli vertailun vuoksi. VTT Prosessit yksikössä 
tehtyjen ajojen perusteella sykli 2 on hyvin lähellä Braunschweig sykliä. 
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Kuva 10. Projektissa tuotetut Helsingille tyypilliset kolme ajosykliä ja 
kansainvälinen linja-autosykli Braunschweig (oikealla alhaalla). 

Helsinki -sykliä (sykli 1) testattiin ajamalla sykli rullilla ja vertaamalla tuloksia 
aikaisemmin ajettuihin sykleihin eli niihin, joista Helsinki -syklit oli koostettu. 
Vertailun tulokset nähdään kuvassa 11, jossa on esitettynä nopeusprofiili ja 
kenttämittausten ja rullilla-ajon polttoaineen kulutus kumulatiivisena pysäkkiväleittäin. 
Vertailu osoitti, että polttoaineen kulutus molemmissa ajoissa noudatti loogisesti ajon 
dynamiikkaa, mutta kenttäajojen kulutus oli melko systemaattisesti 20 % suurempi kuin 
rullilla-ajon kulutus. Tähän eroon löydettiin useita syitä, joista todennäköisimmät ovat 
seuraavat:  

• Autot olivat erilaiset, kenttämittausauto edusti 80-luvun lopun tekniikkaa ja 
rullilla ajettu auto uusinta tekniikkaa (2003).  

• Voimansiirrossa ja erityisesti vaihteiston ohjauslogiikassa on tapahtunut suurta 
kehitystä.  

• Lisäksi aiheuttaa eroja auton ikä, kilometrit ja kunto. Vertailu osoitti, että 
molemmat ajot kuvasivat samaa ilmiötä, absoluuttiset arvot vain poikkesivat 
toisistaan. 
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Kuva 11. Helsinki -syklin rullilla-ajon tulosten vertailu syklien pohjana olleisiin 
kenttäajoihin. Kulutukset kentällä ja rullilla pysäkkiväleittäin. 

Helsinki- syklin rullilla-ajoista tehtyjä polttoaineen kulutustietoja verrattiin 
moottorikartta-aineiston kulutustietoihin (kuva 12). Tulokset osoittivat, että 
mittaushavainnoissa oli hajontaa moottorikartan pisteisiin verrattuna. Moottorikartta oli 
kuitenkin eri moottorista kuin ajettu moottori. Lisäksi CAN -väylästä luetut arvot ovat 
moottorin käyntitiedoista laskettuja transientti-tilanteessa, joka ei täysin vastaa 
vakiopisteistä mitattuja arvoja. Koko moottorikartan osoittamaa vääntömomentti- ja 
kierroslukualuetta ei voida käyttää, koska automaattivaihteisto ei sitä salli. 

Matkakorttiaineiston perusteella tehtiin pysäkkivälikohtaiset ajoajat ja niiden hajonnat 
linjalle 58 (kuva 13). Ajoaika vaihtelee liikenne- ja keliolosuhteiden mukaan. Ajoajan 
vaihtelu rajaa mahdollisuuksia ajaa pysäkkiväli mahdollisimman pienellä 
polttoaineenkulutuksella. Jos vuoro on myöhässä, ei aikataulusyistä voida ajaa 
polttoainetta säästävällä tavalla.  

Matkakorttiaineistosta etukäteen määritettävien ajoprofiilien avulla pyritään 
ennustamaan linjan tulevia tapahtumia tilastollisesti. Tämä auttaa ennakoimaan 
ajamattoman linjaosuuden ominaisuuksia ja siten ajo-opastimen avulla opastaa 
kuljettajaa sovittamaan ajotyyli ja ajonopeus kulloisenkin ennakoidun tilanteen mukaan.  

Projektissa määriteltiin polttoaineen kulutuksen suhteen edullisia ajotapoja niin, että 
linjan palvelutaso pysyy hyvänä. Tätä työtä on tehty yhdessä VTT Prosessit yksikön 
kanssa. Palvelutason säilyminen (aikataulusta jäljessä oltaessa) edellyttää, että ajo on 
ripeää silloin, kun siihen on mahdollisuus. Jos tehtyjen havaintojen perusteella ripeällä 
ajolla ei saada riittävästi aikaa kiinni, on turha kuluttaa runsaasti energiaa. 
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Kuva 12. Helsinki-sykli 1:n rullilla mittaushavaintojen polttonesteen kulutus 
vääntömomentin ja pyörimisnopeuden suhteen.  
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Kuva 13. Yhden pysäkkivälin matka-aika ja sen hajonta. Y-akseli osoittaa kuinka 
monella ajokerralla ajoaika on ollut eri ajoaikaluokassa (x-akseli, 
minuuttia) 
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Jos taas ollaan etuajassa (palvelutason kannalta myös huono asia), voidaan kuljettajaa 
opastaa ajo-opastimen avulla ajamaan mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla. 
Vaikka liikennetilanne ei aina salli ajaa optimaalisella tavalla, on lopputuloksena 
polttoaineen kulutuksen alentuminen, kun ajetaan optimaalisesti aina kun siihen on 
mahdollisuuksia.   

Edullisen ajotavan määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kiihdytyksen voimakkuus, 
pysähdysten lukumäärä ja maksiminopeustaso. Ajotavan ja polttonesteenkulutuksen 
välistä yhteyttä voitiin selittää luotettavasti kulutuksen ja kineettisen energian 
muutosten välisellä yhteydellä. Tarkastelussa käsiteltiin vain massan nopeusmuutoksista 
aiheutuvaa vastusta. Ilman- ja vierintävastuksen osuus on alhainen 
kaupunkinopeuksissa.  

Maksiminopeustaso ja sen edellyttämä kiihdytys määrää hyvin pitkälle pysäkkivälillä 
kuluneen polttonesteen määrän. Pysäkkivälin pituus määrää optimaalisen 
maksiminopeustason. Pysähdysten lukumäärä ei sinänsä ole kriittinen tekijä, vaan 
pysähtymiseen kuluva aika aiheuttaa tarvetta käyttää korkeaa nopeustasoa, jolloin 
tarvitaan pidempiä kiihdytyksiä.    

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

 
Teksti: Osku Kaijalainen 
 
Tästä alatehtävästä on laadittu erillinen raportti: 

• Kaijalainen, Osku, Mutanen, Tommi, Linja-auton energiankulutuksen mallinnus. 
TKK Autolaboratorio 2004. 

Tehtävät 

Mallinnuksen ideana on, että eri autotyyppien polttoaineen kulutusta voitaisiin arvioida 
laskennallisesti. On melko mahdotonta kokeellisesti lähteä arvioimaan esimerkiksi 
erilaisten vaihteistojen tai perävälitysten vaikutuksia tietyillä ajolinjoilla. Kun mallinnus 
saadaan ”kalibroitua” toimimaan kohtuullisella tarkkuudella, voidaan sitä jatkossa 
käyttää esim. ajoneuvojen spesifikaatioiden määrittelyyn ja ajoneuvon valinnan 
optimointiin.  

Nykytilanne 

TKK:n Autotekniikan laboratorio on mallintanut Advisor 2002 ohjelmiston avulla kaksi 
eri bussimallia, automaattivaihteisen kolmiakselisen Volvo B10B LE kaupunkilinja-
auton ja manuaalivaihteistolla varustetun Kabus TC-6Z3/7300 pitkän matkan auton. 
Molemmista autoista oli käytettävissä VTT:n mittaama moottorin ominaiskäyrästö. Sen 
lisäksi Kabusin kohdalla käytettiin myös CAN -väylätiedon pohjalta tehtyä 
moottorikarttaa. Simulointituloksia verrattiin alustadynamometrissa mitattuihin 
kulutusarvoihin. Käytetyt syklit olivat yleisesti tunnettu kaupunkilinja-autojen 
Braunschweig -sykli sekä VTT:n mittaamat Helsinki- sekä maantie- ja moottoritiesyklit. 
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Pakokaasujärjestelmää ei mallinnettu tässä yhteydessä, koska se olisi vaatinut liikaa 
resursseja. Muuten ajoneuvojen mallinnus suoritettiin mitattujen tietojen tai Advisorin 
valmiiden mallien pohjalta. Automaattivaihteisen Volvon mallinnus onnistui varsin 
hyvin. Volvon osalta laskettu kulutus oli 95-113 % mitatusta arvosta. Mallinnus oli 
tarkimmillaan varsinaisessa kaupunkiliikenteessä ja suurimmat erot syntyivät 
seutuliikennettä kuvaavassa ajossa. 

 

Kuva 14. Advisorin tulosikkuna. 

Energy Management puolella simuloitiin sähkökäyttöisen laitteen käyttöajankohdan 
vaikutusta kulutukseen. Simulointien perusteella vain keskimääräisellä käyttöteholla on 
käytännössä vaikutusta. Tämän lisäksi tehtiin simulointeja eri parametreilla, jotta 
saataisiin tutkittua, onko parametreilla kuinka paljon todellisuudessa vaikutusta 
simulointituloksiin. Advisorin rakenteen vuoksi myös suurempien kokonaisuuksien, 
esimerkiksi moottorin tai vaihteiston, vaihtaminen malliin on nopeaa. Taulukossa 2 on 
muutamia esimerkkejä eri parametrien vaikutuksesta simuloituun kulutukseen 
(Braunschweig -sykli). 

Taulukko 2. Simuloinnin tuloksia Volvo B10B LE kaupunkiauton osalta. 

Muutos Kulutus [l/100km] %  
Ei muutoksia 60,7 100 
Ilmanvastuskerroin 0,5 � 0,79  61,4 101 

Erilainen rengastus (Kabusin renkaat Volvossa) 57,5 95 
Mekaanisten apulaitteiden kulutus 5kW�10kW 64,8 107 
Sähköisten apulaitteiden kulutus 2,5kW�5kW 62,6 103 
Sähköisten apulaitteiden kulutus 2,5kW�10kW 66,4 109 
Perävälitys 4,87 � 4,00 74,4 123 
 



 21 (45) 

 

 

Kabusin osalta ongelmaksi muodostui manuaalivaihteisto/kuljettaja -yhdistelmän 
mallinnus. Tämän takia ainakin vielä toistaiseksi tarvitaan dynamometrikokeita mallin 
optimointiin luotettavien tulosten saamiseksi. Ohjelmassa on kuitenkin potentiaalia, 
joten mallinnusta parannetaan nyt mm. kuljettajan mallinnukseen liittyvän diplomityön 
avulla. Lisäksi mittausten lisääntyessä saadaan parempi käsitys eri komponenttien 
vaikutuksesta kulutukseen, mikä tulee helpottamaan ajoneuvojen mallinnusta 
myöhemmin. 

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 

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

7. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja 
kuljetustekniikan laitos) 

 
Teksti: Harri Rauhamäki 
 
Tästä alatehtävästä ei ole tehty erillistä raporttia. 
 
Tehtävät 

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 auto- ja konekeskus, Tampereen 
kaupungin liikennelaitos (TKL), Koiviston auto Oy ja Transpoint Oy. 
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Kaluston, käyttötarkoituksen ja –tapojen inventointi (erikseen kussakin case -
organisaatiossa): 

1. Energiankulutuksen seurantaan soveltuvien järjestelmien kartoittaminen 
(yhteistyössä EC-Tools Oy:n kanssa) 

2. Yrityskohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän luominen ja pilotointi 
3. Soveltuvien energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien keinojen kartoittaminen 

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

yrityksen tai organisaation ympäristöjärjestelmää 
 
Nykytilanne  

Osahankkeen ensimmäisen vuoden aikana perehdyttiin case -yritysten toimintaan ja 
seurantajärjestelmille kohdistuviin toiveisiin/vaatimuksiin. Tämä edellytti tiivistä 
yhteistyötä yritysten ja tekijäosapuolten kesken. Kaikissa case -yrityksissä haluttiin 
seurantajärjestelmää hyödyntää myös muulla tavoin kuin vain polttoaineen kulutuksen 
seuraamiseen ja dokumentointiin. Samalla varmistettiin myös muiden osahankkeiden 
tarvitsemien tietojen keräys. Esille tulleiden vaatimusten perusteella laadittiin tarvittavat 
määrittelyt pilotoitaville seurantalaitteistoille yrityskohtaisesti. Määrittelyjen mukaisten 
seurantajärjestelmien asentamiset toteutettiin vuosina 2003-2004. Muiden kuin 
polttoaineen kulutukseen liittyvien tietojen kerääminen, erityisesti lisälaitteiden 
anturoiminen ja liitynnät muihin ajoneuvojärjestelmiin tuottivat projektille joukon uusia 
haasteita. Laitteistot ovat käytössä suunnitellussa laajuudessa.  

Seurantajärjestelmät tuottavat runsaasti tietoa ajoneuvojen ja lisälaitteiden teknisestä 
toiminnasta sekä kuljettajien ajotavoista. Tämän tiedon tehokas hyödyntäminen 
yrityksissä edellyttää kerätyn datan käsittelyä, analysointia ja raportointia yrityksen eri 
kohderyhmille tarvittavassa laajuudessa ja muodossa. Tätä osahankkeen vaihetta 
koskevat tehtävät on aloitettu tamperelaisissa yrityksissä vuoden 2004 aikana.     

Case: Tampereen auto- ja konekeskus 

Tampereen auto- ja konekeskuksen tavoitteena on ollut selvittää erityisesti 
talvikunnossapitotoimenpiteiden (mm. lumen auraus, liukkaudentorjuntatoimenpiteet) 
vaikutuksia ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen. Myös mainittuihin työtehtäviin 
hankittavien ajoneuvojen, moottoreiden, vaihteistojen ja lisälaitteiden valintaan 
tarvittaisiin lisätietoja.  

AKK:ssa seurantajärjestelmät (kuva 15)  on asennettu kahteen ajoneuvoon. Järjestelmät 
keräävät perustietoja moottorin kuormituksesta, polttoaineen kulutuksesta, ajoneuvon 
sijainnista ja talvikunnossapitolaitteiden (heikotin, 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. AKK:n johdolle, 
talvikunnossapito-organisaatiolle ja kokeilussa mukana oleville kuljettajille tuotetaan 
määräajoin kullekin ryhmälle räätälöity raportti.  
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OEF-643

PERUSTIEDOT:

• polttoaineen kulutus
• kierrosnopeus
• matka
• nopeus
• aika (GPS)
• paikka
• jarrun käyttö
• moottorin kuormitus

seuranta internetin kautta
mahdollisuus kerätä
tietoja sekunnin välein

ERITYISTIEDOT:

On/off -tietona
• hiekoitin
• pesulaite
• aura

alku- ja loppuhetkeltä:
kulutus, paikka, aika,
keskim. kierrosnopeus,
keskim. moottorin kuormitus   

ANTURIT:

Erillisanturoinnit
• suunnitteilla erilliskytkin 
jalkakäytävien 
kunnostustöiden 
ilmoittamista varten

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

MUUT TIEDOT:
• GPS-vastaanotin
• tiedonsiirto GPRS-liittymällä
• jatkuva paikannus karttaohjelmaan
• autoon asennettu karttaohjelma
• näyttö ja näppäimistö viestintätoiminnoilla
• kuljettajatunnisteen lukija

 

Kuva 15.  Tampereen auto- ja konekeskuksen ajoneuvoihin asennettu 
seurantalaitteisto. 

Tampereen auto- ja konekeskus on lisäksi hankkinut omalla kustannuksellaan yhden 
seurantajärjestelmän, jonka tuottamaa dataa hyödynnnetään myös tässä osahankkeessa. 
Järjestelmän tietoja käytetään erityisesti kuljettajien ajotapojen seurantaan.    

Case: Tampereen kaupungin liikennelaitos 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tavoitteena on ollut toteuttaa ajoneuvo-, linja- 
ja kuljettajakohtainen polttoaineenkulutuksen seuranta. Erityisesti kuljettajakohtaisen 
kulutuksen mittaaminen ja kulutustietojen vertailu halutulla tarkkuudella ovat 
aikaisemmin olleet ongelmallisia mm. kuormitus-, liikennetilanne-, ja linjakohtaisista 
eroista johtuen. 

Hankkeen yhteydessä on kaksi linja-autoa varustettu seurantajärjestelmillä (kuva 16) 
vuoden 2003 lopulla. Asennettavat järjestelmät tuottavat perustietoja  moottorin 
kuormituksesta ja polttoaineen kulutuksesta.  Ajoneuvon kuormitustietoja 
(matkustajamäärät) pyritään keräämään kaasujousiin liitettyjen paineantureiden avulla.  
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ANTURIT:

Erillisanturoinnit
• rahastuslaitekytkentä 
kuljettaja- ja linjatunnisteen 
saamiseksi
• paineanturit teliin ja 
etuakseliin kuorman 
(matkustajamäärän) 
selvittämiseksi
• Webaston käyttö

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

PERUSTIEDOT:

• polttoaineen kulutus
• kierrosnopeus
• matka
• nopeus
• aika (GPS)
• paikka
• jarrun käyttö
• moottorin kuormitus

seuranta internetin kautta
mahdollisuus kerätä
tietoja sekunnin välein 

ERITYISTIEDOT:

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

MUUT TIEDOT:
• GPS-vastaanotin
• tiedonsiirto GPRS-liittymällä

 

Kuva 16. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ajoneuvoihin asennettu 
seurantalaitteisto. 

Alustavien havaintojen perusteella matkustajamäärien selvittäminen ko. menetelmällä 
onnistuu kohtuullisella tarkuudella. Menetelmää pyritään kehittämään ja tarkentamaan 
vuoden 2005 aikana. Linja- ja kuljettajatiedot kerätään ajoneuvoissa rahastuslaitteelta. 
Tarvittavien rahastuslaitetietojen lukeminen edellyttää vielä seurantajärjestelmän 
toiminnan kehittämistä.  Kerättyjen tietojen seuranta tapahtuu internet-liittymän kautta. 
Liikennelaitoksen johdolle, operatiiviselle henkilöstölle ja kuljettajille tuotetaan lisäksi 
määräajoin kullekin ryhmälle jalostettu raportti. 

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.  
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Hankkeen yhteydessä on kaksi linja-autoa varustettu seurantajärjestelmillä jotka 
tuottavat perustietoja moottorin kuormituksesta ja polttoaineenkulutuksesta. 
Kiihtyvyyksien seurantaa varten yhteen ajoneuvoon on asennettu tarvittavat anturit, 
jotka mittaavat ajoneuvon kiihtyvyyksiä kulku- ja sivusuunnissa. Alustavien 
havaintojen perusteella anturit toimivat oletetulla tavalla. Järjestelmän kalibrointi ja 
mittaustietojen tarkempi analysointi tapahtuvat vuoden 2005 aikana. Kerättyjen tietojen 
seuranta tapahtuu internet-liittymän kautta. Henkilöstöryhmäkohtaisen raportoinnin 
suunnittelu aloitetaan vuoden 2005 alussa. Kuvassa 17 on esimerkki 
seurantajärjestelmän tuottamasta tiedosta. 

 

Kuva 17.  Esimerkki seurantajärjestelmän tuottamasta tiedosta. 

Case: Transpoint Oy 

Transpoint Oy liittyi osahankkeeseen vuoden 2004 aikana. Yrityksen tavoitteena on 
saada tarkempia tietoja käytössä olevan ajoneuvokaluston polttoaineen kulutuksista sekä 
ajotapojen ja kuormituksen vaikutuksista kulutuksiin. Kaksi yrityksen ajoneuvoa on 
varustettu edellä kuvatun kaltaisilla seurantajärjestelmillä. Kulutustietojen seuranta 
tapahtuu internet-liittymän kautta. Seurantatietojen jalostaminen yrityksen tarpeisiin ja 
eri henkilöstöryhmille tarkoitettujen raporttien suunnittelu aloitetaan vuoden 2005 
alkupuolella.         
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8. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, Stadia) 
 
Tästä alatehtävästä on aikaisemmin laadittu seuraavat raportit:  
 
• Eskelinen, Harri, Selvitys kuljettajan ajo-opastusjärjestelmän toteuttamisesta. 

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

kehittäminen. Projektiraportti PRO3/P5117/05 
 
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 turhan 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 

VTT Prosessissa työ on jakautunut kahteen osioon, varsinaiseen ajo-opastinlaitteen 
kehitystyöhön ja ajonaikaisen datan talteen ottamiseen tähtäävään työhön. Ajodataa 
päivittäisistä ajotapahtumista tarvitaan, jotta voidaan luoda todellisia ajoprofiileja eri 
ajoneuvojen käytöstä erilaisissa liikennetilanteissa. Analysoituja ajoprofiileja 
hyödynnetään varsinaisen ajo-opastinlaiteen kehitystyössä. Ajoprofiilien analysointi 
tehdään yhteistyössä VTT RTE:n kanssa. 

Tiedonkeruuyksiköt 

Projektissa on instrumentoitu yhteensä 11 ajoneuvoa, kun huomioidaan TTY:n 
alatehtävään kuuluvat kuusi yksikköä. Dataloggerit asennettiin VTT PRO:n toimesta 
kesällä 2004 Transpointin ja HKR:n autoihin. Aikaisemmin laitteistot oli jo asennettu 
kahteen Koviston Auto –Yhtymän autoon. Ajoneuvoihin asennetuista EC-Road 
dataloggereiden toimituksesta ja asennuksesta vastaa EC-Tools.  

Vakiomallisella tiedonkeruuyksiköllä saadaan tiedot ajoneuvojen kuormitusprofiilista, 
ajotavasta ja esim. polttoaineenkulutuksesta. Lisäksi laitteeseen on  liitetty 
paikannuslaite, karttatieto ja lisäantureita mm. moottoriparametrien seurantaan. 
Taulukossa 3 on esitelty ajoneuvot, joihin on VTT PRO:n toimesta asennettu 
tiedonkeruulaitteisto.  
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 Taulukko 3. VTT PRO:n toimesta instrumentoidut ajoneuvot 

Omistaja Merkki Ajoneuvo tyyppi vuosimalli 

HKR Sisu Kuorma-auto 1993 

Koiviston Auto Scania Linja-auto 1997 

Koiviston Auto Kabus / Cummins Linja-auto 2003 

HKR Scania Kuorma-auto 2004 

Transpoint Scania Kuorma-auto 2004 

 

Autoista kerätään dataa 0.5 Hz taajuudella aina kun autossa on virta kytkettynä. 
Käytetty tallennustaajuus on kuitenkin osoittautunut liian hitaaksi, jotta tallenteista olisi 
todellista hyötyä ajo-opastimen kehitystyössä. EC-Tools on jo käynnistänyt 
toimenpiteet tallennustaajuuden nostamiseksi (1 Hz). Ongelmana tulee olemaan datan 
runsaus, jo 0.5 Hz taajuudella kerättyä dataa on työlästä käsitellä. Jatkossa on tarkoitus 
kehittää tiedonkeruuyksikköjä siten, että dataa voidaan kerätä vain tietyissä tilanteissa.  

Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehitystyö 

VTT PRO teki tammikuussa 2004 aloitteen neljän elektroniikkayrityksen kutsumiseksi 
mukaan ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen” –
hankekokonaisuuteen. Tarkoituksena oli hakea kotimaisia yhteistyöpartnereita, joiden 
kanssa ajo-opastinlaitteen kehitystyötä voitaisiin viedä eteenpäin. Toukokuussa 2004 
järjestettiin kokous, jossa ajo-opastinlaitteen kehittämisprojekti esiteltiin kutsutuille 
elektroniikka-alan yrityksille. Seuraavassa kokouksessa 1.9.2004 kolme 
elektroniikkayritystä vahvistivat osallistuvansa projektityöskentelyyn: AC-Sähköautot 
Oy, Buscom Oy ja Taipale Telematics Oy.  

Ajo-opastinlaitteen kehitysprojektin tavoite on toimiva fyysinen demolaitteisto syksyllä 
2005. Tarkoitus on tehdä suhteellisen yksinkertainen kannettavaan tietokoneeseen 
perustuva prototyyppilaitteisto, jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Prototyyppi 
toteutetaan VTT PRO:n ja TKK:n Autotekniikan yhteistyönä. VTT RTE on oman 
osahankkeensa puitteissa osallistunut taloudellisen ajotavan määrittelyihin. 

Kuvassa 18 on esitetty energian käytön jakautuminen Braunschweig bussisyklissä. 
Kuvasta nähdään, että 73 % työstä käytetään auton massan kiihdyttämiseen, energiaa 
joka hukataan jarruihin. Vain 27 % työstä kuluu varsinaisten ajovastusten voittamiseen.   
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 Kuvassa 17 on teoreettinen energiatarkastelu kuvitteelliselle pysäkkivälille. Kuvassa on  

 

Kuva 18. Työn jakautuminen Braunschweig –syklissä. 

Kuvassa 19 on energiatarkeastelu kuvitteelliselle pysäkkivälille. Kuvassa on tarkasteltu 
kolmea vaihtoehtoista ajotapaa: 
 

• ripeä kiihdytys vakionopeuteen, huippunopeus leikattu (edullisin tapaus) 
• myöhästynyt lähtö, joka joudutaan kompensoimaan korkeammalla 

maksiminopeudella 
• kiihdytys korkeampaan nopeuteen, josta rullaus (epäedullisin tapaus) 

 
Kaikissa tapauksissa on oletettu, että pysäkkiväliin on käytettävissä 40 sekuntia. Ero on 
suurimmillaan peräti 67 %. Kuva 19 on pelkkä teoreettinen energiatarkastelu, eikä se 
ota kantaa auton moottorin ja voimansiirron ominaisuuksista muodostuvaan 
polttoaineen kulutukseen.  
 
Tästä huolimatta tarkastelu antaa osviittaa ajo-opastinlaitteen logiikan kehittämiseen. 
Annetun aikataulun puitteissa tulisi pyrkiä mahdollisimman tasaiseen ja 
mahdollisimman alhaiseen nopeuteen. Liike-energia joudutaan joka tapauksessa 
hävittämään jarrutuksella (rullaaminen ei ole ajankäytöllisesti mahdollista) jolloin on 
edullista että akkumuloidaan mahdollisimman vähän liike-energiaa. 
 

Ajovastuksen ja liike-energian osuus työmäärästä Braunscweig-syklissä
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Kuva 19. Kuvitteellisen pysäkkivälin energiatarkastelu. 
 
 
9. Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet (TKK Autolaboratorio) 
 
Teksti: Tommi Mutanen, Panu Sainio 
 
Tästä alatehtävästä on laadittu kolme raporttia: 

• Mutanen, Tommi, Linja-auton renkaiden energiatehokkuus ja turvallisuus. 
Marraskuussa 2003 valmistuneen diplomityön yhteydessä tehtyjen mittausten 
tulokset. TKK Autotekniikka 2003. 

• Mutanen, Tommi, Rengastyypin vaikutus linja-auton energiankulutukseen. 
Mittaukset kesällä 2004. TKK Autotekniikka 2004.   

• Mutanen, Tommi, Rengastyypin vaikutus linja-auton energiankulutukseen. 
Mittaukset syksyllä 2004. TKK Autotekniikka 2004.   

 
Tutkimus käynnistyi vuonna 2003 tehdyllä diplomityöllä. VTT:n raskaan kaluston 
alustadynamometrillä suoritetuissa rullauskokeissa ja Braunschweig- syklissä 
muuttujina oli mm. renkaiden tyyppi, koko, kuluneisuus. Rengastutkimus sai jatkoa 
vuonna 2004 kun Michelin Nordic Ab:n ja Koiviston Auto Yhtymä Oy:n rahoituksella 
tehtiin jatkomittauksia kahdessa jaksossa. Ensimmäisessä testisarjassa käytettiin 
matkalinja-autoa Helsinki-Turku -moottoritiesyklillä ja kaupunkilinja-autoa käyttäen 
Braunschweig -sykliä. 
 

Teoreettiset energiantarpeet
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Tässä osuudessa mukana olleet renkaat on mitattu taka-akselilla. Kaikki mitatut renkaat 
olivat kokoa 275/70 R 22,5. Syksyllä 2003 valmistuneiden mittaustulosten perusteella 
päätettiin jättää renkaiden hitausmomentin tarkastelu pois, sillä samankokoisilla 
renkailla sen vaikutus energiankulutukseen on hyvin pieni. Maantiesyklissä hitaus-
momentin vaikutusta eliminoi myös, että nopeus muuttuu syklin aikana hyvin vähän. 
 
Nyt tehtyjen mittausten perusteella voi todeta, että renkaiden uudelleenkuviointi on 
energiatalouden kannalta kannattavaa, sillä näin renkaan elinikää voidaan jatkaa silloin, 
kun se on taloudellisimmillaan. Liikenneturvallisuuden kannalta kuluneet tai pelkin 
pitkittäisin urin kuvioidut renkaat eivät tarjoa samanlaista pitoa kuin uudet renkaat. 
Raskaassa kalustossa uudelleenkuvioitujen renkaiden käyttö kannattaisikin ajoittaa 
kesään, jolloin ajo-olosuhteet ovat parhaimmillaan. Myös pinnoitettujen renkaiden 
käyttöä voidaan perustella taloudellisin syin. Pinnoitetun renkaan hankintahinta on noin 
50 % uuden renkaan hinnasta, ja jos asiakkaalla on omat pinnoituskelpoiset 
rengasrungot, kustannukset jäävät vielä noin 100 € pienemmäksi jokaista rengasta 
kohden. Yksi valintaperuste pinnoitetulle renkaalle voi olla myös sen kotimaista 
työllisyyttä luova vaikutus.  
 
Syksyn mittaukseen (toinen mittaussarja) osallistuneet viisi rengassarjaa mitattiin 
ainoastaan matkalinja-autolla käyttäen Helsinki-Turku -moottoritiesykliä. Kaikki 
renkaat on mitattu taka-akselilla, joten myös mitatut muutokset kulutuslukemissa on 
saatu aikaan vaihtamalla pelkästään linja-auton vetävän taka-akselin renkaat. Kaikki 
mitatut renkaat olivat kokoa 275/70 R 22,5. 
 
Nyt tehtyjen mittausten perusteella mittausmenetelmää voidaan pitää luotettavana. 
Tuloksia tarkastellessa voi todeta aikaisempien mittaustulosten suuntaviivojen 
vahvistuvan, sillä tälläkin kertaa vähäisin energiankulutus oli renkaalla, jonka urasyvyys 
oli pienin. Ero syvyydessä tosin oli nyt vain noin 2 mm muihin mitattuihin renkaisiin 
verrattuna. Seuraaviksi sijoittuneet kolme rengasta, joiden urasyvyydet olivat samat, 
olivat myös energiankulutuksessa hyvin lähellä toisiaan. 
 
Kuvissa 20 (kaupunkilinja-auto) ja 21 (matkalinja-auto) on yhteenvedot kesällä 2004 
tehdyistä mittauksista. Matkalinja-autolla tehdyissä mittauksissa ero pienimmän ja 
suurimman kulutuslukeman välillä oli noin 15 %. 
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Polttoaineen kulutus Braunschweig-syklin aikana
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Kuva 20.  Kesän mittaustuloksia kaupunkilinja-autolle tyypillisessä ajosyklissä 
 

Polttoaineen kulutus maantie-syklin aikana
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Kuva 21. Kesän mittaustuloksia Helsinki-Turku väliä kuvaavalla maantiesyklillä. 
 
 
10. Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

(VTT PRO, Stadia) 
 
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. 

• Söderström, Christer, Westerholm, Mårten, Kytö, Matti, The effect of lubrication oil 
on the fuel consumption of a heavy-duty diesel engine. Research Report 
PRO3/P5149/04.  
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Tausta 

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. 

Vuonna 2003 tehtiin sekä poltto- että voiteluainetutkimusta moottorijarruun asennetulla 
Volvo DH10A 285 –moottorilla. Vuonna 2004 tehtiin pelkästään voiteluainetutkimusta. 
VTT jatkoi moottoriöljyjen testausta moottoridynamometriin asennetulla moottorilla. 
Stadiassa tehtiin voimansiirtolinjan öljyjen testausta kylmähuoneeseen asennetun 
testirigin avulla.  

Moottoriöljyt 

Vuoden 2004 aikana tutkittiin moottoriöljyn laadun vaikutusta Scania DC11 03 340 - 
moottorin polttoainekulutukseen. Vastaavat mittaukset tehtiin vuonna 2003 Volvo  
DH10A 285 -moottorilla (raportti PRO3/P5114/04).  

Taulukossa 4 on esitetty mittauksissa  mukana olleet 13 eri öljylaatua. Vertailuöljynä oli 
mineraaliöljypohjainen kaupallinen 15W-40 viskositeettiluokan öljy. Fortum Oil Oy 
toimitti öljyt tutkimusta varten, yhden öljyn toimitti  HKL.  

Testit suoritettiin siten, että täysin lämmenneellä moottorilla ajettiin 8 eri ESC –
kuormasyklin pistettä osakuormia painottaen. Kulutus mitattiin gravimetrisesti ja 
vertailuarvona kunkin öljyn osalta käytettiin kaikkien kuormapisteiden keskimääräistä 
ominaiskulutusarvoa. Lisäksi määritettiin öljyn laadun vaikutus moottorin 
pyöritysmomenttiin pyörittämällä moottoria eri pyörintänopeuksilla. Tämä on 
mahdollista transienttityyppisellä moottoridynamometrilla.  

Kuvassa 22 on esitetty keskiarvo kuormapisteiden ominaiskulutusarvosta eri 
öljynlaaduille. Referenssiöljyn tulos on esitetty 0 –tasona. Kuvasta 22 nähdään, että 
valitsemalla moottoriöljy oikein polttoaineen kulutusta voidaan vähentää n 1 - 1.5 %. 
Vastaavissa mittauksissa vuonna 2003 Volvo DH10A 285 –moottorilla kulutuserot 
olivat suurimmillaan 2 - 2.5 % referenssiöljyyn verrattuna. Molemmat moottorit 
kuitenkin rankkasivat öljyt likimain samaan järjestykseen. 
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Taulukko 4.  Koeöljyjen numerointi ja perustiedot. 

Öljy Koejärjestys SAE 
viskositeetti- 

luokka 

Kinemaattinen 
viskositeetti / 100 

°C (cSt) 

HSHT–viskositeetti 
(cP) 

Reference 1, 7, 15 15W-40 13.94 4.03 
Test oil 1 2 10W-40 14.00 4.02 
Neste Turbo 
LXE 10W40 

3 10W-40 13.67 3.91 

Test oil 3 12 10W-40 13.49 3.59 
Test oil 4 10 10W-40 14.17 3.78 
Test oil 5 14 10W-40 13.98 3.91 
Test oil 6 8 10W-40 14.05 3.71 
Neste Turbo 
LXE 10W30 

4 10W-30 11.87 3.51 

Test oil 8 5 5W-30 11.38 3.49 
Test oil 9 11 5W-30 12.15 3.47 
Test oil 10 6 0W-30 11.40 3.33 
Test oil 11 9 15W-40 15.37 4.37 
Neste Turbo 
LXE 15W40 

13 15W-40 14.55 4.15 

 

Kuvassa 23 on esitetty moottorin vaatima pyöritysmomentti testiöljyn kinemaattisen 
viskositeetin (100 °C) funktiona moottorin pyörimisnopeudella 1000 r/min. Eri 
viskositeettiluokan öljyt erottuvat omiksi ryhmikseen, SAE 40 viskositeettiluokan 
öljyillä momentti on noin 3 % korkeampi kuin SAE 30 luokan öljyillä. Kokeen alussa 
öljyn tavoitelämpötila oli 90 °C. Momentin ja suurella leikkausnopeudella korkeassa 
lämpötilassa määritettävän dynaamisen HSHT –viskositeetin välinen korrelaatio on 
vastaavanlainen.  

Voimansiirtolinjan öljyt 

Stadia teki voimansiirtolinjan öljyjen testausta kylmähuoneeseen asennetulla testirigillä. 
Laitteistossa oli voimanlähteenä 160 kW sähkömoottori, jota ohjattiin 
taajuusmuuttajalla. Sähkömoottori pyöritti 16-vaihteista ZF Ecosplit 16S151 - 
vaihteistoa, tätä vaihdelaatikko tyyppiä käytetty mm. MAN -kuorma-autoissa. 
Vaihdelaatikosta voima välittyy SisuAxlesin ns. läpivetävän telin normaalisti autossa 
takimmaisena olevan akselin vetolaippaan. Toinen, varsinainen läpivetävä akseli, oli 
asennettu tämän akselin jälkeen. Voima välittyi toiselle akselille hammashihnan 
välityksellä. Läpivetävän akselin laippaan oli kiinnitetty ajovastusta simuloiva 
pyörrevirtajarru. 

Sekä moottori että pyörrevirtajarru oli asennettu akseleistaan ”kelluvasti” runkoon. 
Vääntömomentti mitattiin tukireaktion välityksellä. Öljyn ja akselistojen lämpötilan 
mittaus tapahtui pt100-antureilla, lukuun ottamatta napoja, joissa oli 
termoelementtilanka.  
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Kuva 22. Moottoriöljyn laadun vaikutus dieselmoottorin (Scania DC 11) 
polttoaineen kulutukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23.  Moottoriöljyn laadun vaikutus moottorin pyöritysmomenttiin. 
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Kokeita tehtiin sekä kylmässä että lämpimässä. Kylmäsyklin alkaessa öljyn lämpötila 
oli -25°C. Mittaus aloitettiin viidennellä vaihteella, puolittaja nopeassa asennossa. 
Vaihteen välityssuhde on 2,52. 

Lämminsyklissä käytettiin kokoajan vaihteena nopeinta välitystä. Alussa ajettiin kahden 
minuutin jakso ilman kuormaa 750 r/min -pyörintänopeudella. Tämän jälkeen kuorman 
arvoksi asetetaan 600 Nm. Syklin aikana on kolme jarrun jäähdytysjaksoa jolloin 
ajetaan ilman kuormaan. Lämminsyklin alkaessa lämpötilat öljyissä ovat noin 20°C. 
Mittaustilaan johdetaan ilmaa sähkömoottorin etupuolelta. Ilma poistuu akseleiden 
välissä olevasta luukusta.  

Vaihteistossa varsinaisia testiöljyjä oli kahdeksan, joiden lisäksi oli yksi ns. 
referenssiöljy. Akselissa oli normaalisti 80W-140 viskositeettiluokan referenssiöljy, 
yhdessä kokeessa 75W-90 luokan öljy (kuva 24). Kuvaan 24 on piirretty hyötysuhteet, 
ts. jarrutustehon ja pyöritystehon suhteet, kullakin öljyllä lämpimien kokeiden aikana.  

 

Kuva 24. Hyötysuhteet ajan funktiona lämpimässä tehdyissä vaihteistokokeissa. 

Voimansiirtorigillä tehdyistä kokeista tullaan laatimaan erillisraportti.  
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11. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO, Stadia) 

Tästä alatehtävästä on aikaisemmin  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. Vuonna 2003 Harri Eskelisen teki esiselvityksen 
korjauskäytännöistä. 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.  
 
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. Kumpikaan toimenpide 
ei tuonut mittatarkkuuden puitteissa havaittavaa polttoaineen säästöä eikä myöskään 
tehon lisäystä. Mittaukset tehtiin alustadynamometrimittauksina. 

Vuoden 2004 toiminta painottui mittauksiin moottoridynamometrissa. Kesällä 2004 
VTT:n moottorilaboratorion moottoridynamometriin asennettiin HKL:ltä lainattu 
700.000 km ajettu Volvo DH10A285–moottori. Ajatuksena on huoltaa ja kunnostaa 
moottori vaihe vaiheelta ja määrittää eri toimenpiteiden vaikutukset polttoaineen 
kulutukseen ja päästöihin. 

Moottori irrotettiin linja-autosta suoraan ajosta. Tarkoitus oli todeta moottorin 
lähtökunto mittaamalla polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä ilman 
korjaus/huoltotoimenpiteitä. Asennuksen jälkeisessä koekäytössä huomattiin kuitenkin 
moottorin vuotavan sen verran jäähdytysnestettä, moottoriöljyä sekä polttoainetta, että 
korjaustoimenpiteisiin oli ryhdyttävä välittömästi. Moottoria kunnostettiin seuraavasti: 

• Jäähdytysnesteen vuoto johtui akselitiivisteestä vesipumpun HT ja LT piirien 
välillä. Tiiviste uusittiin. 

• Moottoriöljy vuosi jakopäänkotelon laipasta. 
• Polttoainevuoto: ruiskutusputkien liitokset tiivistettiin. 

 

Ensimmäisessä ESC mittauksessa pakokaasutulokset olivat THC 0.16, CO 0.37, NOx 
5.9 ja PM 0.06 g/kWh. Kyseisen moottorin pakokaasupäästöt on tyyppihyväksytty Euro 
II -tasoon (R-49 sykli). Nyt mitatut ominaispäästöt alittavat kyseiset raja-arvot selvästi, 
tosin mittaussykli ei ole sama. Päästömittauksia tullaan tekemään alkuperäistä 
suunnitelmaa laajemmassa mitassa diplomityön puitteissa.  
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Kuvassa 25 on esitetty polttoaineenkulutus tiettyjen kunnostusvaiheiden jälkeen. 
Kunnostustyövaiheiden yhteydessä suoritusarvomittaukset tehdään neljässä eri 
moottorin toimintapisteessä. Kuvasta 25 nähdään, että moottori oli alunperinkin varsin 
hyvässä kunnossa ja moottorin kulutus- ja päästöarvot ovat hyvällä tasolla. Näin ollen 
kunnostustoimenpiteillä ei aikaansaatu suuria muutoksia.  

Polttoaineen ominaiskulutus
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Kuva 25. Polttoaineen ominaiskulutus. 

Taulukossa 5 on esitetty suunnitelma moottorille tehtävistä huoltotoimenpiteistä.  
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Taulukko 5.  Suunniteltu työjärjestys 

REFERENSSIMITTAUKSET  Status 
Imualipaine x 
Vastapaine x 
Välijäähdyttäjän toiminta x 
Jäähdytysnesteen lämpötila x 
 
HUOLTOTOIMENPITEET 
Termostaatti x 
Ilmansuodatin x 
Öljynvaihto x 
Venttiilivälykset x 
Ruiskutuksen ennakko  
 
KUNNOSTUSTYÖT 
Vaihtosuuttimet x 
Ruiskutuspumpun kunnostus x 
Ahtimen kunnostus x 
”Kemiallinen” kunnostus  
Vaihtokannet ja nokka-akseli tarvittaessa  
Männät/putket/laakerit  
 
MUUTA 
Volvo VEC järjestelmä  
Erilaiset lisälaitteet  
x= tehty 

Vuoden vaihteeseen 2004/2005 mennessä projektissa on edetty ohjelmassa pisteeseen, 
jossa turboahdin on huollettu. Ohjelmaa jatketaan edelleen alkuperäisen suunnitelman 
mukaan. Moottorissa tulee seuraavaksi tutkittavaksi eräänlainen kemiallinen 
pinnoituskäsittely. Peruskunnostuksen jälkeen on vielä tarkoitus kokeilla tiettyjä 
lisälaitteita, joiden väitetään säästävän polttoainetta. Lopuksi moottoriin asennetaan 
Volvo VEC –järjestelmä (hiukkassuodatin + EGR). VEC– mittaukset toteutetaan 
diplomityön muodossa (Mika Niemelä). 
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12. Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 
 
Tästä alatehtävästä laadittiin erillinen raportti vuonna 2003:  
 
• Pyrrö, Seppo, Raskaankaluston energiakäyttö –projektin ”Koulutus” osaprojekti. 

Väliraportti joulukuu 2003. Motiva Oy. 
 
Motiva Oy:n osalta projektisuunnitelmaan oli viestinnän lisäksi kirjattu 
kuljettajakoulutukseen liittyviä tehtäviä. Vuoden 2003 väliraportissa Pyrrö käsitteli 
tarjolla olevia raskaan kaluston taloudellisen ajotavan koulutusohjelmia. Tämä toiminta 
ei jatkunut vuonna 2004. 
 
Motiva Oy jatkoi kuitenkin hankkeen viestintää. Hankkeen verkkosivuja on päivitetty ja 
ylläpidetty. Kahdesta alaprojektista, ”Kuljetusyritysten energia- ja 
ympäristöseurantajärjestelmien kehittäminen” ja ”Rengashäviöiden minimointi” on 
tehty kaksisivuiset moniväriset ns. projektikortit. Keskustelut hankkeen tulosten 
kansanomaistamisesta projektin loppuvaiheessa ovat käynnistyneet. 
 
Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
 
www.motiva.fi/raskaskalusto 
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4 TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT JA 
SAAVUTUKSET 2004 

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. 
Vuoden 2004 toiminta vahvistaa tätä käsitystä. 
  
Seuraavassa on osahankekohtaisesti esitetty vuoden 2004 toiminnassa tehtyjä 
tärkeimpiä havaintoja ja aikaansaannoksia. 
 
Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys 
 
• otettu varsinaiseen käyttöön kuorma-autojen testaussyklit (jakeluajo, maantie, 

moottoritie) 
• kehitetty busseille sekä kaupunki- että maantieajoa kuvaavia testaussyklejä 
• kehitetty vetokidan voimanmittausjärjestelmä (ei liity suoraan alustadynamometri-

mittauksiin)   
 
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus 
 
• tehty laaja mittaussarja uusille Euro 3 kuorma-autoille 

o osoitettu auton painon ja kuormitussyklin vaikutus polttoaineen kulutukseen 
o merkkikohtaiset kulutuserot ovat jopa yllättävän suuria 

• osoitettu perävaunutyypin vaikutus yhdistelmän polttoaineen kulutukseen (3 - 5 %) 
• osoitettu ilmanohjaimen vaikutus yhdistelmän polttoaineen kulutukseen (4 – 8 %) 
 
Linja-auton kulutuksen ja päästöjen optimointi hyödyntämällä ajoprofiileja, 
ajosyklejä ja matkakorttiaineistoa 
 
• tuotettu kolme Helsingille tyypillistä bussien ajosykliä 
• testattu muodostettuja syklejä ajamalla rullilla ja vertaamalla tuloksia aikaisemmin 

ajettuihin sykleihin 
• analysoitu moottorin kuormitusta erilaisissa ajotilanteissa 
• kehitetty logiikoita ajo-opastinlaitetta varten 
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Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus ja ajoneuvon valintatyökalu 
 
• mallinnettu kaksi linja-autoa 
• automaattivaihteisen kaupunkilinja-auton simulointi onnistui varsin hyvin, simuloitu 

tulos 95 – 113 % mitatuista arvoista  
• simuloinnin avulla voidaan arvioida esim. lisälaitteiden ja voimansiirtolinjan 

välitysten vaikutuksia polttoaineen kulutukseen 
 
Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 
 
• EMISTRA –pilottihanke käynnistyi erillishankkeena tehdyn esiselvityksen pohjalta 
• pilottihanke valmistui tammikuussa 2005 
 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen  
 
• kaikki sovitut autot on instrumentoitu tiedonkeruulaitteistoin 
• datan keräys, käsittely, analysointi ja raportointi neljän kohdeyritysten tarpeisiin on 

käynnissä 
 
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 
 
• saatu aikaan yhteistoimintasopimus kolmen elektroniikka-alan yrityksen kanssa 
• tehty teoreettisia tarkasteluita linja-auton energiankäytöstä ja mahdollisuuksista 

minimoida polttoaineen kulutus 
• ajo-opastinlaitteen alustava spesifikaatio on tehty 
• prototyyppilaitteen valmistus aloitettu 
 
Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet 
 
• jatkettu rengastestausta sekä kaupunkibussilla että pitkän matkan linja-autolla 
• vuonna 2004 testattiin yhteensä 23 eri tyyppistä rengasta vetävällä akselilla 
• erot eri renkaiden välillä suurimmillaan n. 15 %, lähinnä pinnan kuvioinnista ja 

karkeudesta riippuen 
• pinnoitetulla renkaalla voidaan päästä yhtä pieneen energiankulutukseen kuin 

uudella renkaalla.  
• uudella renkaalla ajettaessa suurin ulkoapäin nähtävä vaikutus kulutukseen on 

pintakuvion karkeudella. 
• polttoaineenkulutuksen kannalta renkaan uudelleenuritus on kannattavaa, näin 

saadaan renkaalle lisää elinikää sen ollessa taloudellisimmillaan 
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Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 
 
• oikealla moottoriöljyn valinnalla polttoaineen säästöpotentiaali Scania –kuorma-

autonmoottorilla 1 – 1,5 % (Volvo bussimoottorilla 2 – 2,5 %) 
• osoitettu että moottorin vaatima pyöritysteho (kitkateho) ja moottoriöljyn 

viskositeetti korreloivat hyvin 
• otettu käyttöön voimansiirtolinjan öljyjen testirigi 
 
Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit 
 
• tehty kokeita moottoridynamometriin asennetulla käytetyllä linja-auton moottorilla 
• osoitettu, että yli 700.000 km ajettu moottori voi antaa varsin hyviä suoritusarvoja 

sekä polttoaineen kulutuksen että pakokaasupäästöjen osalta 
• osoitettu vaiheittain tapahtuvan moottorin kunnostuksen vaikutukset polttoaineen 

kulutukseen  
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5 VUODEN 2005 SUUNNITELMAT JA 
PAINOPISTEET 

Projekti jatkuu pääpiirteittäin alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan vuonna 2005. 
Mukana on kuitenkin kaksi uutta aihetta, kuorman painon automaattinen tunnistus sekä 
tien pinnoitteen vaikutus renkaan vierintävastukseen. VTT RTE:n optimaalisen ajotavan 
tarkastelu laajennetaan linja-autoista kuorma-autoihin. 
 
Tekes teki alun perin rahoituspäätöksen vuosille 2003 ja 2004. Tekesin osalta hanke 
jatkuu uuden rahoituspäätöksen turvin vuonna 2005. Myös suurin osa muista 
rahoittajista on vahvistanut rahoituksensa vuodelle 2005. Uusina rahoittajina tulevat 
mukaan AC Sähköautot Oy, Buscom Oy ja Taipale Telematics Oy.  
 
Vuoden 2005 tutkimussuunnitelmaan on kirjattu 8 tutkimuksellista alatehtävää, ja 
lisäksi koordinaatioon ja viestintään liittyvät tehtävät. Kuorman painon tunnistus 
sisältyy tähän lukuun, pinnoitteen vaikutus renkaan vierintävastukseen tulee vielä 
lisäksi. Seuraavassa on lueteltu esimerkinomaisesti vuodelle 2005 suunniteltuja 
tutkimuksellisia tehtäviä.    
 
Ajoneuvotekniikka: 
 
Alustadynamometrimittausten menetelmäkehitys (VTT PRO) 
 
• mittausmenetelmien hienosäätö, mm. busseille tarkka polttoaineenkulutusmittaus 
 
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 
 
• kuorma- ja linja-autokaluston mittaukset jatkuvat 
• vuonna 2005 alatehtävässä mitataan 10-15 erityyppistä ajoneuvoa 
• ominaiskulutuksesta on aiempien vuosien mittauksista jo peruskartta, jota 

täydennetään sekä puuttuvien perustyyppien osalta että uusien päästömääräysten 
(Euro 4) myötä markkinoille tulevien mallien osalta 

 
Ajoneuvomallinnus (TKK Autotekniikka) 
 
• vuonna 2005 mallinnus kohdennetaan kuorma-autokalustoon 
• kuorma-autokaluston mallinnus on teknisesti varsin haastavaa; kuorma-autoilla 

hyötykuorman osuus ajoneuvon painosta ja siten monista ajovastuksista on 
merkittävästi suurempi kuin linja-autoilla 

• työpaketissa mallinnetaan diplomityön kautta 2 - 3 soveliasta kuorma-autoa ja 
luodaan yksinkertainen kuljettajan malli, joka pystyy toimimaan valittujen poltto-
aineenkulutussyklien yhteydessä käsivalintaisella autolla ajettaessa 

• ainakin yksi malleista verifioidaan hyödyntäen VTT:n alustadynamometrimittauksia 
• kuljettajamalli palvelee myös ajo-opastinlaitteen kehitystyötä 
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Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, VTT RTE, TKK 
Autotekniikka) 
 
• ajoneuvoista kerätyn kuormitustiedon purku ja analysointi 
• prototyyppilaitteen saattaminen toimintakuntoon 
• prototyyppilaitteen verifiointi  
• yhteistoiminta laitevalmistajien kanssa (elektroniikkayritykset) 
• ajo-opastinlaitteeseen/tiedonkeruuseen liittyen automaattisen kuormantunnistuksen 

kehitystyö 
 
Rengas/tiekontakti (TKK Autotekniikka) 
 
• jatkoa rengastutkimukselle 
• teetätetään diplomityö tien päällysteen vaikutuksesta renkaan vierinvastukseen 
• mittavälineenä käytetään TKK:N NOTRA- mittausperävaunua 
• mittausperävaunu pyritään kuormaamaan siten, että ominaiskuormitus nousee 

mahdollisimman lähelle raskaan kaluston renkaan ominaiskuormitusta, mittarenkaan 
valinnassa huomioidaan raskaan renkaan luonne  

 
Voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi (VTT PRO) 
 
• mittaukset jatkuvat kokonaisilla ajoneuvoilla alustadynamometrissa 
• tutkitaan sekä moottoriöljyn että voimansiirtolinjan öljyjen vaikutuksia 
• mittauksissa käytettään myös uutta Euro 4 kalustoa 
 
Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO) 
 
• Volvo DH10 –moottorin kunnostustyö jatkuu 
• erilaisten lisälaitteiden kokeilu penkkimoottorissa 
• diplomityö Volvo VEC –järjestelmän vaikutuksista moottorin päästöarvoihin 

(VEC= Volvo Emission Control, EGR –järjestelmän ja hiukkassuodattimen 
yhdistelmä) 

 
Järjestelmätutkimus: 
 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan 
laitos) 
 
• menetelmiä kehitetään ja tarkennetaan edelleen vuoden 2005 aikana 
• järjestelmiä kehitetään erityisesti kuljettajien ajotapojen seurantaan 
• seurantatietoja jalostetaan yrityskohtaiset tarpeet ja eri käyttäjä/henkilöryhmien 

tarpeet huomioiden 
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Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa (VTT RTE, VTT PRO) 

• mm. taloudellisen ajotavan kriteerien määrittelyä 
• vuonna 2005 tarkastelua laajennetaan myös kuorma-autopuolelle; tämä on 

haasteellisempaa, koska kuorma-autojen reitit eivät ole yhtä vakioituja kuin bussien 
reitit 

• tien profiili vaikuttaa merkittävästi raskaan ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen 
kulutukseen, selvitetään mm. voidaanko mäkisillä tienosuuksilla määritellä 
optimaalinen ajotapa raskaalle yhdistelmälle 

 
Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 
 
• koulutusosiota ja tutkimustulosten kansanomaistamista aletaan työstää 

loppuvuodesta 2005  
• www–sivujen ylläpito ja päivitys, projektin tuloksista tiedottaminen  


