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VTT Prosessit toteutti vuosina 2003 - 2005 laajan, raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostamiseen tähtäävän 
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ESIPUHE 
Käsillä oleva raportti on ”Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen 
ajoneuvo- ja käyttöteknisin ratkaisuin” (HDEnergia) projektin vuosien 2003 – 2005 
yhteenvetoraportti. Hanke oli varsin laaja, sisältäen yhteensä 13 tutkimuksellista 
alatehtävää. Osa alaprojekteista on laatinut omat raporttinsa, ja lisäksi hankkeesta on 
olemassa kolme vuosiraporttia. Hankkeen alaprojekteista on tehty erilliset 
projektiesitteet. 

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

Käsillä oleva yhteenvetoraportti esittelee tiivistetysti itse hankkeen ja sen tärkeimmät 
aikaansaannokset.  

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

 

Espoossa 27.3.2006 

 

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 %. Kaikkinensa 
raskaan ajoneuvokaluston merkitys yhteiskunnallemme on erittäin suuri. 

Liikennepolttoaineiden kulutus oli suomessa 3,9 milj. tonnia vuonna 2005, josta 
bensiinin osuus oli 1,9 milj. tonnia ja dieselpolttoaineen osuus 2,0 milj. tonnia. (ÖKKL 
2006). Raskaan kaluston osuus dieselpolttoaineen kulutuksesta on arviolta 80 %, eli 
noin 1,6 milj. tonnia tai 1.900 milj. litraa. Raskaan kaluston osalta jokainen saavutettava 
polttoaineen säästön prosenttiyksikkö merkitsee nykyisillä polttoaineen hinnoilla noin 
20 M€:n säästöä vuositasolla (verollinen polttoaineen hinta). Polttoaineiden hinnat 
nousivat voimakkaasti vuonna 2005, ja dieselpolttoaineen verollinen hinta oli 
loppuvuodesta 2005 noin 1 €/l.  

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 teknisellä 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 
 
Tekniikan ohella kuljettajan vaikutus polttoaineen kulutukseen on merkittävä. Hyvän ja 
huonon kuljettajan välinen ero polttoaineen kulutuksessa voi hyvinkin olla 30 %. Niinpä 
tarjolla onkin erilaisia kuljettajien koulutusohjelmia.  
 
Kuvassa 1 on esimerkki siitä, miten polttoaineen kulutuksen vähentämistä voidaan 
lähestyä ajoneuvoteknisestä näkökulmasta. Kuvassa on esitetty raskaan 
puoliperävaunuyhdistelmän (kokonaispaino 36 tonnia) tehon tarve ja polttoaineen 
kulutus ajettaessa tasaista 104 km/h nopeutta (sallittu USA:ssa). Kuva on 21st Century 
Truck Program’ista, ja kuvaan on merkitty sekä nykytilanne että kyseisen 
kehityshankkeen tavoitetaso. Tavoite polttoaineen kulutuksen alentamiselle on erittäin 
haastava, -35 %. (21st Century Truck 2000). Kuvassa 2 on kuvasta 1 purettu tehon 
käytön jakautuma nykytilanteessa. 
 
Polttoainetehon ollessa 400 kW mekaanisena työnä moottorista saadaan ulos 160 kW 
(hyötysuhde 40 %). Luku 160 kW taas on yhtä kuin varsinaisten ajovastusten (ilman- ja 
vierinvastus), voimansiirtolinjan häviöiden ja apulaitteiden tarvitseman tehon summa. 



 3 (69) 
 

 

Esimerkin ajonopeudella 104 km/h tuotetusta mekaanisesta tehosta 53 % kuluu 
ilmanvastuksen ja 32 % vierinvastuksen voittamiseen tasamaalla ajettaessa. 
 
Suurimpia suhteellisia parannuksia tavoitellaan apulaitteiden tarvitseman tehon (-50 %)  
ja vierinvastuksen (-40 %) osalta. Moottorin hyötysuhteen osalta tavoitellaan 10 %:n 
suhteellista parannusta. Moottorin absoluuttiset häviöt vähenevät kuitenkin 40 %, koska 
muiden toimenpiteiden seurauksena myös tehon tarve laskee.  
 
Jos apulaiteteho onnistutaan puolittamaan muiden tekijöiden pysyessä 
muuttumattomina, tämä tarkoittaisi vajaan 5 %:n polttoaineen kulutuksen alenemaa. Jos 
vastaavasti voimansiirtohäviöt onnistuttaisiin puolittamaan, vaikutus on vajaa 3  %. 
Tästä nähdään, että suurten absoluuttisten muutosten aikaansaamiseksi toimenpiteiden 
tulisi ensisijaisesti kohdistua ilmanvastuksen ja vierinvastuksen alentamiseen sekä 
moottorin hyötysuhteen parantamiseen.  
 
Toisaalta, pelkkä nopeuden pudottaminen esimerkkitapauksen 104 km/h -> 80 km/h 
laskisi tehon tarvetta ja myös polttoaineen kulutusta n. 40 % (kts. kuva 6). Kun 
nopeuden muutokset tulevat mukaan, auton massa kohoaa määräävään asemaan. 
Kiihdytyksiin tarvittava teho riippuu ajoneuvon massasta. Jarruttamalla vähennetty 
liike-energia menee aina hukkaan.  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Puoliperävaunuyhdistelmän tehon käyttö tasamaalla (104 km/h, 36 
tonnia). (21st Century Truck 2000) 

Tekes julkaisi syyskuussa 2002 teknologiarahoitushaun teemasta ”Teknologiaa ja 
liiketoimintaa ilmastonmuutoksen hallintaan”. Haussa oli mainittu mm. innovatiiviset 
ratkaisut energian käytön tehostamiseksi eri energiankäytön sektoreilla, liikenne 
mukaan lukien.  

Tehon tarve (polttoaineteho)
(104 km/h, täysi kuorma, tasainen tie)

Perus 400 kW (36 l/100 km) - Tavoite 255,5 kW (23 l/100 km) 

Moottorin häviöt
Perus 240 kW
Tavoite 143 kW

Moottorin hyötysuhde
Perus 40 %
Tavoite 44 % 

Ilmanvastushäviöt
Perus 85 kW
Tavoite 68 kW

Voimansiirto
Perus 9 kW
Tavoite 6,3 kW

Vierinvastus
Perus 51 kW
Tavoite 30,6 kW Apulaitteet

Perus 15 kW
Tavoite 7,5 kW

Tehon tarve (polttoaineteho)
(104 km/h, täysi kuorma, tasainen tie)

Perus 400 kW (36 l/100 km) - Tavoite 255,5 kW (23 l/100 km) 

Moottorin häviöt
Perus 240 kW
Tavoite 143 kW

Moottorin hyötysuhde
Perus 40 %
Tavoite 44 % 

Ilmanvastushäviöt
Perus 85 kW
Tavoite 68 kW

Voimansiirto
Perus 9 kW
Tavoite 6,3 kW

Vierinvastus
Perus 51 kW
Tavoite 30,6 kW Apulaitteet

Perus 15 kW
Tavoite 7,5 kW
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Kuva 2. Puoliperävaunuyhdistelmän tehon käytön suhteellinen jakautuma 
tasaisella 104 km/h nopeudella. Vasemmalla polttoainetehon jakautuma, 
oikealla mekaanisen tehon käytön jakautuma.  

VTT reagoi tähän hakuun suunnittelemalla useamman tutkija- ja rahoittajaosapuolen 
laajan, raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostamiseen tähtäävän 
kolmivuotisen projektikokonaisuuden (”HDEnergia”). Tekes teki hankkeesta 
rahoituspäätöksen, ja hanke voitiin käynnistää keväällä 2003. Hankkeeseen saatiin 
mukaan eri tutkimustahojen lisäksi kuljetuspalvelujen tuottajia, kuljetuspalveluiden 
ostajia sekä yrityksiä, niin ajoneuvokomponenttien kuin informaatiojärjestelmien osalta. 
Tutkijatahoina hankkeessa ovat mukana VTT Prosessit (VTT PRO), VTT Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka (VTT RTE, vuoden 2006 alusta VTT:llä ei enää ole erillisiä 
tutkimusyksiköitä), TKK Autotekniikan laboratorio, TTY Liikenne- ja kuljetustekniikan 
laitos, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Motiva Oy. 

Vuosina 2003 - 2005 hankkeella oli VTT mukaan lukien yhteensä 19 rahoittajaa, joista 
yksi tosin mukana vain 2003 (liite 1). Suurimmat rahoittajat ovat Tekes ja 
Ajoneuvohallintokeskus AKE. Hankkeen vuosibudjetti oli keskimäärin n. 600.000 €, eli 
hankkeen kokonaisvolyymi oli n. 1,8 miljoonaa €. 

Hankkeen tavoite tiivistettynä oli raskaiden ajoneuvojen, niiden komponenttien sekä 
ajoneuvojen käyttöä ohjaavien järjestelmien kehittäminen pysyvän 5 - 10 %:n 
polttoaineen säästön mahdollistamiseksi (kuva 3). Hankkeen tuloksia tarkasteltaessa 
voitiin todeta, että asetettu tavoite on hyvinkin saavutettavissa jo pelkästään teknisin 
toimenpitein. 

Hankkeessa tehtiin kokeellista tutkimusta sekä busseilla että kuorma-autokalustolla. 
Keskeinen tutkimuslaitteisto oli VTT:n alkuvuodesta 2002 käyttöön uusi monipuolinen 
raskaan ajoneuvokaluston tutkimuslaitteisto. Laitteistoon kuuluu mm. raskas 
alustadynamometri, jolla voidaan kuormittaa raskaita ajoneuvoja erilaisia ajoprofiileja 
ja kuormitustilanteita simuloiden. Ajoneuvon käyttötavan (kuljettajan) vaikutus 
energian kulutukseen on huomattava. Tästä syystä kokonaishankkeeseen sisällytettiin 
teknisiä ratkaisuja kuljettajan ohjaamiseksi taloudellisempaan ajotapaan. 

 

Raskaan ajoneuvon energian käytön jakautuma

60 %

4 %

2 %

13 %

21 %

Moottorin häviöt
Apulaitteet
Voimansiirto
Vierinvastus
Ilmanvastus

Ajovastusten jakautuma

9 %

6 %

32 %

53 %

Apulaitteet
Voimansiirto
Vierinvastus
Ilmanvastus

Raskaan ajoneuvon energian käytön jakautuma

60 %

4 %

2 %

13 %

21 %

Moottorin häviöt
Apulaitteet
Voimansiirto
Vierinvastus
Ilmanvastus

Ajovastusten jakautuma

9 %

6 %

32 %

53 %

Apulaitteet
Voimansiirto
Vierinvastus
Ilmanvastus
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Kuva 3. Hankkeen tavoite. 

Hankkeeseen muodostettiin yhteensä 14 alatehtävää (suluissa toteutustaho), joista 
tutkimuksellisia alatehtäviä oli 12: 

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

Ajoneuvotekniikka 

2. Mittausmenetelmien kehitystyö (VTT PRO) 
3. Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus (VTT PRO) 
4. Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus/kuljettajan mallinnus (TKK 

Autolaboratorio) 
5. Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (VTT PRO, VTT RTE, TKK 

Autolaboratorio) 
6. Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet (TKK Autolaboratorio) 
7. Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierintävastukseen (TKK Autolaboratorio) 
8. Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

(VTT PRO) 
9. Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit (VTT PRO) 
10. Kuormanpainon tunnistaminen (VTT RTE, VTT PRO) 

 
Järjestelmätutkimus 

 
11. Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 

(VTT RTE, VTT PRO) 
12. Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen (TTY Liikenne- ja 

kuljetustekniikan laitos) 
13. Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa (VTT RTE) 
 
14. Koulutus ja tiedotus (Motiva Oy) 

Kalusto &
tekniikka

Järjestelmä &
operointi

Kuljettaja &
informaatio

5-10 %

Polttoaineen
säästötavoite
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2 HANKKEEN TÄRKEIMMÄT 
AIKAANSAANNOKSET 

Hankkeen ehkä tärkein aikaansaannos oli yhteistoiminta kuljetusyritysten, rahoittajien, 
viranomaisten ja tutkimuslaitosten kesken.  

Hankkeen ansiosta saatiin aikaiseksi jatkuva prosessi energiatehokkuuden 
parantamiseksi (uusi kolmivuotinen vuodet 2006 – 2008 kattava hanke nimeltä ”Raskas 
ajoneuvokalusto: Turvallisuus, ympäristövaikutukset ja uusi tekniikka”) ja menetelmät 
eri energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden todentamiseksi.  

Hanke oli eräänlainen tutkimusohjelma pienoiskoossa ja volyymiltään riittävän iso jotta 
se sai näkyvyyttä ja painoarvoa. Hanke teki tiivistä yhteistyötä kuorma- ja 
pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman kanssa toimittaen esim. mitattua dataa 
ohjelman käyttöön. 

Hankkeen koon ansiosta viestintään pystyttiin panostamaan kohtuullisesti. Hankkeelle 
muodostettiin kattavat verkkosivut Motiva Oy:n palvelimelle osoitteeseen 
www.motiva.fi/raskaskalusto. Verkkosivut sisältävät mm. täydellisen raporttiarkiston. 
Hanke tuotti myös painettua viestintämateriaalia, hankekokonaisuudesta kertovan 
yleisesitteen ja projektiesitteet tärkeimmistä alaprojekteista. Kuvassa 4 on esimerkki ns. 
projektikortista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.  Esimerkki projektikortista (ladattavissa osoitteesta 
www.motiva.fi/raskaskalusto). 
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Hankkeessa määriteltiin erilaisten teknisten toimenpiteiden säästöpotentiaali, esim.: 
 

• ajoneuvon paino ja aerodynamiikka jopa 30 % 
• kuljettajan opastus teknisin apuvälinein  5 - 15 % 
• autojen merkkikohtaiset erot 5 – 15 % 
• renkaat 5 - 15 % 
• yhdistelmän ilmanohjaimen vaikutus 4 – 8 % 
• perävaunun tyyppi 3 – 5 %  
• voiteluaineet 1 – 2 %  

 
Osaa tuloksista voidaan hyödyntää lähinnä uusia autoja hankittaessa, osaa myös 
olemassa olevan kaluston ylläpidossa. Luvuista nähdään, että keskimääräinen 5 – 10 
%:n polttoaineen kulutuksen säästö voidaan saavuttaa kohtuullisen helposti, tietenkin 
lähtötilanteesta riippuen. 
 
Hanke toimi myös eräänlaisena ideahautomona. Hankkeen innoittamana Kabus Oy 
käynnisti hybridibussin kehityshankkeen, joka etenee Tekesin tukemana 
yrityshankkeena. Lisäksi hankkeessa ideoitiin kolme uutta 
informaatioteknologiaratkaisua, jotka kaikki tulevat koekäyttöön seuraavassa 
tutkimusvaiheessa: 
 

• linja-auton kuljettajan ajo-opastin 
• kuorma-autojen automaattinen kuorman tunnistus 
• automaattinen liukkauden tunnistus 

 
Myös järjestelmätutkimuksen puolella saatiin hyviä tuloksia. Kuljetusyrityksen energia- 
ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen –esiselvitys johti EMISTRA –
seurantajärjestelmän (kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä) 
käyttöönottoon (http://www.emistra.fi/). Toisessa järjestelmätason hankkeessa 
kehitettiin mm. indeksointijärjestelmä kuljettajien suoritusten arviointiin. 
 
Seuraavassa on osahankekohtaisesti esitetty esimerkkejä vuosien 2003 - 2005 toiminnan 
tärkeimmistä aikaansaannoksista ja havainnoista.  
 
Mittausten kehitystyö 

• akkreditointi raskaiden ajoneuvojen päästö- ja polttoaineenkulutusmittauksille 
alustadynamometrissa 

• kehitetty tyypillisiä kuormitustilanteita kuvaavat mittausmenetelmät busseille 
(kaupunkibussit ja pitkän matkan linja-autot) ja kuorma-autoille 

• kehitetty mahdollisuus tien gradientin (topografian) simulointiin 
alustadynamometrissa 

• ajoneuvojen rullauskokeisiin perustuva ajovastusten määritysmenetelmä  
• kehitetty vetokidan voimanmittausjärjestelmä perävaunujen vetovastuksen 

mittauksiin 
• kehitetty tietoväylien (CAN) lukutekniikkaa hyödynnettäväksi maantie- ja 

alustadynamometrimittauksissa 
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Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus 
• muodostettu luotettavat ajovastusarvot eri tyyppisille tavara- ja linja-autoille 
• mitattu erityyppisten ajoneuvojen todellinen tehon tarve 
• näytetty toteen, miten ajoneuvoa keventämällä ja aerodynamiikkaa parantamalla 

voidaan pienentää ajovastuksia luokkaa 25 % ja näin ollen polttoaineenkulutusta 
jopa yli 30 % 

o Kabusin alumiinirakenteinen bussi, normaalia pienempi moottori 
• tehty laaja mittaussarja uusille Euro 3 kuorma-autoille ja ensimmäiset mittaukset 

uudelle Euro 4 –kalustolle 
o automerkkien välinen kulutusero jopa 15 % 
o Euro 4 tekniikka ei kahden mitatun auton osalta lisännyt polttoaineen 

kulutusta merkittävästi (+ 2 %) 
• osoitettu perävaunutyypin vaikutus yhdistelmän polttoaineen kulutukseen (3 - 5 

%) 
• osoitettu ilmanohjaimen vaikutus yhdistelmän polttoaineen kulutukseen (4 – 8 

%) 
• tutkittu kahden rinnakkaisen moottorityypin ja kahden vaihteiston (manuaali ja 

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

 
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus 

• luotu toimiva malli linja-autojen simulointiin 
o  automaattivaiheisella autolla simuloitu tulos 95 – 113 % mitatuista 

arvoista  
o simuloinnin avulla voidaan arvioida esim. lisälaitteiden ja 

voimansiirtolinjan välitysten vaikutuksia polttoaineen kulutukseen 
• luotiin manuaalivaihteiston vaihtamismalli 

o mallinnettu eri vaihteenvaihtologiikoiden vaikutus manuaalivaihteisen 
kuorma-auton polttoaineen kulutukseen 

• mallinnettu ajotavan vaikutuksia kaupunkilinja-auton polttoaineen kulutukseen 
o laskennan perusteella säästöpotentiaali on n. 15 % 

 
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen 

• kehitettiin ja demonstroitiin toimiva ajo-opastinlaitteen prototyyppi 
• opastus on sidottu reittiin ja aikatauluun 
• ensimmäisissä mittauksissa kokeneenkin kuljettajan kohdalla polttoaineen 

säästöä syntyi on noin 5 %, arvio säästöpotentiaalista 5 – 15 % 
• myös palvelutaso (aikataulussa pysyminen) ja turvallisuus (ylinopeuksien 

leikkautuminen) paranevat 
 

Rengashäviöiden minimointimahdollisuudet 
• kehitetty metodiikka sekä maantiellä että alustadynamometrilla tapahtuvaan 

rengastutkimukseen 
• erot eri renkaiden välillä suurimmillaan jopa 15 %, lähinnä pinnan kuvioinnista 

ja karkeudesta riippuen 
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o todettu, ettei super-single –ratkaisu tuo merkittävää polttoaineen säästöä 
normaalin paripyöräasennukseen verrattuna 

o renkaan kuluneisuus ja pintakuviointi vaikuttavat vierinvastukseen, 
kulunut rengas vierii kevyemmin, mutta on turvattomampi kuin uusi 
rengas 

o polttoaineen kulutuksen kannalta renkaan uudelleenuritus on 
kannattavaa, näin saadaan renkaalle lisää elinikää sen ollessa 
taloudellisimmillaan 

 
Tienpäällysteen vaikutus renkaan vierinvastukseen 

• selvitettiin kahden mittausperävaunun soveltuvuus tienpäällysteen vaikutusten 
tutkimiseen 

o absoluuttisia vierinvastusvoiman arvoja ei pystytty mittaamaan, mutta 
työssä tehdyt mittaukset ja havainnot antavat perusteita uuden tyyppisen 
mittausvaunun suunnittelulle 

 
Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi 

• oikein valittu moottoriöljy vähentää polttoaineenkulutusta 
o säästöpotentiaali 1 – 3 % moottorityypistä ja kuormitusprofiilista 

riippuen 
• voimansiirtoöljyistä aiheutuvat kulutuserot ovat lämpimässä suurimmillaan n. 

0,5 % 
o öljyjen väliset erot korostuvat kylmässä 

• polttoaineen laatu vaikuttaa selvästi sekä moottorista saatavaan tehoon että 
litramääräiseen polttoaineenkulutukseen 

o talvilaatuiseen polttoaineeseen verrattuna kesälaatuinen polttoaine antaa 
noin 5 % korkeamman tehon ja noin 3,5 % alemman litramääräisen 
polttoaineenkulutuksen 

 
Ajoneuvojen huolto, päivitys ja retrofit 

• 700.000 km ajettu bussimoottori kunnostettiin vaiheittain 
o kunnostustoimenpiteet eivät juurikaan muuttaneet moottorin 

suoritusarvoja, ja tämä osoittaa että paljonkin ajettu moottori saattaa olla 
erittäin hyvässä kunnossa 

• jälkiasennettava Volvon VEC –pakokaasupuhdistusjärjestelmä laski Euro 2 –
tasoisen moottorin päästöt lähestulkoon Euro 5 –tasolle 

• tutkittiin viisi kaupallista tekniikkaa polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi 
o polttoaineeseen lisättävä pesuaine, moottoriöljyyn lisättävä pesuaine ja 

lisäksi tekniikat jotka perustuvat magnetismiin, metallia pinnoittavaan 
aineeseen ja ilman sekoittamiseen polttoaineeseen 

o yksikään tutkittu tekniikka ei tuonut polttoaineensäästöä 
 
Kuormanpainon tunnistaminen 

• osoitettiin maantiellä tehdyin esikokein sekä automaattisen liukkauden 
tunnistuksen että automaattisen kuorman tunnistuksen konseptit toimiviksi 
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o automaattinen kuorman tunnistus perustuu ajoneuvon CAN –tietoväylän 
tehotiedon lukemiseen ja ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän liiketilan 
(liike-energia ja potentiaalienergia) jatkuvaan laskentaan 

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

 
Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen 

• EMISTRA –pilottihanke käynnistyi erillishankkeena tehdyn esiselvityksen 
pohjalta 

o pilottihanke valmistui tammikuussa 2005 
o verkkopohjainen järjestelmä on käytössä 

 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen  

• neljän yrityksen pilottijärjestelmien kehitystyö vietiin pääosin suunnitellusti 
loppuun 

o perusratkaisuna on ohjelmoitava CAN – ja GPS –tietoa hyödyntävä 
autolaite 

o tuotettiin yksityiskohtaista tietoa ajoneuvojen käytöstä sekä linja- että 
kuorma-autojen osalta 

o kehitettiin kuljettajan ajotapaa kuvaava indeksointijärjestelmä 
 
Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa 

• sekä bussien että kuorma-autojen kohdalla liike-energian muutokset ovat 
oleellisia polttoaineen kulutuksen kannalta 

• pystytty linja-autojen osalta tunnistamaan polttoainetta tuhlaavat ja säästävät 
ajosuoritteet 

o tuloksia hyödynnettiin ajo-opastinlaitteen toteutuksessa  
• muodostettiin kolme pääkaupunkiseudun bussiliikennettä kuvaavaa ajosykliä 

o analysoitiin moottorin kuormitusta erilaisissa ajotilanteissa 
• vuonna 2005 tarkastelua laajennettiin kuorma-autopuolelle tarkastelemalla 

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

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

 
Hanke tuotti myös yhteensä viisi opinnäytetyötä: 
 

• Linja-auton renkaiden tehokkuus ja turvallisuus 
o diplomityö Tommi Mutanen 2003, TKK 

 
• Voiteluöljyn vaikutus raskaan kaluston voimansiirtohäviöissä 

o insinöörityö Riku Mäkelä 2005, Stadia 
 

• Linja-auton moottorin suoritusarvojen ylläpito ja päivitys 
o diplomityö Mika Niemelä 2005, TKK 
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• Simulation of driver behaviour influence on fuel consumption 
o diplomityö Antti Lajunen 2005, TKK 

 
• Tyre rolling resistance on road 

o diplomityö Antti Leinonen 2005, TKK 
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3 ESIMERKKEJÄ ALAPROJEKTIEN 
TULOKSISTA 

Esimerkit perustuvat vuosiraporteissa (2003, 2004, 2005) esiteltyihin tuloksiin. Käsillä 
olevassa raportissa tulokset on esitetty tiivistetyssä muodossa. Alkuperäisten tekstien 
kirjoittajat käyvät ilmi vuosiraporteista ja eri alaprojektien vastuutahot kappaleesta 1. 
Raporttiluettelo on esitetty liitteessä 2. 

Jotkut osatehtävät ja tekemiset kytkeytyvät selvästi toisiinsa. Parhaiten tämä tulee esille 
ajo-opastinlaitteen kehitystyössä. Kolme tutkijatahoa, TKK, VTT PRO ja VTT RTE 
osallistuivat laitteiston ideointiin, määrittelyyn ja toteutukseen.  

3.1 MITTAUSMENETELMIEN KEHITYSTYÖ 

Yleistä 

Raskaille ajoneuvoille ei ole virallisia menetelmiä polttoaineen kulutuksen tai 
pakokaasupäästöjen mittaamiseksi kokonaisilla ajoneuvoilla. Viralliset moottorien 
tyyppihyväksyntätestit tehdään moottoripenkissä huomioimatta ajoneuvon 
ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta.  

Tunnustettujen eurooppalaisten mittausmenetelmien puuttuessa, VTT lähti rakentamaan 
raskaiden ajoneuvojen alustadynamometrimittauksiin 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. 
Direktiiveissä 1999/96/EC ja 2005/55/EC on kuvattu ns. ETC (European Transient 
Cycle)–transienttitesti, jossa pakokaasumittaus tehdään täyden virtaaman CVS –
laimennustunnelia käyttäen. ETC –testaus vaaditaan kaikille moottorityypeille Euro 4 –
vaatimustasosta lähtien. Vastaavaa mittausmenettelyä voidaan käyttää myös 
dynaamisissa ajoneuvomittauksissa.  

Amerikkalainen autoinsinöörien järjestö SAE on julkaissut suosituksen raskaiden 
ajoneuvojen mittauksista alustadynamometrissa, SAE J2711: Recommended Practice 
for Measuring Fuel Economy and Emissions of Hybrid-Electric and Conventional 
Heavy-Duty Vehicles. Lisäksi Yhdysvaltojen ympäristöviranomainen Environmental 
Protection Agency (EPA) on määritellyt raskaiden ajoneuvojen 
alustadynamometrimittaukissa käytettävän syklin Urban Dynamometer Driving Cycle 
UDDS. (DieselNet a)   

VTT:n oma mittausmenetelmä, joka sisältää pakokaasu- ja 
polttoaineenkulutusmittaukset, rakentuu em. mainittujen menetelmien ja suositusten 
sekä VTT:n alustadynamometrilla tapahtuvaa mittaustoimintaa koskevien 
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turvallisuusohjeiden varaan (kuva 5). Linja-autoille VTT käyttää ensisijaisena 
ajosyklinä saksalaista Braunschweig –kaupunkibussisykliä. (DieselNet b) 

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). 

Tarve todellisille kulutustiedoille on suuri. Auton ostopäätöstä tehtäessä eri valmistajilta 
saatavat kulutustiedot poikkeavat toisistaan niin paljon, että käytännössä kulutusten 
vertailu on mahdotonta. Ostopäätöksen vaikutukset seuraavat mukana koko auton 
eliniän, joten valintojen tärkeyttä ei voi väheksyä. Myös ympäristövaikutusten 
laskennoissa tarvitaan todellista ajoa vastaavia kulutus- ja päästötietoja erilaisista 
ajotilanteista, erilaisilla ajoneuvoilla ja eri kuormitustasoilla. Vakioidut menetelmät 
mahdollistavat myös erilaisten tekijöiden, kuten voiteluöljyjen, renkaiden, lisälaitteiden 
ja vaihteistoasetusten vaikutusten mittaamisen todellista ajoa vastaavissa tilanteissa. 

Kokonaisen ajoneuvon kulutus todellisessa ajotilanteessa riippuu moottorin 
hyötysuhteen lisäksi ajoneuvon painosta, ajovastuksista, teknisistä ratkaisuista ja 
valinnoista sekä ajoprofiilista. 

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

   

Kuva 5. VTT:n raskaan kaluston alustadynamometrimittausten menetelmäohjeen 
rakenne. 

Raskaan kaluston alustadynamometri ja ajovastukset  

VTT:llä on käytössään kokonaisien ajoneuvojen mittaamista varten raskaan kaluston 
alustadynamometri. Laitteella voidaan jäljitellä ajoneuvon ajovastuksia ja ajoreittiä 
siten, että ajaminen rullilla vastaa todellista ajotapahtumaa liikenteessä. Tällöin 
esimerkiksi moottorin, vaihteiston, akseliston ja apulaitteiden vaikutukset tulevat 
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huomioiduiksi. Ilmanvastuksen, rullausvastuksen ja massan vaikutukset huomioidaan 
alustadynamometrille syötettävien ajovastusten kautta. Polttoaineen kulutuksen 
mittaamiseen liittyviä haasteita, mittaustapavaihtoehtoja ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä 
on käsitelty tarkemmin vuosiraportissa 2003.  

Todellisen ajon simulointi alustadynamometrilla vaatii tarkat lähtöarvot ajoneuvon 
ajovastuksille. Eri ajoneuvotyyppien ajovastusten määrittämiseksi tehtiin alatehtävässä 
runsaasti rullauskokeita maantiellä. Kesän 2003 rullauskokeissa valitut ajoneuvot 
rullattiin 90 km/h ajonopeudesta pysähdyksiin sekä tyhjänä että täydessä kuormassa. 
Jokainen mittaus toistettiin vähintään kolme kertaa molempiin tien suuntiin, eli yhteensä 
vähintään kuusi mittausta yhtä ajoneuvo/paino-yhdistelmää kohden. Näin saatiin 
muodostettua ajovastuskirjasto, jonka avulla voidaan määritellä ajovastukset 
tyypillisimmille raskaille ajoneuvoille. Kuvassa 6 on esitetty eri ajoneuvoille 
rullauskokein määritettyjä ajovastustehoja (vetävillä pyörillä tarvittava teho) nopeuden 
suhteen. Ajovastusten määrittelystä on kerrottu yksityiskohtaisemmin vuosiraportissa 
2004. 

Ajovastuksia nopeuden funktiona ajoneuvotyypeittäin
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Kuva 6.  Ajovastustehot eri ajoneuvotyypeille ajonopeuden suhteen. 

Pakettikokoluokan autoilla ajovastusteho on 90 km/h nopeudessa luokkaa 20 kW, 60 
tonnin ajoneuvoyhdistelmällä peräti 180 kW. Raskaalla yhdistelmällä nopeuden pudotus 
90 -> 80 km/h laskee vastustehoa ja samalla polttoaineen kulutusta n. 20 %. Linja-auton 
ajovastusteho 90 km/h nopeudessa on noin 70 kW. 

Ajoprofiilit 

Todellisen ajotapahtuman jäljittelemiseksi, tarvitaan tarkkojen ajovastusten lisäksi myös 
todellista ajoa vastaavat ajoprofiilit. Tätä tarkoitusta varten VTT:llä muodostettiin 
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tyypilliset ajoprofiilit, eli ajosyklit, kaupunkilinja-autoille, pikavuorolinja-autoille ja 
kuorma-autoille. 

Kaupunkibusseille VTT RTE kehitti aikaisemmin kerätyn datan perusteella ”Helsinki -
syklin”, joka kuvaa Helsingin alueen bussiliikennettä. Helsinki -syklissä noin kaksi 
kolmasosaa on tyypillistä keskusta-ajoa eli lyhyitä pysäkkivälejä, joita ajetaan pienellä 
keskinopeudella. Kolmasosa ajosta on suuremmilla ajonopeuksilla ajettavaa väyläajoa. 
Projektissa tutkittiin tarkemmin kaupunkibussien ajoprofiileja erillisessä alatehtävässä. 
Kuvassa 7 on esitetty Helsinki -syklin nopeusprofiili. Sykliä käytettiin myös jaettuna 
kahteen osaan, keskusta-ajoa kuvaavana Helsinki 2 –syklinä ja väyläajoa kuvaavana 
Helsinki 3 –syklinä.   
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Kuva 7. Helsingin alueen bussiliikennettä kuvaavan Helsinki -syklin (Helsinki 1) 
ajonopeusprofiili 

Kuorma-autoille määriteltiin yhteistyössä Transpoint Oy:n kanssa omat ajosyklit, jotka 
kuvaavat tyypillistä ajoa moottoritiellä, maantiellä ja jakelutehtävissä. Kaikki syklit on 
nauhoitettu todellisista ajotilanteista: 

• moottoritie: Lahden moottoritie, Järvenpään pohjoisesta liittymästä 30 km 
pohjoiseen 

• maantie: Valtatie 4, 15 km tieosuus molempiin suuntiin Leivonmäen ja Tainion 
välissä 

• jakeluajo: jakeluajoa pääkaupunkiseudulla 

Ajettaessa raskaalla ajoneuvolla maantiellä tai moottoritiellä aiheuttavat tien 
kaltevuusvaihtelut kuormitusmuutoksia, vaikka ajonopeus säilyisi lähes vakiona. Tästä 
syystä kuorma-autosykleissä ovat mukana myös tien kaltevuudet, gradientit. Pienetkin 
korkeuserot aiheuttavat sen, että raskaan yhdistelmän moottorin kuorma vaihtelee 
jatkuvasti nollatehon ja täyden tehon välillä. Kuvassa 8 on esitetty kuorma-autojen 



 16 (69) 
 

 

moottoritiesyklin kuormitusprofiili, josta tien kaltevuuden vaikutus moottorin 
kuormitukseen on selkeästi nähtävissä. Moottoritiesykli ajetaan vakionopeussäädintä 
käyttäen, ja nopeus pysyy hyvinkin vakiona.  

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 vuosiraportissa 2004. Kehitettyjä ajosyklejä hyödynnettiin 
myös rengasmittauksissa. 

VTT:n alustadynamometrissa ajovastusarvot asetetaan sähköisesti. Ajoneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän massa on simuloitavissa alueella 2.500 – 60.000 kg. Tämä 
tarkoitta sitä, että kuorman vaikutuksia polttoaineen kulutukseen ja päästöihin voidaan 
tutkia helposti dynamometrin säätöparametreja muuttamalla. Maantiemittauksissa 
joudutaan muuttamaan todellista fyysistä kuormaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kuorma-autoille kehitetty moottoritiesykli. Koe on ajettu 
vakionopeussäädintä käyttäen. Nopeus säilyy vakiona, mutta moottoriteho 
vaihtelee suuresti tien gradientin mukaan. 

Vuonna 2003 dynamometrissa simuloitava suurin ajoneuvon massa pystyttiin 
ohjelmistomuutoksella kasvattamaan 30 tonnista 60 tonniin, joten nyt dynamometrissa 
voidaan simuloida sallittujen maksimipainojen mukaisia ajoneuvoja. 
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Virhetekijät  

Mitattaessa kokonaista ajoneuvoa alustadynamometrilla, tulokseen vaikuttavat useat 
tekijät. Tekijöiden vaikutusten huomioiminen tulee erityisen tärkeäksi, mikäli halutaan 
havainnoida pieniä kulutuseroja esimerkiksi eri autoja verratessa (yksilöt tai mallit) tai 
yksittäisten muuttujien vaikutuksia mitattaessa (voiteluaineet, renkaat, 
vaihteistoasetukset). Tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä ovat renkaat, moottorin 
jäähdytinpuhallin, polttoaine, staattinen akselikuorma ja auton paineilmajärjestelmä. 
Ajoprofiilista ja mitattavan ajoneuvon ominaisuuksista riippuen tuloksissa päästään 
yleensä 1 - 3 prosentin toistettavuuteen.  

Alatehtävän muita tuloksia 

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 
(kuva 9).  Vetovoiman mittausjärjestelyä hyödynnettiin mm. kesällä 2004 Transpoint 
Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyissä 4- ja 5-akselisten perävaunujen vertailumittauksissa. 
Aiheesta on lisää tietoa vuosiraportissa 2004.  

  

Kuva 9.  Instrumentoitu vetokita perävaunun vetovastuksen mittaamiseksi. 
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3.2 KULUTUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA ERI 
AJONEUVOTYYPPIEN OMINAISKULUTUS 

Yleistä 

Tässä alatehtävässä määritettiin mm. eri autotyyppien polttoaineen kulutus 
kuormitusasteen funktiona erityyppisessä ajossa. Alustadynamometrissa voidaan 
helposti simuloida kuormittamattoman ja kuormitetun ajoneuvon käyttäytymistä. 
Mittausten toteuttaminen alustadynamometrissa helpottaa toimintaa merkittävästi 
maantiemittauksiin verrattuna. Maantiemittauksissa toistettavuuteen vaikuttaa muusta 
liikenteestä ja olosuhteista aiheutuvat häiriöt.  

Kokonaisen ajoneuvon todelliseen polttoaineen kulutukseen tietyssä ajotehtävässä 
vaikuttavat useat eri tekijät. Ajoprofiililla on suuri vaikutus, samoin kuin auton 
painoluokalla. Ajoprofiililla tarkoitetaan tässä nopeuskäyrää tai mahdollisesti 
nopeuskäyrän ja tien profiilin yhdistelmää. Kulutuksen muodostuminen voidaan jakaa 
kahteen päätekijään, eli siihen miten hyvällä hyötysuhteella polttoaineen sisältämä 
energia saadaan muutettua mekaaniseksi työksi ajoneuvon liikuttamiseksi, ja siihen 
miten paljon energiaa liikuttamiseen yleensäkin tarvitaan (vrt. kuva 1).  

Alustadynamometrissa voidaan mitata ajoneuvon koko voimalinjan energiatehokkuus 
valitulla ajoprofiililla. Suhteuttamalla kulutetun polttoaineen määrä ajosyklissä 
vetopyörällä tehtyyn työhön, saadaan koko voimalinjan energiatehokkuus muodossa 
g/kWh. Tulos siis kertoo suoraan, miten energiatehokkaasti ajoneuvo kykenee 
tuottamaan vaaditun vetopyörätyön kyseisessä tehtävässä. Ilmoitustapa on sama, jota 
käytetään pelkän moottorin osalta. Tässä tutkimuksessa tulokset on kuitenkin 
suurimmaksi osaksi ilmoitettu kulutettuna polttoaineen määränä ajomatkaa kohden 
(l/100km), koska tämä on se muoto jota autoille yleensä käytetään.  

Kun mekaaninen energia on saatu tuotettua, kulutetaan se auton liikuttamista 
vastustaviin ajovastuksiin, auton kiihdyttämiseen ja korkeuserojen voittamiseen. Näistä 
kaksi viimeistä ovat suoraan riippuvaisia ajoneuvon painosta sekä nopeus ja 
korkeusmuutoksista. Ajovastukset puolestaan muodostuvat rullaus- ja ilmanvastuksista. 

Mikäli ajoneuvoa ei jouduta hidastamaan jarruttamalla (ml. moottorijarrutus), 
palautuvat korkeus- ja nopeudenmuutoksien eteen tehdyt työmäärät seuraavassa 
alamäessä tai nopeuden laskiessa lähtötasolla. Kyse ei näin ollen ole häviöstä, vaan 
energian varastoitumisesta. Tällöin polttoaineen kulutukseen vaikuttavat ainoastaan 
voimalinjan energiatehokkuus kyseisellä kuormitusprofiililla sekä rullaus- ja 
ilmanvastus. Tämä on tilanne myös aina tasamaalla vakionopeutta ajettaessa. 

Useimmissa raskaissa ajoneuvoissa rullausvastuksen osuus on määräävä alle 60 - 90 
km/h nopeudessa ja yli ko. nopeuden ilmanvastus puolestaan kasvaa rullausvastusta 
suuremmaksi (kts. myös kuva 1). Molemmat ajovastukset ovat siis maantiellä ajettaessa 
merkityksellisiä ja niissä tapahtuvat pienetkin erot näkyvät välittömästi ajoneuvon 
kulutuslukemissa.  



 19 (69) 
 

 

Dynaamisessa ajossa kulutus riippuu kuitenkin ensisijaisesti ajoneuvon massasta. 
Kuvassa 10 on esitetty kuorma-autoyhdistelmien polttoaineen kulutuksen riippuvuus 
massasta maantiesykliä ajettaessa. Kuvasta nähdään selvästi, että samalla massalla 
puoliperävaunuyhdistelmä kulkee kevyemmin kuin täysperävaunuyhdistelmä. Tämä 
johtuu siitä, että sekä ilmanvastus että vierinvastus ovat pienemmät 
puoliperävaunuyhdistelmällä. Aerodynamiikan osalta täysperävaunuyhdistelmässä on 
kaksi epäjatkuvuuskohtaa, hytin ja vetoauton kuormatilan välissä ja vetoauton 
kuormatilan ja perävaunun välissä. Puoliperävaunuyhdistelmässä epäjatkuvuuskohtia on 
vain yksi, hytin ja perävaunun välissä.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen kulutus maantiesyklissä yhdistelmän 
painon funktiona. 

Kuvassa 11 on esitetty esimerkkinä maantiemittauksissa havaitut ilmanohjaimen ja 4- ja 
5-akselisten perävaunujen ajovastuserot.  Näistä mittauksista on kerrottu tarkemmin 
vuosiraportissa 2004. Vaihtamalla perävaunun tyyppiä (4 -> 5 –akselinen) ja 
varustamalla vetoauto ilman ohjaimella 60 –tonnisen yhdistelmän polttoaineen kulutus 
80 km/h nopeudessa laski noin 10 %.  

Myös linja-autossa sekä auton massa että ilmanvastus vaikuttavat ajovastusarvoihin 
(kuva 12). Kesällä 2003 toteutettujen maantiemittauksien yhteydessä verrattiin myös 
kahden rakenteellisesti toisistaan poikkeavan pikavuorolinja-auton ajovastuksia 
keskenään. 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. Kabus on myös muotoilultaan edullinen.  

Polttoaineenkulutus ajokilometria kohden maantiesyklissä
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60t yhdistelmän ajovastukset vertailukärryillä sekä ilmanohjaimen 
vaikutus ajovastukseen. 
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Kuva 11. Ilmanohjaimen ja perävaunutyypin vaikutus ajovastuksiin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kevytrakenteisen ja perinteisen pitkän matkan linja-auton ajovastukset 
puolen kuorman painossa. 

Pitkän matkan bussien ajovastuksia puolen kuorman painossa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ajonopeus km/h

Aj
ov

as
tu

sv
oi

m
a 

N

0

10

20

30

40

50

60

70

Aj
ov

as
tu

st
eh

o 
kW

Carrus Scania, pitkän matkan
bussi vm.1997

Kabus, alumiinikorinen pitkän
matkan bussi, vm 2003



 21 (69) 
 

 

Täydessä ajokunnossa punnittuna Kabus painoi vain 9 900 kg, kun vastaavasti Carrus – 
Scania painoi 13 900 kg. Painoeron lisäksi Kabus osoittautui myös aerodynaamisesti 
toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä on selvästi havaittavissa ajovastuskuvaajasta (kuva 
12). Ajonopeudella 80 km/h kevytrakenteisen ajoneuvon tehontarve on noin 25 % 
pienempi kuin raskaamman vertailuajoneuvon.  Kuvaajan puolen kuorman ajovastukset 
on laskettu massoille 12 500 kg ja 15 800 kg. Kuvassa esitetyt vastustehot ovat 
vetopyörätehoja.  

Pienempi tehontarve mahdollistaa myös pienemmän moottorin käytön, jolloin 
polttoaineenkulutus pienenee vielä suhteessa ajovastuksia enemmän. Scanian moottorin 
iskutilavuus on 11 litraa, Kabusin 5,9 litraa. 

Kuorma-autovertailut 

Vuonna 2004 - 2005 projektissa mitattiin alustadynamometrilla peräti 16 uuden Euro 3 -
kuorma-auton ominaiskulutukset erilaisissa ajotehtävissä. Autot edustivat neljää eri 
painoluokkaa, 18 t, 26 t, 42 t ja 60 t. Mittauksia tehtiin painoluokasta riippuen kolmella 
tai neljällä eri kuormatasolla ja ajosykleinä käytettiin Transpoint Oy:n kanssa 
yhteistyössä kehitettyjä jakelu- maantie- ja moottoritiesyklejä. Polttoaineen kulutuksen 
lisäksi autoista mitattiin myös pakokaasupäästöt. 

Autovertailuista sovittiin, ettei merkkikohtaisia tuloksia ilmoiteta. Päätös tehtiin lähinnä 
sen takia, että autoja lainattiin eri tahoilta, eikä niiden edustavuudesta aina ollut 100 
%:sta varmuutta. Niinpä tuloskuvissa eri automerkit on koodattu kirjaimilla (A, B, C 
jne.). Tulevissa tutkimusvaiheissa on tarkoitus ilmoittaa merkkikohtaiset kulutusarvot.  

Polttoaineen kulutusten erot olivat yllättävän suuria, suurimmillaan jopa 15 % (42 t 
tyhjänä). Kuvassa 13 on esimerkki 60 t yhdistelmien kulutusarvoista. Kulutuserot olivat 
tässä ajoneuvoryhmässä suurimmillaan täydellä kuormalla. Osan erosta selittää se, että 
kahdessa vähemmän kuluttavassa 60 t mallissa oli käytössä pakokaasujen 
hukkaenergiaa mekaaniseksi työksi muuttava turbocompound järjestelmä. 
Turbocompoundin vaikutuksen selvittämiseksi mitattiin myös merkin B vastaava malli 
ilman ko. järjestelmää. Tuloksena oli n. 3 - 3.5 % korkeampi kulutus täydellä kuormalla 
ajettaessa ja n. 1 %:n ero tyhjällä autolla. 

Pakokaasupäästöissä hajonta oli vielä suurempaa. Esimerkiksi 42 t 
puoliperävaunuyhdistelmien partikkelipäästöt saattavat olla paljon päästävällä mallilla 
lähes nelinkertaisia vähemmän partikkeleita tuottavaan verraten. NOx päästöissä korkein 
tulos oli vastaavasti yli kaksinkertainen matalimpaan verrattuna (kuva 14). 

Projektin viimeisenä vuonna (2005) päästiin tekemään mielenkiintoista vertailua kun 
mittauksiin saatiin ensimmäiset kaksi Euro 4 kuorma-autoa. Vastaavien autojen Euro 3 
–versiot (merkit A ja C) mitattiin 2004. Euro 3 -mallista poiketen merkin A Euro 4 
versioon (AE4/42) kuuluu pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) lisäksi myös 
hapettava katalysaattori ja turbocompound. Tämä Euro 4 –malli kulutti maantie- ja 
moottoritiesykleissä keskimäärin n. 1,4 % vähemmän kuin Euro 3 –malli (kuva 15). 
Tämä selittynee pääosin turbocompoundin käyttöönotolla. 
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Kuva 13. 60 t yhdistelmien polttoaineen kulutukset maantie- ja moottoritiesykleissä 
(vuonna 2004 mitatut autot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. 42 t ja 60 t yhdistelmien NOx- ja PM-päästöt vetopyörätyötä kohden 
maantieajossa (vuonna 2004 mitatut autot). 
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Kuva 15. Euro 4 kuorma-autojen (AE/42 ja CE/42) polttoaineen kulutukset 42 t 
puoliperävaunuyhdistelmien kokoluokassa maantie- ja moottoritieajossa. 
Raidoitetut pylväät ovat vuonna 2004 mitattuja Euro 3 -autojen tuloksia. 

Myös toisessa Euro 4 autossa (CE4/42) oli käytössä EGR -järjestelmä, mutta tämän 
lisäksi auto oli varustettu hiukkaskatalysaattorilla (ns. partial-DPF). Polttoaineen 
kulutuksessa Euro 4:ään siirtyminen näkyi tämän merkin osalta maantie- ja 
moottoritiesykleissä keskimääräisenä n. 2,7 %:n kasvuna (kuva 15). Toisaalta päästöt 
olivat alhaiset, vastaten sitä tasoa, mitä Euro 4 –autolta voi odottaa. Tästä huolimatta 
merkin C Euro 4 –auto kulutti vähemmän polttoainetta kuin merkin A Euro 4 –auto. 

Kuvassa 16 on esitetty mitattujen Euro 4 autojen NOx- ja PM -päästöt maantie- ja 
moottoritieajossa. Vertailutasoksi kuvaan on lisätty myös kaikkien tähän mennessä 
mitattujen Euro 3 –kuorma-autojen keskiarvotulokset kyseisille sykleille. Kuvan 
asteikko on päästöjä grammoina veropyörällä tehtyä työtä kohden (g/kWh), joten 
tuloksia ei voi suoraan verrata moottorikokeiden kampiakselityöhön suhteutettuihin 
tuloksiin.  

Käyttämällä kerrointa 1,5 voimansiirtolinjan ja apulaitteiden häviöiden huomioimiseksi 
voidaan kuitenkin tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. ETC –moottorikokeen raja-arvot Euro 4 
–lukossa ovat 3,5 g NOx ja 0,03 g PM/kWh. Jos näihin arvoihin käytettään kerrointa 1,5 
vertailuarvoiksi alustadynamometrissa saadaan n. 5 g NOx ja 0,05 g PM/kWh.   

Kolmiopisteillä ja keltaisella taustalla varjostetut Euro 4 -auton tulokset (merkki A), 
ovat NOx -päästöjen osalta kutakuinkin odotetulla tasolla (kuva 16). Sekä maantie- että 
moottoritiesykleissä kevyin kuormataso antoi korkeimmat NOx -tulokset. 
Partikkelipäästöissä tulokset sen sijaan olivat keskimäärin samaa luokkaa kuin mitä 
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Euro 3 autoissa keskimäärin. Hajonta kuormapisteiden välillä oli kuitenkin suuri (0,04 – 
0,13 g/kWh). Pienin partikkelitulos oli lähellä suhteutettua raja-arvoa, ja suurin noin 
kolminkertainen.  

Vihreällä taustalla varjostetut merkin C Euro 4 –tulokset puolestaan vastasivat Euro 4 -
tasoiselta autolta oletettuja tuloksia myös partikkelien osalta. Partikkelipäästöt olivat 
kuormitustasosta riippuen 0,02 – 0,03 g/kWh, mikä keskimäärin noin neljännes Euro 3 
–autojen keskiarvoista (virallisissa Euro-raja-arvoissa partikkeliraja laskee 
viidennekseen (0,16 --> 0,03 g/kWh ETC -kokeessa). Merkin C NOx -päästöt olivat 
samaa tasoa merkin A Euro 4 auton kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Euro 4 kuorma-autojen (AE/42 ja CE/42) NOx- ja partikkelipäästöt 
maantie- ja moottoritieajossa. 

Bussin ajotapa 

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 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 pidettiin ajotapaa, jossa kuljettaja itse valitsi 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 
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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 17 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. Kyseessä oli sähköisellä säädöllä varustettu moottori, ja jos moottori olisi 
ollut vanhempaa, mekaanisella rajoittimella varustettua tyyppiä, tulos olisi voinut olla 
toinen.  

Scania K114 IB-B pitkän matkan linja-auton polttoaineenkulutukset 
eri ajotavoilla
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Kuva 17. Ajotavan vaikutus linja-auton polttoaineen kulutukseen maantiellä ja 
moottoritiellä. 
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Kaupunkibussin osalta tutkittiin vaihteiston asetusten vaikutuksia polttoaineen 
kulutukseen. Mittaukset tehtiin Euro 3 –tasoisella Scanialla. Mittaukset tehtiin Helsinki 
–sykleillä siten, että yhdistelmäsykli (Helsinki 1) ajettiin perusasetuksella, väyläajoa 
kuvaava Helsinki 3 –sykli perus- ja eco –asetuksella ja keskusta-ajoa kuvaava Helsinki 
2 –sykli kolmella asetuksella: perus, eco ja ”sport”. Helsinki 2 –syklissä pienimmän 
(eco) ja suurimman (”sport”) kulutuslukeman välinen ero oli noin 5 % (kuva 18).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18.  Vaihteiston asetuksen vaikutus kaupunkibussiin polttoaineen kulutukseen. 

Moottori- ja vaihteistomittaukset 

Moottoridynamometrissa tutkittiin kahden rinnakkaisen moottoriversion polttoaineen 
kulutusta. Toisen moottorin yhteydessä mitattiin lisäksi kaksi vaihteistoa, 
manuaalivaihteisto ja automaattivaihteisto. Kaikki komponentit olivat sellaisia, joita 
Kabus Oy käyttää bussituotannossaan. Mittausten tavoitteena oli toisaalta selvittää, 
millä moottoriversiolla saavutetaan paras polttoainetalous ja toisaalta se, miten paljon 
vaihteiston tyyppi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen.  

Mitatut moottorit olivat Cummins ISBe moottorin 275-30 ja 220-30 versiot. Luvut 275 
ja 220 kuvaavat moottorin maksimitehoa hevosvoimissa. Molemmissa iskutilavuus on 
5,9 litraa. 

Mittauksia varten moottorit asennettiin VTT:llä transienttidynamometriin, missä 
voidaan tehdä mittauksia direktiivien 1999/96/EC ja 2005/55/EC mukaisesti. 
Direktiivistä poiketen moottorit asennettiin mittauksia varten apulaitteineen 
(paineilmakompressori ja generaattori kytkettynä), joten mittaustuloksia ei voida 
suoraan verrata raja-arvoihin. Polttoaine oli kauppalaatuinen vähärikkinen 
moottoripolttoöljy. Moottorien tiedot on esitetty taulukossa 1. 

Scania Euro 3 kaupunkibussin ominaiskulutus vetopyörätyötä kohden eri 
vaihteistoasetuksilla

300

310

320

330

340

350

360

370

Helsinkisykli 1 (yhdistelmä) Helsinkisykli 2 (keskusta) Helsinkisykli 3 (väylä)

Ku
lu

tu
s 

g/
kW

h

Normaali
ECO
SPORT

-1.70%

2.80%

-0.9%



 27 (69) 
 

 

Taulukko 1.  Moottorien tiedot.   
Moottori Cummins ISBe275 30 Cummins ISBe220 30 
Rakenne 6-sylinteriä rivissä, turboahdettu 

ilmasta-ilmaan välijäähdytetty 
Sylinteritilavuus 5.9 l 
Maks. vääntömomentti 950 Nm / 1500 rpm 820 Nm/ 1500 rpm 
Maks. teho 202 kW (275 hv) / 2500 rpm 162 kW (220 hv) / 2500 rpm 
Polttoainejärjestelmä Commonrail, Bosch HPCR 
Päästötaso Euro III 
 
Moottoreilla mitattiin moottorikartat pakokaasupäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta. 
Moottorien päästötasot mitattiin myös ESC ja  ETC –sertifiointisykleillä sekä lisäksi 
moottoridynamometriin siirretyllä Braunschweig bussisyklillä. Sertifiointivaatimuksena 
Euro 3 perusdieselmoottorilla on pelkkä staattinen ESC –testi.   
 
Braunschweig –sykli ajettiin ensin bussilla alustadynamometrissa, ja vastaava moottorin 
CAN –tietoväylästä määritelty kuormitusprofiili toistettiin sitten 
moottoridynamometrissa. Braunschweig –mittauksissa simuloitiin 9, 11 ja 13 tonnia 
painavaa autoa. Myös pienempitehoinen moottori selvisi Braunschweig –syklistä 13 
tonnin painoa simuloitaessa. 
 
Sekä manuaali- että automaattivaihdelaatikon mittaukset tehtiin Cummins ISBe 275 30 
moottorilla. Mittauksissa tarkasteltiin vaihteistojen toimintaa sekä vakiopisteissä että 
mittaussykleissä.  
 
Moottorikarttamittaukset tehtiin 40:n mittauspisteen matriisissa. Hiukkaspäästö mitattiin 
21 pisteessä. Lisäksi kahdeksalla eri moottorin pyörimisnopeudella mitattiin moottorin 
pyörittämiseen tarvittava vääntömomentti, mikä vastaa jarruttavaa vääntömomenttia 
moottorijarrutuksessa. Maksimikuormapisteitä lukuun ottamatta molempien 
moottoriversioiden mittausmatriisit koostuivat samoista mittauspisteistä. 
Moottorikarttamittausten tuloksina syntyneet polttoaineen kulutuksen 
simpukkakäyrästöt on esitetty kuvassa 19. 
 
Molempien moottorien ominaiskäyrästöt ovat samankaltaisia. Kulutus on pienin hyvin 
pienellä kierrosluvulla ja kohtuullisella vääntömomentilla. Tämä alue, jossa 
ominaiskulutus oli alle 210 g/kWh, on esitetty kuvassa 19 vaaleimmalla vihreällä 
värillä.   
 
Pienin mitattu kulutus oli 275 hv versiolla 208 g/kWh (1250 rpm/686 Nm) ja 220 hv 
versiolla 210 g/kWh (1250 rpm/549 Nm). 220 hv versio kulutti, yhtä mittauspistettä 
lukuun ottamatta, yhteisissä mittauspisteissä vähemmän kuin 275 hv versio. Mitattujen 
pisteiden (lukuun ottamatta tyhjäkäyntiä) suhteellisten erojen keskiarvo oli 4.2 % 
pienempitehoisen version eduksi. Kuvasta 19 voidaan todeta, että 220 hv version 
ominaiskulutus on pienempi kuin 275 hv version kulutus käyntinopeusalueella 1400 - 
2400 rpm melkein koko vääntömomenttialueella.  
 
ESC- ja ETC –testeissä moottorit toimivat odotusten mukaisesti saavuttaen Euro 3 
päästötason. Braunschweig –testin tulokset on esitetty taulukossa 2.  
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Kuva 19. Cummins moottoreiden ominaiskulutus. 

Taulukko 2.  Braunschweig -syklien mittaustulokset.                
BRAUNSCHWEIG CO THC NOx PM Polttoaine Ominaisk. Työ

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

                                                                                                                                                                          
Sekä ETC- että Braunschweig –syklestä nähtiin, että pienempitehoinen moottori on 6 – 
10 % taloudellisempi samaa kuormaa käytettäessä (ominaiskulutuksen pohjalta 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/kWh)
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laskettuna). Kulutuseroja syntyy, vaikka kyse on saman perusmoottorin eri 
tehoversioista. Tämän perusteella moottoria ei missään tapauksessa kannata ylimitoittaa.  
 
Testattujen vaihteistojen tekniset tiedot on esitetty taulukossa 3. Mittauksissa 
vaihdelaatikot asennettiin Cummins ISBe 275 moottorin jatkoksi. 

Taulukko 3.  Vaihteistojen tekniset tiedot. 
Manuaalivaihteisto ZF Ecolite S 6-85 
 6 vaihdetta, 6-vaihde 1:1 välityssuhde 
Automaattivaihteisto  Allison 3000 series 
 6 vaihdetta, 4-vaihde 1:1 välityssuhde 
 
Vakiokuormamittauksissa mitattiin 3 pyörimisnopeutta (moottorin pyörimisnopeus 
1250, 1750 ja 2250 rpm) ja 3 kuormaa (manuaalivaihteistolla tämän lisäksi 2650 rpm 40 
% kuormalla). Mittauspisteet ovat moottorikarttamittauksien mittausmatriisista. 
Manuaalivaihteistomittauksissa käytettiin 5. ja 6. vaihteita, automaattivaihteisto-
mittauksissa vaihteita 4, 5 ja 6.  
 
Manuaalivaihteiston aiheuttama kulutuslisä oli 5. ja 6. vaihteella keskimäärin vain 2 - 3 
% verrattuna pelkän moottorin kulutukseen. Näin ollen manuaalivaihteisto on varsin 
energiatehokas. Epäsuoran (5.) ja suoran (6.) vaihteen välillä ei ollut merkittäviä eroja. 
Absoluuttiarvona manuaalivaihteiston aiheuttama kulutuslisä on 0,06 – 0,6 l/h.  
 
Kuvassa 20 automaattivaihteiston aiheuttama kulutuslisä. Vaihtelualue on suuri, 4 – 50 
%, häviöiden ollessa suurimmillaan suurella pyörimisnopeudella ja pienellä kuormalla. 
Parhaimmillaan automaattivaihteiston energiatehokkuus on lähes manuaalivaihteiston 
tasoa, mutta pienellä kuormalla automaattivaihteiston hyötysuhde on huono. Mitatuista 
vaihteista 4. vaihde oli tehokkain, 6. vaihde eniten kuluttava. Automaattivaihteiston 
kulutuslisä absoluuttiarvona on 1,2 – 3,5 l/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 20. Automaattivaihteiston aiheuttama polttoaineenkulutuslisä. 
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3.3 AJONEUVON ENERGIANKULUTUKSET/KULJETTAJAN 
MALLINNUS 

Yleistä 

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. Mallinnuksessa käytettiin ajoneuvojen energiasimulointeihin tarkoitettua 
kaupallista ADVISOR -laskentaohjelmaa. Työssä mallinnettiin kaksi linja-autoa, ja 
lisäksi mallinnusta käytettiin hyväksi eri ajotapojen simuloinnissa ja ajo-opastinlaitteen 
logiikan kehitystyössä. 

ADVISOR osoittautui tehokkaaksi arviointityökaluksi energiankulutuksen 
simuloinneissa, ja ohjelman simulointimallien helppo muokattavuus mahdollistaa sen 
hyödyntämisen monenlaisissa simuloinneissa. Esimerkiksi ADVISOR:in avulla voidaan 
määrittää ajoneuvon eri komponentit tietylle ajoreitille siten, että saadaan 
mahdollisimman taloudellinen ajoneuvo kyseiselle reitille.  
 
Ajoneuvon mallinnus 
 
TKK:n Autotekniikan laboratoriossa mallinnettiin kaksi eri linja-automallia, 
automaattivaihteinen kolmiakselisen Volvo B10B LE kaupunkilinja-auto ja 
manuaalivaihteistolla varustettu Kabus TC-6Z3/7300 pitkän matkan auto. Molemmista 
autoista oli käytettävissä VTT:n mittaama moottorin ominaiskulutuskartta. 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 
projektissa määritellyt Helsinki-, maantie- ja moottoritiesyklit. 
 
Ajoneuvojen mallinnus suoritettiin mitattujen tietojen tai ADVISOR:in valmiiden 
mallien pohjalta. Automaattivaihteisen Volvon mallinnus onnistui varsin hyvin. Volvon 
osalta simuloitu kulutus oli 95 - 113 % mitatusta arvosta. Mallinnus oli tarkimmillaan 
varsinaisessa kaupunkiliikenteessä ja suurimmat erot syntyivät seutuliikennettä 
kuvaavassa ajossa. 
 
Myös sähkökäyttöisen laitteen käyttöajankohdan vaikutusta kulutukseen simuloitiin. 
Simulointien perusteella käytännössä vain keskimääräisellä käyttöteholla on vaikutusta. 
Tämän lisäksi tehtiin simulointeja eri parametreilla, jotta saataisiin tutkittua, kuinka 
paljon parametreilla todellisuudessa on vaikutusta simulointituloksiin. ADVISOR:in 
rakenteen vuoksi myös suurempien kokonaisuuksien, esimerkiksi moottorin tai 
vaihteiston vaihtaminen malliin on nopeaa. Taulukossa 4 on muutamia esimerkkejä eri 
parametrien vaikutuksesta simuloituun kulutukseen (Braunschweig-sykli). 
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Taulukko 4. 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 
 
Vaihtamisen ja kuljettajan mallinnus 
 
Tässä työn osassa kehitettiin vaihtamismalleja ja simuloitiin eri vaihtamismallien 
vaikutuksia polttoaineen kulutukseen. Ensimmäisessä tapauksessa keskityttiin 
hankalaksi osoittautuneeseen manuaalivaihteisen raskaan ajoneuvon mallinnukseen ja 
simulointiin. Kabusin linja-automallin lisäksi uusia simulointimalleja olivat 
ajoneuvoyhdistelmän vetoauto ja jakeluauto. Kaksi uutta raskaan ajoneuvon mallia 
luotiin samalla tavalla kuin aikaisemmin mallinnetut bussin mallit. Mallintamiseen 
saatiin luotettavat komponenttitiedot ajoneuvojen valmistajalta ja moottorikartta luotiin 
VTT:n alustadynamometrimittausten pohjalta. 
 
Manuaalivaihteisten raskaan ajoneuvojen mallinnuksen tavoitteena oli kehittää 
ADVISOR ajoneuvon simulointiohjelmaan vaihteenvaihdon käyttäytymismalli ja 
samalla arvioida simulointiohjelman soveltuvuutta hallita todellisen kuljettajan 
vaihteenvaihtokäyttäytymistä. Myös kuljettajan vaihteenvaihtamiskäyttäytymisen 
vaikutusta polttoaineen kulutukseen arvioitiin simuloimalla kolmea manuaalivaihteista 
raskaan ajoneuvon mallia kuudella erilaisella vaihteenvaihtologiikalla. 
 
Olemassa olevaan simulointimallin vaihteiston yhteyteen lisättiin ohjelmalohko, jolla 
hallittiin vaihteenvaihtamisprosessia. Kyseinen ohjelmalohko suoritti vaihteenvaihdon 
tietyn logiikan mukaan ja tuotti siis erilaisia ajotapoja eli ajokäyttäytymistä. Logiikat 
perustuivat ajoympäristön ja ajoneuvon suorituskyvyn huomioon ottamiseen 
vaihteenvaihdossa. Ympäröivän liikenteen vaikutuksia ei huomioitu. Simuloinneissa 
käytettiin kolmea ennalta mitattua tyypillistä jakelusykliä. Sykleihin oli myös liitetty 
tien korkeusprofiili, joka oli yksi vaihteenvaihtoon vaikuttavista parametreista.  
 
Simuloinnit osoittivat, että kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymisellä on tietty vaikutus 
polttoaineen kulutukseen, ja se on vahvasti sidoksissa ajotilanteeseen.  
Simulointitulokset myös todistivat, että ADVISOR -ohjelmalla voidaan hallita 
manuaalivaihteista raskaan ajoneuvon mallia todellisen kuljettajan vaihteenvaihtotavan 
mukaisesti. Vaikka mallin muokkaus oli kohtuullisen helppoa, kuljettajan 
käyttäytymisen mallinnus vaatii paljon mallin kehittämistä ja testausta.  
 
Simulointitulokset polttoaineenkulutuksen osalta eri vaihteenvaihtologiikoilla on 
esitetty kuvassa 21. Kuvassa sininen väri vastaa ajoneuvoyhdistelmän vetoautoa, vihreä 
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maantielinja-autoa ja punainen jakeluautoa. Ero polttoaineen kulutuksessa eri 
vaihtamislogiikkojen välillä on suurimmillaan n. 5 %. 
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Kuva 21. Polttoaineenkulutus eri vaihteenvaihtologiikoilla (A – F). Sininen= 

ajoneuvoyhdistelmän vetoauto, vihreä= maantielinja-auto, punainen= 
jakeluauto. 

 
Ajosyklin optimointi ja ajo-opastimen kehitystyö 
 
Kahden kaupunkibussilinjan ajosyklit analysoitiin ja kehitettiin yhteistyössä VTT:n 
kanssa prototyyppi aktiivisesta opastuslaitteesta. Opastuslaitteesta kerrotaan tarkemmin 
kohdassa 3.4. Ajosyklin analyysi koostui mitatun ajotiedon analyysistä ja optimaalisen 
ajosyklin luomisesta kahdelle kaupunkibussilinjalle.  
 
Kaupunkilinja-auton ajosyklin vaikutusta energian- ja polttoaineenkulutukseen 
arvioitiin muokkaamalla kahta ajosykliä. Nämä ajosyklit mitattiin kahdelta reitiltä, jotka 
olivat linjat 550 (ns. Jokeri –linja) ja 58. Ajosyklien muokkaamisen lähtökohtana olivat 
teoreettiset energiankulutuslaskelmat kaupunkilinja-auton ajossa. Mitatuille ajosykleille 
luotiin optimaaliset ajosyklit simulointia varten. Optimaalinen ajosykli perustui 
pysäkkien välisen matkan ajamiseen mahdollisimman taloudellisesti. Käytännössä tämä 
tarkoitti taloudellista kiihdyttämistä, toistuvien kiihdytys-jarrutus vaiheiden 
vähentämistä ja tavoitenopeuksien määrittämistä jokaiselle pysäkkivälille. Kuvassa 22 
ajosyklin optimoinnin idea hahmottuu selkeästi. Linjan 550 analysointi oli myös 
samalla pohjatyötä ajo-opastimen kehitykselle. 
 
Mitattujen bussireittien 550 ja 58 pohjalta luotiin kolme erilaista optimaalista ajosykliä. 
Näissä erona oli kiihtyvyystaso kiihdytyksissä eli sykli ”Optimal 100 %” vastaa lähes 
kaasu pohjassa kiihdytystä, kun taas ”Optimal 50 %” vastaa kaksi kertaa hitaampaa 
kiihdytystä kuin edellinen. Simulointitulokset on esitetty kuvassa 23 
polttoaineensäästön suhteen. Optimaalisien syklien tuloksia on siis verrattu mitatun 
syklin simulointituloksiin, näin ollen mitatun ja optimaalisen ajosyklien erot 
polttoaineen kulutuksessa tulevat selvästi esille. 
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Kuva 22. Osa mitattua ja optimaalista ajosykliä linjalta 550. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 23. Optimaalisten syklien simulointitulokset 
 
Kiihdytys kannattaa tehdä ripeästi. Kuvasta 23 nähdään, että ripeästi kiihdytettäessä 
säästöpotentiaali on haarukassa 10 – 18 %. Ajo-opastuksen säästöpotentiaali on 
suurempi pitkällä Jokeri –linjalla (Westendinasema – Itäkeskus) kuin keskusta-ajoon 
painottuvalla 58 –linjalla.   
 
Simulointia hyväksi käyttäen kehitettiin ajo-opastinlaitteen logiikka. Ajo-opastimen 
ohjelman lähtökohtana oli ajosyklin analyysin tuloksena syntynyt optimaalinen ajosykli 
ajoreitille. Simulointia varten tarvittiin linja-auton reitin ajosykli, aikataulu- ja 
paikkatiedot sekä bussipysäkkien paikkatiedot. Näiden tarvittavien tietojen keruu 
suoritettiin linja-autossa tehtyjen mittausten avulla. Opastimen ohjelman kehitystyötä 
varten kehitettiin erillinen simulointiympäristö (kuva 24) MATLAB -ohjelmaan. 
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Kuva 24. Ajo-opastimen ohjelman simulointiympäristö. 
 
Opastuksen onnistumisen kannalta tärkeintä oli, että ohjelma pystyi määrittämään 
bussin paikan suhteessa reitillä oleviin bussipysäkkeihin. Bussin paikka suhteessa aina 
seuraavaan bussipysäkkiin laskettiin sitä varten kehitetyn algoritmin avulla. Algoritmi 
laskee paikkatietojen avulla missä kohtaa reittiä bussi on menossa suhteessa 
pysäkkeihin ja näin ollen opastus kuljettajalle voidaan suorittaa reaaliaikaisesti. Aina 
kun bussi on ohittanut pysäkin, ohjelma laskee myös aikaeron linjan aikatauluun ja 
riippuen siitä onko bussi edellä vai jäljessä aikataulua, ohjelma laskee uudet 
tavoitenopeudet ajamattoman reitin bussipysäkkien välisille matkoille. 
 
Simulointia varten määritettiin seuraavat tiedot: 
 

• Bussipysäkkien ja bussireitin paikkatiedot 
• Bussireitin aikataulu ja nopeusrajoitukset 
• Bussipysäkkien väliset matkat 
• Tavoitenopeudet jokaiselle pysäkin välille 
• Ajosykli 
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3.4 AKTIIVISEN AJO-OPASTIMEN KEHITTÄMINEN 

Yleistä 

Alatehtävässä kehitettiin aktiivinen reaaliajassa toimiva ajo-opastin, jonka avulla 
kuljettajaa voidaan opastaa ajamaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Erityisesti 
linja-autojen osalta opastuksessa on huomioitava myös palvelun taso ja aikataulussa 
pysyminen. Varsinainen kehitystyö toteutettiin TKK:n ja VTT:n yhteistyönä. 

Tehtävän ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin jo markkinoilla olevien 
informaatiojärjestelmien ominaisuudet, aloitettiin käyttöprofiilien kerääminen 
varustamalla erityyppisiä ajoneuvoja tiedonkeruulaitteistoilla sekä selvittämällä CAN -
väylän hyödyntämismahdollisuudet tiedonkeruu- ja opastinkäytössä. 

Markkinatilanteen kartoitus teetettiin alihankintana Helsingin Ammattikorkeakoulu 
Stadialla. Saatavilla on useita polttoaineenkulutusta ja ajotapaa tarkkailevia 
informaatiojärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista saada palautetta ajotavasta. 
Laitteet voivat antaa myös esim. vaihtamisohjeita. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
tarjolla opastinlaitteita, jotka yhdistävät reitin paikka- ja aikataulutiedot sekä ajoneuvon 
ominaisuudet kuljettajaa opastavaksi informaatioksi.  

Teoria 

Tyypillisessä liikenteessä Helsingin keskustassa jopa kolme neljäsosaa kaupunkibussin 
liikuttamiseen käytetystä energiasta hukataan jarrutuksissa lämmöksi (kuva 25). Vain 
noin neljännes menee varsinaisten ajovastusten (ilmanvastus, rullausvastus) 
voittamiseen. Tämä kuvastaa kiihdytysten erityisen suurta osuutta energian 
kokonaistarpeesta.  

Ensimmäisen varsinaisen opastinprototyypin kanssa päätettiin keskittyä kaupunkilinja-
auton käytön opastamiseen. Kaupunkibusseille on tyypillistä kiinteät toistuvat reitit ja 
suuret nopeusvaihtelut. Myös palvelutason, ja etenkin aikataulussa pysymisen merkitys 
on henkilöliikenteessä suuri.  

Kaupunkibussien ajotapahtuma yksittäisellä pysäkkivälillä jaettiin tarkastelua varten 
neljään eri vaiheeseen; liikkeellelähtöön, kiihdytykseen, vakionopeuteen ja jarrutukseen.  

Liikkeellelähdössä tarkkailtavia suureita voivat olla esimerkiksi suurin hetkellinen 
kiihtyvyys tai kiihtyvyyden muutos. Näitä liiketilatietoja voidaan käyttää esim. ajotavan 
indeksoinnissa. Liikkeellelähdöstä voisi myös antaa välitöntä palautetta kuljettajalle 
hetkellisen kiihtyvyyden ylittäessä ennalta asetetun raja-arvon, mutta tätä ominaisuutta 
ei vielä ensimmäisessä prototyyppiversiossa lähdetty tutkimaan. 

Kiihdytysvaiheessa tehdään suuri osa pysäkkivälillä tehtävästä kokonaistyöstä, mikä 
korostuu etenkin lyhyillä pysäkkiväleillä (kuva 26). Tästä syystä kiihdytyksen 
suorittaminen parhaalla mahdollisella hyötysuhteella on tavoiteltavaa.  
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Ajovastuksen ja liike-energian osuus työmäärästä Braunscweig-syklissä
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Kuva 25. Työn jakautuminen Braunschweig –syklissä. 

Teoreettiset energiantarpeet
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Kuva 26. Pysäkkivälin energiakertymä. 

Koska kaupunkibussin ajotapahtuma on sidottu kiinteästi reitin aikatauluun, ei 
optimointia voida tehdä pelkän matkasidonnaisen polttoaineen kulutuksen suhteen. 
Optimointi on siis tehtävä käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lyhyellä pysäkkivälillä 
kiihdytykseen ja jarrutukseen käytetty aika vaikuttaa merkittävästi aikataulussa 
pysymisen edellyttämään ajonopeuteen, ts. pysyäkseen aikataulussa, on pysäkkivälin 
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huippunopeutta nostettava vastaavasti ajan säästämiseksi. Ajonopeuden nostaminen 
puolestaan lisää nopeuden muutosta, mikä jälleen vaikuttaa polttoaineenkulutusta 
nostavasti (kuva 26). Tästä ja kiihdytyksen hyötysuhteesta johtuen kiihdytyksen tulisi 
yleistäen olla riittävän ripeä, mutta ei niin voimakas että automaattivaihteisto vaihtaa 
pienemmälle vaihteelle (kick-down toiminto). 

Ajo-opastimen pääperiaate on ohjeistaa kuljettajaa kiihdyttämään ripeästi ja ajamaan 
mahdollisimman matalaa vakionopeutta aikataulujen puitteissa. Jarrutustapahtuma 
jätettiin vielä tässä vaiheessa turvallisuussyistä opastamatta. 

Ajo-opastimella saavutettavissa olevan teoreettisen säästöpotentiaalin selvitys liitettiin 
osaksi TKK:lla teetettyä diplomityötä (Antti Lajunen). Lajunen simuloi diplomityössään 
ADVISOR -ohjelmalla linjoja 550 ja 58 (YTV ja HKL), päätyen 10 - 18 %:n 
säästöpotentiaaliin, ilman että aikataulussa pysymisestä jouduttiin tinkimään (kts. kohta 
3.3). 

Prototyyppi 

Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti ajoneuvon liiketiloja, paikkaa ja reitin aikataulussa 
pysymistä. Ajoneuvon liiketilat luetaan auton omasta CAN -väylästä, jolloin erillisiä 
lisäanturointeja ei tarvita. Ajoneuvon ja pysäkkien paikannuksessa hyödynnetään GPS -
satelliittiverkkoa. Reittiaikataulut, nopeusrajoitukset, tavoitenopeudet, pysäkit ja 
pysäkkien koordinaatit syötettiin demonstrointivaiheessa manuaalisesti. Kaupallisessa 
versiossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota linjakohtaisen ohjelmoinnin 
automatisointiin työkustannusten minimoimiseksi. 

Ajo-opastin suorittaa luettujen tietojen ja reitille määritettyjen pysäkkiaikataulujen 
perusteella laskelmat siitä, miten nopeasti linjan loppuosa tulisi ajaa. Ajo-opastin siis 
sopeutuu toteutuneeseen aikatauluun ja pyrkii pitämään bussin aikataulussa. Koska ajo-
opastin aloittaa opastamisen heti linjan alussa, ei suuria aikataulupoikkeamia edes pääse 
syntymään jos liikennetilanne on normaali. Näin ollen linjan aikataulussa pitämiseen 
riittää ajonopeuden suhteellisen pieni hienosäätö. Mikäli linjalla ollaan riittävästi 
jäljessä, nostetaan opastusnopeus korkeintaan nopeusrajoituksen mukaiseen arvoon. 

Informaation välitys kuljettajalle pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, 
ettei sen seuraamiseen tarvitsisi kiinnittää liiaksi huomiota. Kuljettajalle näytettävässä 
opastusnäytössä ylimpänä on kiihdytyksen opastus, toinen rivi on varattu ajonopeuden 
opastamiselle, kolmannella rivillä kerrotaan tavoitenopeus numeroina ja alimpana 
seuraavan pysäkin nimi (kuva 27). 

Pysäkeiltä lähtöjen lisäksi kiihdytykset opastettiin myös satunnaisista liikenteen 
aiheuttamista pysähdyksistä (esim. liikennevaloista). Liian vähäinen kiihdyttäminen 
muuttaa ylimmän indikaattorin taustan keltaiseksi ja teksti kehottaa lisäämään ”kaasua”. 
Liiallinen kiihdytys puolestaan muuttaa taustan punaiseksi ja kehottaa vähentämään 
”kaasua”. Poikkeama opastusnopeudesta esitetään keskellä sijaitsevan OK merkin 
molemmilla puolin sijaitsevilla väripalkeilla. Vihreä OK merkki näytetään vielä 
samanaikaisesti ensimmäisten ”hienosäätö” palkkien syttyessä (sallittu toleranssi). 
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Ajettaessa riittävän tarkasti opastimen opastuksen mukaisesti, pysyvät molemmat 
värikoodeilla varustetut rivit vihreinä. Tällöin kuljettaja voi keskittyä pelkästään 
liikenteen seuraamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Ajo-opastimen kuljettajanäyttö. Ajo-opastin sijoitettiin helposti 
havaittavaan paikkaan kuljettajan näkökentässä. 

Ensimmäinen prototyyppi rakennettiin kannettavaan tietokoneeseen helposti 
muokattavaksi Labview sovellukseksi. Järjestelmä ei vielä tässä vaiheessa toiminut 
täysin itsenäisesti, vaan se vaati käyttäjän käynnistämään ajo-ohjelman ja tallennuksen. 
Itse opastuslogiikkaan ei kuitenkaan ollut tarvetta puuttua manuaalisesti.  

Kokeet todellisessa ajossa 

Opastuksen käytännön vaikutuksen tutkimiseksi järjestettiin joukko testiajoja Helsingin 
Bussiliikenteen Scania Euro 3 kaupunkibussilla linjalla no. 550 (YTV:n Jokeri –linja). 
Perustason määrittämiseksi tallennettiin aluksi ajoprofiileja ilman ajo-opastimen 
vaikutusta (normaali tilanne). Parhaan mahdollisen vertailtavuuden vuoksi ajot 
opastimen kanssa pyrittiin järjestämään saman kuljettajan kanssa, samoina 
viikonpäivinä ja samoina kellonaikoina.  

Opastin toimi suunnitellusti. Haluttu kiihdytysprofiili ja ajonopeus onnistuttiin 
välittämään kuljettajalle riittävän yksiselitteisesti siten, ettei opastimen tarkkailu 
häirinnyt itse bussin ajamista. Vertailemalla ilman opastinta ja opastimen kanssa 
ajettujen ajojen nopeusprofiileja, nähdään opastimen tehokas nopeushuippuja leikkaava 
vaikutus (kuva 28). Kuvasta nähdään myös miten opastusnopeus on säätynyt matkan 
edetessä (vaalean punainen viiva). Linjan alkupuolella opastusnopeus on vaihdellut 
tasolla n. 4 km/h nopeusrajoituksen alapuolella aina Suursuonlaidan pysäkille asti. Tästä 
eteenpäin aina Itäkeskuksen päätepysäkille, on opastusnopeus ollut säätyneenä 
suurimpaan mahdolliseen arvoonsa, eli kyseisen tien nopeusrajoitukseen asti.  

Kuvaan 28 on myös merkitty moottorin tekemän työn kertymä, joka korreloi 
polttoaineen kulutukseen. Tässä esimerkkitapauksessa (taitava kuljettaja) ajo-opastin 
säästi noin 5 % polttoainetta. 
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Kuva 28. Ajo-opastimen vaikutukset ajotapahtumiin Jokeri –linjalla. 

Kuljettajien kommentit laitteesta yllättivät positiivisuudellaan. Opastusta pidettiin 
hyödyllisenä ja informaation välitystapaa selkeänä. Opastinta käytettäessä jatkuvan 
aikataulujen tarkkailun tarve vähenee oleellisesti, koska aikataulujen hallinta on 
kiinteänä osana laitteen toimintalogiikkaa. Mikäli aikataulusta ollaan myöhässä, 
nostetaan opastusnopeutta korkeintaan nopeusrajoitukseen, joten kuljettajalle ei synny 
kiusausta ajaa ylinopeutta aikataulusta jäämisen välttämiseksi. Myös tahattomat 
ylinopeuden vähenevät selvästi, koska kuljettajan ei tarvitse jatkuvasti verrata 
nopeusmittarin viisarin näyttämää tien nopeusrajoitukseen. Laite yksinkertaistettuna 
ilmoittaa vihreällä OK merkillä että nopeus on riittävä.  

Eräässä esimerkkitapauksessa 5 km/h:n nopeusylitykset vähentyivät ajallisesti 82 %. 
Ilman opastinta nopeusrajoitusta ylitettiin vähintään 5 km/h 183 sekunnin ajan, kun 
opastimen kanssa ko. ylinopeutta ajettiin vain 33 sekuntia. Vastaavasti 10 km/h 
ylinopeudet vähenivät 90 %. Nämä ylinopeudet olivat lähinnä ”tahattomia” 
ylinopeuksia. Opastuksella oletetaan olevan vielä suurempi vaikutus kokemattomiin 
kuljettajiin. 

Palvelutason kannalta muutaman minuutin myöhästymistä huomattavasti pahempi asia 
on aikataulun edellä ajaminen. Edellä aikataulusta ajaminen rajoittuu opastimen avulla 
erityisen tehokkaasti. Käytännössä edellä aikataulusta ajaminen estyy opastusnopeuden 
laskiessa. Tällöin ylimääräinen käytettävissä oleva aika hyödynnetään perusteorian 
oppien mukaisesti polttoaineenkulutuksen kannalta optimaalisesti. 
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3.5 RENGASHÄVIÖIDEN MINIMOINTIMAHDOLLISUUDET 

Yleistä 
 
Tämä osahanke toteutettiin diplomityönä ja erillisinä mittauksina TKK:ssa. 
Diplomityön tavoitteena oli selvittää eri rengastyyppien vaikutus linja-auton 
energiankulutukseen. Työssä tarkasteltiin myös renkaiden vaikutusta turvallisuuteen ja 
liikennöitävyyteen. Työn perustana olivat kirjallisuustutkimus sekä eri rengastyypeillä 
suoritetut käytännön mittaukset tiellä ja alustadynamometrillä. 
 
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 kutsutaan myös supersingleksi. 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. 
 
Vierinvastus- ja polttoaineenkulutusmittaukset 
 
Mittauksissa uutta oli se, että vierinvastusmittausten lisäksi (vapaasti vierivä rengas 
joko maantiellä tai dynamometrilla) mitattiin epäsuorasti voimaa välittävän renkaan 
tehokkuus mittaamalla polttoaineen kulutusta alustadynamometrissa. VTT:n 
dynamometrin rullien halkaisija on peräti 2,5 m, ja tämän takia laitteisto sopii hyvin 
myös rengasvertailuin. Kaupunkilinja-autojen renkaat testattiin Braunschweig –syklillä, 
maantielinja-auton renkaat VTT:n kehittämällä bussien maantiesyklillä. 
 
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. 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 
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enemmän vapauksia, kun pyöränkoteloiden väli voidaan tehdä suuremmaksi. Tien 
päällä suoritetuissa rullauskokeissa leveä yksikköpyörä osoittautui myös 
ajomukavuudeltaan paremmaksi. 
 
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 ja sen avulla saadaan renkaalle parhaimmillaan 25 % 
lisää käyttöikää sen ollessa taloudellisimmillaan. Liikenneturvallisuuden kannalta 
kuluneet tai pelkin pitkittäisin urin kuvioidut renkaat eivät kuitenkaan tarjoa samanlaista 
pitoa kuin uudet renkaat. Raskaassa kalustossa uudelleenkuvioitujen renkaiden käyttö 
kannattaisikin ajoittaa kesään, jolloin ajo-olosuhteet ovat parhaimmillaan. 
 
Pinnoituksessa käytettävien runkojen rakenne-erot vaikuttavat energiankulutukseen. 
Rengasrungon tyyppi (eri valmistaja) aiheutti yhden prosentin eron samankokoisten ja 
samalla pintakuviolla varustettujen pinnoitettujen renkaiden välille. 
Uudelleenuritettujen renkaiden tavoin 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. 
 
Eri rengaskokojen mittaukseen vaikutti myös testiauto. Rullauskokeiden tulosten 
perusteella rengaskoko 295/80 R 22,5 oli vierinvastukseltaan parempi kuin 
samantyyppinen 275/70 R 22,5 -kokoinen rengas, mutta suuremmalle renkaalle mitatut 
kulutuslukemat olivat 0,7 % suurempia. Tähän oli todennäköisesti syynä renkaan 
halkaisijan muutoksen aiheuttama muutos auton välityssuhteissa. Testiauto oli 
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 taas ei 
jousta tarpeeksi tien epätasaisuuksissa, minkä takia pyöräntuenta ja laakerointi rasittuvat 
enemmän kuin oikeilla rengaspaineilla. Ali- ja ylipaineisen renkaan käyttöikä jää 
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 
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ilmanpaineiden säännöllisellä tarkastamisella. Tulevaisuudessa todennäköisesti 
yleistyvät paineenvalvontajärjestelmät helpottavat renkaan ylläpitoa ja näin ollen 
pidentävät niiden keskimääräistä käyttöikää sekä energiatehokkuutta. Jatkuvan 
paineenvalvonnan ansoista pieninä vuotoina alkaviin rengasvaurioihin voidaan puuttua 
varhaisemmassa vaiheessa ja rengasrikkojen aiheuttamat matkojen katkeamiset 
vähenevät. 
 
Useiden eri aikaa tehtyjen mittausten perusteella käytettyä mittausmenetelmää voidaan 
pitää luotettavana. Tuloksia tarkastellessa voidaan mittaustulosten tukevan toisiaan, sillä 
jokaisella mittauskerralla vähäisin energiankulutus oli renkaalla, jonka urasyvyys oli 
pienin. 
 
Tulokset on esitetty kuvissa 29 (kaupunkisykli) ja 30 (maantiesykli). Renkaiden 
merkitys kasvaa nopeuden noustessa. Kaupunkisyklillä ero pienimmän ja suurimman 
kulutuslukeman välillä oli noin 7 %, maantiesyklissä noin 14 %. 
 

Polttoaineen kulutus Braunschweig-syklin aikana
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Kuva 29. Mittaustuloksia kaupunkilinja-autolle tyypillisessä ajosyklissä 
 

Polttoaineen kulutus maantie-syklin aikana
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Kuva 30. Mittaustuloksia maantielinja-autolle tyypillisessä ajosyklissä. 
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3.6 TIENPÄÄLLYSTEEN VAIKUTUS RENKAAN 
VIERINVASTUKSEEN 

Yleistä 

Rengasosiossa tarkasteltiin laajasti eri rengastyyppien vaikutusta linja-autojen 
polttoaineen kulutukseen. Tästä saatiin kimmoke selvittää, miten voitaisiin tutkia 
tienpäällysteen vaikutuksia renkaan vierinvastukseen ja sitä kautta ajoneuvojen energian 
kulutukseen.  

Tienpäällysteitä koskeva työ jakaantui kolmeen osa-alueeseen, jotka olivat 
kirjallisuusselvitys tiellä tapahtuvista renkaan vierienvastusmittauksia käsittelevistä 
tutkimuksista, tieolosuhteissa tehtävien vierienvastusmittausten mittalaitteiston 
suunnittelu sekä mittalaitteiston käyttäminen erilaisten tienpintojen vertailemiseen. 
Mittalaitteisto oli tarkoitus sijoittaa TKK:n aiemmin rakentamaan melunmittausvaunu 
NOTRA:an. Lisäksi tavoitteena oli arvioida pitkittäisen kitkan mittaamiseen tarkoitetun 
mittavaunun, LONTRA:n, soveltuvuutta vierinvastusmittauksiin. 

Kirjallisuudesta löytyneiden tietojen perusteella voidaan sanoa, että tienpinnan 
ominaisuudet vaikuttavat selvästi renkaan vierinvastukseen. Henkilöautojen kohdalla 
ero polttoaineen kulutuksessa eri tienpinnoilla voi olla useita prosentteja ja raskaiden 
ajoneuvojen kohdalla vielä enemmän. Eri tutkimusten tuloksissa on kuitenkin 
huomattavia eroja. Yleisesti vaikutta siltä, että vaikka aihetta on tutkittu säännöllisesti, 
ei mitään yleistettäviä tuloksia tai edes kunnolla toimivaa mittausmenettelyä ole kyetty 
kehittämään 

Vierinvastuksen mittaaminen normaalilla tiellä on tarpeellinen ja haastava tavoite, jonka 
tarpeellisuus korostuu päällysteiden kulumisesta. Laboratorioon tehty koetie, 
päällystetty rumpu tai vastaava ei kerro päällysteen ominaisuuksista kuin uutena. 
Haastavuuteen liittyy normaaleja mittaustekniikkaa liittyviä tekijöitä kuten ajonopeus, 
lämpötila yms. Maanteillä mitattaessa oman erikoistensa tuo mukaan tien poikittainen ja 
pitkittäinen kallistus, joka on jo veden valumisen kannalta haluttu ominaisuus. Tämän 
tyyppisiä mittauksia se kuitenkin käytännössä vaikeuttaa.  

Mittalaitteisto ja mittaukset 

Vierinvastuksen mittaaminen NOTRA:ssa perustuu voima-anturiin, joka mittaa 
vierinvastusvoiman suoraan mittapyörän akselilta (kuva 31).  Mittausrenkaana käytettiin 
erikoisrengasta, jossa oli pakettiautorenkaan runko ja raskaan kaluston rengasta vastaava 
pintamateriaali ja –kuviointi. Mittauksia tehtiin 11 tienpinnalla ja eroja osuuksien välillä 
löydettiin. Osuudet oli valittu yhdessä TKK Tielaboratorion kanssa edustamaan 
mahdollisimman laajasti eri tyyppisiä käytössä olevia päällysteitä. Tulosten luotettavuus 
on kuitenkin kyseenalainen. Kaikkia virhelähteitä ei pystytty eliminoimaan, eikä 
vierinvastusvoiman absoluuttisia arvoja pystytty määrittämään.  
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Kuva 31. Vierinvastuksen mittaukseen tehty voima-anturin asennus. 

Mittausten luotettavuutta voitaisiin parantaa lisäämällä laitteen instrumentointia, mutta 
ongelman muodostaa NOTRA:n perusrakenne, joka ei ole sopiva 
vierinvastusmittauksiin. LONTRA:n, eli toisen mittausvaunun kanssa kohdattiin samoja 
ongelmia. Vaunun perusrakenne voisi olla toimiva, mutta instrumentointi tulisi 
suunnitella niin, että se soveltuu pienempien voimien mittaamiseen ja myös vaunun 
jousitusta tulisi muuttaa. 

Työn suurin ansio on selkeä ja perusteltu virhelähteiden tunnistus. Näin se mahdollistaa 
tämän tutkimus aiheen jatkamisen tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
erikseen vierinvastuksen mittaamiseen suunnitellut perävaunun valmistamista, jossa 
mahdollistuu mittapyörän tuennan kohdalla tien kallistuksen ja epätasaisuuksien 
mittaaminen. Vierinvastus perävaunun suunnitteluun haettiin jatkorahoitusta. 

3.7 POLTTO- JA VOITELUAINETEKNISET KEINOT 
POLTTOAINEENKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEKSI 

Yleistä 

Poltto- ja voiteluaineisiin tehtävillä muutoksilla voidaan suhteellisen yksinkertaisesti ja 
nopeasti vaikuttaa ajoneuvojen energiankulutukseen. Valinnat tekee viime kädessä 
liikennöitsijä itse. Polttoaineen kohdalla Suomen ilmasto-olosuhteet asettavat 
rajoituksia, koska polttoaineen toimivuus (juoksevuus) myös matalissa lämpötiloissa on 
ensiarvoisen tärkeää. Voiteluaineiden kitkahäviöihin voidaan vaikuttaa perusöljyn 
koostumuksella, viskositeetilla ja voiteluöljyn lisäaineilla. Optimitapauksessa 
voiteluaine toimii voitelutehtävässään moitteettomasti ja samalla minimoi sekä kitkan 
että voiteluaineperäiset pakokaasupäästöt.  

Kolmen vuoden aikana tehtiin moottorimittauksia kahdella raskaan kaluston moottorilla 
(Volvo DH10A ja Scania DC11 03), ajoneuvomittauksia kahdella kuorma-autolla sekä 
voimansiirtoöljyjen mittauksia testirigillä, joka koostui mm. vaihteistosta ja 
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vetopyörästöstä. Moottorikokeet tehtiin eurooppalaisen ESC -koesyklin valikoiduissa 
pisteissä siten, että kaikki kuormitustasot joutokäyntiä lukuun ottamatta olivat 
edustettuina. Mittaukset tehtiin osakuormia painottaen. Ajoneuvokokeet tehtiin VTT:n 
moottoritiesyklillä, joka on nauhoitettu todellisesta ajosta Helsinki-Lahti moottoritiellä.  

Kaikki moottori ja ajoneuvomittaukset tehtiin normaalilämpöisillä 
moottoreilla/ajoneuvoilla. Voimansiirtoöljykokeet testirigillä aloitettiin normaalia ajoon 
lähtöä simuloivasta tilanteesta, ts. öljyjen lämpötila oli sama kuin ympäristön lämpötila. 
Tutkittavat voiteluaineet olivat osin kaupallisia tuotteita, osin koetuotteita. 
Koejärjestelyissä pyrittiin kaikissa tapauksissa mahdollisimman hyvään 
toistettavuuteen.  

Polttoaine 

Eri vuoden aikojen polttoainelaadut vaikuttavat myös polttoaineenkulutukseen. 
Polttoaineenkulutuksen kannalta olisi edullista ajaa mahdollisimman pitkään 
kesälaatuisella polttoaineella (kuva 32). Litroina mitattu kulutus oli linja-auton 
moottorilla neljässä kuormituspisteessä noin 1500 rpm pyörintänopeudella tehdyissä 
mittauksissa keskimäärin runsaat 3,5 % pienempi kesälaatuisella polttoaineella kuin –34 
oC pumpattavuusrajan omaavalla talvilaatuisella polttoaineella. Polttoaineiden 
tiheyserot vaikuttavat tuloksiin; moottorin käydessä tietyllä teholla se tarvitsee 
tilavuudeltaan suuremman määrän tiheydeltään pienempää polttoainetta kuin 
polttoainetta, jonka tiheys on suurempi. Näissä mittauksissa havaitut erot kulutuksessa 
aiheutuvat tosin myös muista tekijöistä (esim. polttoaineen viskositeetti ja lämpöarvo), 
koska myös tarkasteltaessa polttoaineen ominaiskulutusta (g/kWh) eroja polttoaineiden 
välillä tuli näkyviin. 

Polttoainelaadulla oli tässä tapauksessa vaikutusta myös moottorista saatavaan 
maksimitehoon. Muutos tehossa selittyy pääasiassa sillä, että polttoaineiden tiheys oli 
erilainen. Ruiskutuspumppu syöttää moottorille maksimissaan tietyn tilavuuden 
polttoainetta mutta tehon kannalta ratkaisevaa on moottorille menevän polttoaineen 
massa. Jos moottorille syötetään sama tilavuus kahta eri tiheyksistä polttoainetta niin 
suuremman tiheyden omaavalla polttoaineella saadaan moottorista suurempi teho 
(edellyttäen, että polttoaineiden lämpöarvot yksikössä MJ/kg eivät poikkea suuresti 
toisistaan). Mittauksissa kesälaatuisella polttoaineella saavutettiin 4,8 % suurempi teho 
kuin parhaat kylmäominaisuudet omaavalla polttoaineella. Moottorit joissa on 
sähköisesti ohjattu polttoaineen ruiskutus eivät välttämättä käyttäydy tehon osalta 
samalla tavalla.    

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.    
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Kuva 32. Tilavuuspohjainen polttoaineenkulutus eri kylmäominaisuudet omaavilla 
koepolttoaineilla linja-autonmoottorilla tehdyissä mittauksissa. 
Vertailutasona kulutus –34 oC pumpattavuusrajan omaavalla 
polttoaineella.  

Moottoriöljyt 

Moottoriöljyjen väliset erot moottorimittauksissa olivat suurimmillaan 3 % (kuva 33). 
Mittaukset tehtiin täysin lämmenneillä moottoreilla. Kuvan 33 erot ovat kahdeksan 
mittauspisteen keskiarvoja. Erot olivat suurimpia pienillä kuormilla, jolloin 
kitkahäviöiden suhteellinen osuus kokonaishäviöistä on suuri. Siten käytännön 
tilanteissa suurin hyöty polttoainetta säästävistä öljyistä on saavutettavissa ajoneuvoissa, 
joiden keskimääräinen kuormitusaste on matala. Esimerkiksi kaupunkialueella 
jakeluajossa oleva kuorma-auto on tällainen kohde.    

Moottoreiden väliset erot voivat olla merkittäviä johtuen moottorien rakenteellisista 
eroista. Jo kahdella mitatulla moottorilla tulokset vaihtelevat merkittävästi. Volvossa on 
kuivasumppuvoitelu, Scaniassa perinteinen märkäsumppu. Öljyjen vaikutukset 
kummallakin moottorilla olivat mittaustarkkuuden puitteissa samansuuntaisia, mutta 
Scanialla öljyjen välinen ero oli selvästi pienempi kuin Volvolla.   

Osa moottorikokeissa olleista öljyistä oli myös ajoneuvokokeissa. Myös tulokset 
ajoneuvoilla olivat samansuuntaisia kuin moottoreilla. Vaikutus oli yleisesti pienempi 
kuin moottorikokeissa, ja suurin syy tähän on ero kuormitustasossa. Ajoneuvokokeet 
ajettiin moottoritiesyklillä, jossa keskimääräinen kuormitustaso on korkea. Täysin 
lämmenneellä ajoneuvolla moottoritiesyklissä saavutetut tulokset edustavat minimitasoa 
voiteluaineiden välisistä eroista (suurusluokka 1 %).   

Polttoainelaadun vaikutus polttoaineenkulutukseen (l/h), 
vertailupolttoaineena DIC -29/-34
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Kuva 33. Polttoaineenkulutuksen muutos kahdella raskaan kaluston moottorilla 
verrattuna kulutukseen käytettäessä 15W40 viskositeettiluokan 
referenssiöljyä. Käyntilämpöinen moottori, 8 vakiokuorma-pistettä.  

Viskositeettiluokitus on öljyjen juoksevuusominaisuuksia tietyllä suhteellisen karkealla 
tasolla kuvaava asia, jonka jokainen käyttäjä näkee. Kuvaan 34 on piirretty korrelaatio 
100 oC mitatun kinemaattisen viskositeetin ja polttoaineenkulutuksen välille 
moottorikokeessa. Kyseinen viskositeetti määrää viskositeettiluokituksen 
kuumaluokituksen (esim. SAE –luokka 40). Kuvasta voi lukea, että korrelaatio 
kinemaattisen viskositeetin ja polttoaineenkulutuksen välillä on olemassa, mutta se ei 
ole kovin hyvä. Minkään yksittäisen fysikaalisen suureen ja polttoaineenkulutuksen 
välille ei löydetty hyvää korrelaatiota jonka perusteella voitaisiin sanoa, että kyseinen 
suure on määräävä tekijä lämpimän moottorin polttoaineenkulutuksen suhteen. 
Voiteluaineen kemia vaikuttaa merkittävältä osalta polttoaineenkulutukseen. Perusöljy 
vaikuttaa näkyvästi öljyn eri tavoilla mitattaviin viskositeetteihin, mutta kitkaa 
alentavien lisäaineiden vaikutus ei niissä näy.  

Voimansiirtoöljyt 
 
Ajoneuvokokeet voimansiirtoöljyillä ajettiin Euro 3 -päästötason kuorma-autolla. 
Voimansiirtoöljyillä erot kulutuksissa olivat lämpimässä mittaustarkkuuksien rajoissa 
(alle 0,5 %). Tämä voidaan myös päätellä kuvan 1 perusteella tehdystä tarkastelusta 
(voimansiirtohäviöiden puolitus=  vajaan 3 %:n  polttoaineen säästö).  
 
Säästöä voi kuitenkin syntyä kylmissä käyttöolosuhteissa. Stadia teki voimansiirtolinjan 
öljyjen testausta kylmähuoneeseen asennetulla testirigillä. Laitteistossa oli 
voimanlähteenä 160 kW sähkömoottori, joka pyöritti 16 -vaihteista ZF Ecosplit 16S151 
– vaihteistoa. Voima välittyi perävälitysten kautta tietyllä järjestelyillä edelleen 
pyörrevirtajarruun. 
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Kuva 34. Öljyn kinemaattinen viskositeetti 100 oC:ssa vs. polttoaineenkulutus. 
 
Kokeita tehtiin sekä kylmässä että lämpimässä. Kylmäsyklin alkaessa öljyn lämpötila 
oli -25 °C ja lämpimässä +20 oC. Kummassakin syklissä kitkahäviöt pienenivät lähes 
koko 25 – 30 minuutin syklin ajan, lopussa tosin hyvin hitaasti. Mitatut hyötysuhde-erot 
öljyjen välillä olivat lämpimässä korkeintaan 2 % -yksikköä, kylmässä enemmän. 
Vaikutus voimansiirron hyötysuhteeseen ei ole sama asia kuin vaikutus koko ajoneuvon 
polttoaineen kulutukseen, ts. pieni voimansiirron hyötysuhdemuutos hukkuu auton 
muiden tehontarpeiden rinnalla. 

Yhteenveto 

Moottorikokeissa usean kuorman keskiarvona yhdellä moottorilla saavutettiin 
parhaimmillaan 2 - 3 % eroja öljyjen välillä. Osakuormapisteissä erot olivat jopa yli 4 
%. Moottoridynamometrissa testatut kaksi moottoria antavat eri suuruisia polttoaineen 
säästölukemia, mutta asettaa öljyn samaan paremmuusjärjestykseen. Täysin 
lämmenneillä ajoneuvoilla tasaisella nopeudella moottoritiesyklillä tehdyissä kokeissa 
moottoriöljyn vaikutus polttoaineenkulutukseen on mittausten mukaan 
parhaimmillaankin vain luokkaa 1 %. Alhaisemmalla keskimääräisellä kuormituksella 
erot todennäköisesti kasvavat.  

Voimansiirtoöljyjen vaikutus polttoaineenkulutukseen ajoneuvokokeissa oli erittäin 
pieni. Koepenkissä raskaan ajoneuvon komponenteilla tehdyissä kokeissa hyötysuhde 
erot öljyjen välillä olivat lämpimillä öljyillä korkeintaan 2 % -yksikköä, millä koko 
ajoneuvon tasolla ei ole käytännön merkitystä. Kylmillä öljyillä erot olivat suurempia ja 
hyötysuhde parani selvästi öljyjen lämmetessä.  
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Voiteluainevalinnalla (moottori- ja voimalinja) realistinen polttoaineensäästö on 1 - 3 
%. Joissakin olosuhteissa säästö voi olla suurempikin. 

Polttoainevalintaa ohjaavat pitkälti saatavuus ja toimivuuden varmistaminen. 
Polttoaineenkulutuksen kannalta on edullista käyttää kylmäominaisuuksiltaan riittävän 
hyvää mutta ei liian hyvää polttoainetta.  

3.8 AJONEUVOJEN HUOLTO, PÄIVITYS JA RETROFIT 

Yleistä 

Tämän alaprojektin tarkoituksena oli selvittää, missä määrin erilaisilla huolto- ja 
korjaustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa olemassa olevan kaluston suorituskykyyn. 
Tässä osatehtävässä tutkittiin myös erilaisia kaupallisia tekniikoita, joiden luvataan 
säästävän polttoainetta. Moottorin pakokaasupäästöjen pienentämistä tutkittiin 
jälkiasennettavalla pakokaasujen puhdistuslaitteistolla. Jälkiasennuksista käytetään 
usein termi ”retrofit”. Mittauksia tehtiin sekä alusta- että moottoridynamometrissa. 
Moottoridynamometrimittauksissa oli käytössä kaksi Euro 2 –tasoista Volvo DH10A –
moottoria, VTT:n oma laboratoriomoottori ja liikennöitsijältä lainattu vastaava 
moottori.  

Polttoaineen ”säästöteknologiat” 

Erilaisten polttoaineen säästöön tähtäävien lisälaitteiden, lisäaineiden ja vastaavien 
tarjonta on ajoittain hyvinkin runsasta ja markkinointi vilkasta. Eräissä mainoksissa 
luvataan jopa kymmenien prosenttien polttoaineen säästöjä. Mainittakoon, että 
Yhdysvalloissa Federal Trade Commission vaatinut tiettyjen toimijoiden asettamista 
liiketoimintakieltoon katteettomien lupauksien takia. (United States District Court 
2004).   

Projektin puitteissa tutkittiin yhteensä viisi kaupallisia polttoaineen ”säästöteknologiaa”: 

• polttoaineeseen lisättävä pesuaine 
• moottoriöljyyn lisättävä pesuaine 
• magnetismiin perustuva teknologia 
• metallia pinnoittavaan aineeseen perustuva teknologia 
• ilman sekoittaminen polttoaineeseen 

 
Kaksi ensin mainittua tutkittiin linja-autolla alustadynamometrissa, muut mittaukset 
tehtiin moottoridynamometrissa Volvo DH10A –moottorilla. Tulokset ovat helposti 
raportoitavissa. Yksikään testattu teknologia ei tuonut mittatarkkuuden puitteissa 
havaittavaa polttoaineen säästöä eikä myöskään tehon lisäystä. 
 
Moottorin kunnostus 
 
Mittaukset suoritettiin VTT:n moottorilaboratoriossa syksyn 2004 ja loppukesän 2005 
välisenä aikana. Tutkimuksen kohteena oli HKL Bussiliikenteeltä (sittemmin Helsingin 
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Bussiliikenne) lainattu, yli 700.000 km ajettu Volvo DH10A –moottori (Euro 2), joka 
oli irrotettu autosta nestevuotojen takia.  
 
Taulukossa 5 on esitetty moottorille tehdyt toimenpiteet. Alun perin termostaatin vaihto 
ei kuulunut suunnitelmiin, mutta termostaatti päätettiin vaihtaa ensimmäisten 
koemittausten perusteella, koska moottori kävi selvästi liian kylmänä. Ennen mittausten 
aloittamista nestevuodot korjattiin. Jokaista toimenpidettä seurasi mittaus.  
 
Taulukko 5. Volvo DH10A –moottorin kunnostusohjelma. 

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

 
Mittauksissa käytettiin kuormituspisteinä neljää ESC -syklin kolmestatoista pisteestä, 
(taulukko 6). Pisteet valittiin polttoaineenkulutuksen toistomittauksista laskettujen 
keskihajontojen perusteella, koska haluttiin mahdollisimman tarkkoja tuloksia 
polttoaineenkulutuksesta. Polttoaineenkulutuksen lisäksi mitattiin päästöt (HC, CO, 
CO2, NOx) kaikissa mittauksissa. Kokonaista ESC -sykliä käytettiin osassa mittauksia 
erityisesti silloin, kun haluttiin mitata hiukkasmassaa (PM). 
 
Taulukko 6. Polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittauksissa käytetyt 

kuormituspisteet. 
ESC:n piste nro 6 9 3 12 

r/min 1300 1550 1550 1800 

momentti [Nm] 830 270 540 740 

kuorma % 75 25 50 75 
 
Tulokset huolto-osuudesta eivät olleet aivan sitä mitä ensi alkuun odotettiin. Toisaalta 
tämä 700.000 kilometriä ajettu moottori oli jo mittauksiin tullessaan päästöiltään ja 
kulutukseltaan melko hyvässä kunnossa. Polttoaineen kulutuksen osalta merkittävin 
huoltotoimenpide oli rikkinäisen termostaatin vaihtaminen. Termostaatin vaihdon myötä 
moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatasot nousivat suunnitellulle tasolle. Tämä näkyi 
selvästi myös kulutuksessa. Kulutus pieneni valituissa neljässä kuormituspisteessä 1,5 –
3,7 %. Kaikki suoritetut huollot termostaatin vaihtamisen jälkeen kasvattivat jossain 
määrin polttoaineenkulutusta. Tulokset päästöjen osalta olivat samansuuntaisia, eli 
päästöissäkin voitiin todeta lievää kasvua.  
 
Tulosten valossa ei näinkään paljon ajettua moottoria kannata lähteä 
huoltamaan/korjaamaan ilman selvää syytä. On syytä huomauttaa, että saadut tulokset 
pätevät ainoastaan tähän mitattuun moottorityyppiin tai oikeastaan vain kyseiseen 
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moottoriyksilöön. Tulokset lienevät kuitenkin siirrettävissä muihin normaalin huollon 
saaneihin moottoriyksilöihin. Huoltojen tekeminen ajallaan on perusedellytys moottorin 
kestävyydelle. Öljynvaihdon tärkeyttä on syytä vielä korostaa, sillä vanhaan öljyyn 
kerääntyneet epäpuhtaudet lisäävät moottorin kulumista. 
 
Linja-auto liikennöitsijän kannalta saadut tulokset ovat melko edullisia, koska näinkin 
paljon ajetun moottorin kulutus on vielä alhainen eikä kalliita korjauksia kannata tehdä. 
Tulokset kuitenkin osoittavat sen, että termostaatin oikeanlaisesta toiminnasta ja koko 
jäähdytysjärjestelmän kunnosta kannattaa pitää huolta. 
 
Retrofit 
 
VTT:n omaan DH10A –koemoottoriin (niinikään Euro 2) asennettiin Volvon oma VEC 
– (Volvo Emission Control) –järjestelmä. VEC on hiukkassuodattimen (CRT) ja 
pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) yhdistelmä. VEC:issä käytetään ns. 
matalapaineista EGR –järjestelmää. Kierrätettävä, hiukkasista vapaa pakokaasu otetaan 
hiukkassuodattimen jälkeen, jäähdytetään ja syötetään läppäjärjestelmän avulla 
kompressorin imupuolelle. (STT) 
 
VEC –mittaukset tehtiin staattisella ESC –syklillä, koska mittauksiin ei ollut 
mahdollista käyttää transienttidynamometria. Saadut tulokset olivat päästöjen osalta 
hyviä. HC -päästöt pienenivät yli 90 % ja CO -päästöt 70 – 98 % perusmoottoriin 
verrattuna. NOx -päästöt olivat lähellä Euro 5 tasoa, aleneman ollessa noin 65 %. 
Hiukkaspäästöt pienenivät noin 90 % perusmoottoriin nähden, jolloin ne ovat puolet 
asetetusta Euro 4 ja 5 raja-arvosta. VEC -järjestelmä lisää moottorin 
polttoaineenkulutusta 4 – 7 %. Virallisia, direktiivin ohjeiden mukaisia tuloksia varten 
VEC -järjestelmä tulisi mitata ESC -syklin lisäksi dynaamisella ETC –syklillä. Arvaten 
järjestelmä olisi toiminut myös ETC –syklissä.  
 
Saadut tulokset osoittavat moottorin täyttävän ainakin Euro 4 -raja-arvot, aivan kuten 
valmistaja ilmoittaa. Polttoaineenkulutuksen kasvu on kohtuullinen, jos otetaan 
huomioon huomattava päästöjen vähentyminen. Ympäristömielessä retrofit lisää 
moottorin käyttöikää huomattavasti. 
 
Yhteenveto 
 
Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset ovat tiivistettävissä seuraavasti. Vielä paljon 
ajettunakin Volvon DH10A moottori on hyvässä toimintakunnossa eikä sitä näin ollen 
kannata kunnostaa ilman selvää syytä. Volvon tarjoama VEC -järjestelmä toimii ainakin 
laboratorio-olosuhteissa erittäin hyvin. Saatujen tulosten perusteella VEC -järjestelmä 
kannattaisi asentaa kyseiseen moottorityyppiin jopa ilman moottorin peruskunnostusta. 
Mitkään ”säästöteknologiat” (lisäaineet, lisälaitteet) eivät tuoneet mitattavissa olevaa 
polttoaineen säästöä. 
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3.9 KUORMANPAINON TUNNISTAMINEN 

Yleistä 
 
HDEnergia –projektissa ideoitiin useampi informaatiotekniikkaa ja mm. CAN –väylästä 
saatavaa tietoa hyödyntävä sovellus. Linja-autopuolella esimerkkinä on aktiivinen ajo-
opastinlaite. Ensisijaisesti kuorma-autopuolelle ideoitiin sekä automaattinen liukkauden 
tunnistusjärjestelmä että automaattinen kuormantunnistus. Molemmat järjestelmät 
soveltuisivat käytettäväksi myös bussipuolella, kuormantunnistus ehkä varauksella 
(ongelmana kuorman painon pienuus ajoneuvon massaan verrattuna).  
 
Liukkauden tunnistuksen kehitys (LIUTU) toteutui 2005 erillishankkeena. Liukkauden 
tunnistus perustuu siihen, että CAN –väylästä saatavan tiedon perusteella voidaan 
mitata vetävän akselin luisto. Kun luisto suhteutetaan siirrettävään tehoon, jolloin 
saadaan indikaatio tien ja renkaan välisestä kitkasta. Kuvassa  on esitetty hahmotelma 
liukkauden tunnistuksen kokonaisjärjestelmä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 35. Liukkauden tunnistusjärjestelmän yleiskuvaus (Kari Mäkelä). 
 
Myös kuorman tunnistus (KUOTU) perustuu CAN –väylästä saatavan tiedon 
analysointiin. Kuormatieto on oleellinen kuljetusten energiatehokkuutta tarkasteltaessa. 
Pelkkä kulutusarvojen tilastointi ei anna oikeaa kuvaa kuljetusten energiatehokkuudesta, 
kuluttaahan tyhjä auto vähemmän kuin kuormattu auto. Kun sekä polttoaineen kulutus 
että kuorma ovat tiedossa, tietylle suoritteelle voidaan laskea kulutus kuormaan 
suhteutettuna, eli muotoon litraa/tonnikilometri.  
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Kuorman painoa ei nykytekniikalla ole aikaisemmin voitu helposti mitata 
automaattisesti ilman lisäanturointeja. Linja-autoissa on käytetty valokennoja poistuvan 
matkustajamäärän arvioimiseksi, kuorma-autoissa esim. ilmajousituksen paineantureita. 
Kuorman painotiedolle yhdistettynä matka-, nopeus- ja kulutustietoihin on 
lukemattoman määrä hyödyllisiä käyttökohteita. Esim. EMISTRA –seurantajärjestelmä 
tarvitsi litraa/tonnikilometri -muotoista kulutustietoa. 
 
Järjestelmän kehitystyö 
 
Helmikuussa 2005 toteutettiin yhdistetty mittaussarja kuorman- ja liukkauden 
tunnistuksen menetelmien verifioimiseksi. Mittaukset tehtiin Transpoint Oy:ltä 
vuokratulla täysperävaunuyhdistelmällä. Autossa oli FMS -standardin mukainen CAN -
tietoväylä. Auto varustettiin tiedonkeruulaitteilla, joita olivat mm. mm. FMS -standardin 
mukaista tietoa ajotapahtumista tallentava datatallennin, GPS –vastaanotin 
korkeustiedon saamiseksi ja videokamerajärjestelmä ajo-olosuhdetiedon tallentamiseksi.  

Kuormantunnistuksen osalta testiajojen analyysillä pyrittiin löytämään ne tekijät 
tietoväylän sisältämistä tiedoissa (teho, vääntömomentti, nopeus, kulutus, auton liiketila 
jne.), joista pystytään havaitsemaan testiajossa tunnettu kuormanpaino. Tarkoituksena 
oli löytää päättelyalgoritmi, jolla näistä tiedoista voidaan päätellä kuormanpaino missä 
tahansa ajo-olosuhteissa.  
 
Aluksi tehtiin mittaussarja Hyvinkään ympäristössä eri kuormilla. Kuormatasot olivat 
kuormaamaton, puoli kuorma ja täysi kuorma. Kaikki em. kuormatasot mitattiin sekä 
pelkällä vetoautolla (maks. 26 t) että perävaunun kanssa (maks. 60 t) ajaen. Todellinen 
kuorma määritettiin punnitsemalla. 
 
Toinen mittasarja painottui liukkauden tunnistukseen. Em. ajoneuvoyhdistelmällä 
ajettiin vakiokuormalla Hyvinkää – Mikkeli välillä. Mikkelin läheisyydessä 
lentokoneiden varalaskupaikalla jäljiteltiin mustaa jäätä jäädyttämällä ajorata 
paikoittain. 
 
Sekä liukkauden että kuorman tunnistuksen osalta kerätyn datan käsittely tapahtui 
jälkikäteen. Molemmille onnistuttiin kehittämään toimivat algoritmit. Moottorista 
otettava teho kuluu ajovastusten voittamiseen ja ajoneuvon liike- ja potentiaalienergian 
muuttamiseen. Mittauksilla pystyttiin osoittamaan, että jatkuva energiataseen laskenta 
mahdollistaa kuorman painon tunnistamisen melko hyvällä tarkkuudella.  
 
Kuvassa 36 on esitetty automaattisen kuorman määrityksen tulokset kolmesta 
rinnakkaisesta ajosta. Tulos oli oikeastaan yllättävän hyvä, koska kuorman määrittely 
onnistui kaikilla kuormatasoilla noin 5 % tarkkuudella. Kehittämällä laskentaa edelleen, 
tarkkuutta voitaisiin mahdollisesti vielä parantaa. Energiantehokkuuden seurantaa 
ajatellen 5 %:n tarkkuus on jo sinällään riittävä. VTT on jättänyt patenttihakemuksen 
kuormantunnistus-järjestelmästä. 
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Kuva 36. Automaattisen kuorman tunnistuksen alustavat tulokset. 

3.10 KULJETUSYRITYSTEN ENERGIA- JA 
YMPÄRISTÖSEURANTAJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 

Suomen Kuorma-autoliitto ry, liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö tekivät sopimuksen kuorma- ja 
pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelmasta vuosiksi 2003 - 2005. Sopimus 
edellyttää sopimuksen toteutuman seurantaa.  

Seurantajärjestelmällä tarkoitetaan tässä sellaista tietotekniikkaan perustuvaa 
järjestelmää, jota yritykset voivat hyödyntää noudattaessaan energiansäästösopimuksen 
velvoitteita. Järjestelmällä voidaan myös seurata kuljetusyritysten edistymistä 
energiansäästösopimuksen toteuttamisessa.  

Esitutkimuksessa kartoitettiin olemassa olevat työkalut ja järjestelmät, määriteltiin 
kuljetusten energiatehokkuuteen tarvittava seurantatieto ja hahmoteltiin 
seurantajärjestelmän yleinen rakenne tietosisältöineen. Lisäksi tarkasteltiin 
kuljetuskaluston energiakatselmuksen vaihtoehtoja ja yrityksen erilaisia tasoja 
energiansäästön toteutuksessa sekä esitettiin seurantajärjestelmän toteutuksessa. 

Selvityksessä ilmeni, että kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman 
toteutumista ei voida tyydyttävästi arvioida ilman seurantajärjestelmää. Mikään 
nykyinen järjestelmä ei suoraan sovellu seurantajärjestelmäksi. Olennainen kysymys on 
miten seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa riittävässä laajuudessa hyödyntäen nykyisiä 
järjestelmiä ja tekemättä päällekkäistä työtä. Olemassa olevista järjestelmistä lähinnä 

Kuormanpainon automaattinen määritys, esianalyysi
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SKALNET ja EcoTra sisältävät piirteitä, jotka soveltuvat pohjaksi valtakunnalliselle 
järjestelmälle. 

Kuljetusyritysten energiankulutuksen valtakunnallisen järjestelmän tulee olla 
riippumaton tiedonkeruu-, laskenta- ja tiedonsiirtojärjestelmistä, ts. järjestelmä ei saa 
olla riippuvainen tietystä kaupallisesta järjestelmästä. Parhaiten tämä toteutuu siten, että 
tiedon keruusta, laskennasta ja tiedon siirrosta seurantajärjestelmään huolehtii 
kuljetusyritys joko itse tai valitsemansa palveluntarjoajan kautta.  

Kuljetusyritysten energiankulutuksen valtakunnallisen seurantajärjestelmän sisältäisi 
tilastotietokannan, yritystietokannan ja informaatio- ja koulutusosion (kuva 37, yläosa). 
Seurantajärjestelmäkokonaisuuteen sisältyisi myös jatkuvana prosessina järjestelmään 
tulevan tiedon varmennus, energiakatselmukset, opastus ja koulutus.  
Seurantajärjestelmän tietosisällön kannalta on tärkeää, että ajoneuvojen polttoaineen 
kulutus ja lastitiedot kirjataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Ilman näitä 
energiatehokkuuden todellisia muutoksia ei voida todentaa. 

 

Tiedon
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Raportointi

ESS-seurantajärjestemän keskusyksikkö

Aktivi-
teetti-
tiedot
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Tiedonsiirto,
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Kuva 37. Seurantajärjestelmän ja tiedonsiirron rajapintojen yleinen kuvaus. 

Tämän osatyön pohjalta toteutettiin valtakunnallinen EMISTRA -niminen järjestelmä 
vuonna 2005. Järjestelmä on maksutta kaikkien suomalaisten kuljetusyritysten käytössä. 
Tarkempia tietoja järjestelmästä löytyy EMISTRA:n kotisivulta http://www.emistra.fi. 
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3.11 AJONEUVOJEN SEURANTAJÄRJESTELMIEN LUOMINEN 

Yleistä 

Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen osahankkeen 
tavoitteena oli raskaan ajoneuvokaluston polttoaineenkulutukseen soveltuvien 
seurantajärjestelmien kehittäminen ja pilotointi kohdeyrityksissä sekä laatia 
sovellettavissa oleva yleinen toimintamalli kuljetusyritysten polttoaineenkulutuksen ja 
siihen vaikuttavien tekijöiden seurannan järjestämiseksi. Osahankkeessa kehitetyt 
pilottijärjestelmät toteutettiin kahdessa kuorma-auto- ja kahdessa linja-autoyrityksessä. 
Hanke toteutettiin vuosina 2003-2005. Osahankkeen raportti ilmestyi vuoden 2006 
alussa.  

Osahankkeen kohdeyrityksiä olivat Tampereen auto- ja konekeskus, Tampereen 
kaupungin liikennelaitos, Koiviston auto Oy ja Transpoint Oy. EC-Tools Oy toimi 
TTY:n alihankkijana ja osallistui hankkeessa tehtyihin tarvekartoituksiin ja 
pilottijärjestelmien määrittelyihin sekä vastasi pilottijärjestelmien teknisestä 
toteutuksesta. 

 Pilottijärjestelmät 

Osahankkeen yhteydessä kehitettiin pilottijärjestelmiä kohdeyritysten viiden ajoneuvon 
osalta. Pilottijärjestelmien tarkoituksena oli havainnollistaa seurantajärjestelmien 
mahdollisuuksia ja kerätä tietoja kohdeyritysten omien ajoneuvojen 
polttoaineenkulutuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (kuva 38). Yritysten tarpeiden 
mukaisesti pilottijärjestelmiin asennettiin myös muita ajonaikaisia tietoja rekisteröiviä 
ominaisuuksia. Pilottijärjestelmien kehittäminen jatkui osahankkeen loppuun asti.     

Seurantatietojen analysointi ja raportointi 

Seurantajärjestelmät tuottavat valtavat määrät tietoa, jolloin olennaisen esilletuomiseksi 
oli välttämätöntä tehdä valintoja ja rajauksia esitettävien tietojen osalta. Raportoinnin 
tuli myös vastata kohdeyritysten itse valitsemiin painotuksiin ja tulosten tuli olla 
hyödynnettävissä yrityksen omilla resursseilla. Hankkeen pilottiyritykset edustivat eri 
toimialoja ja erilaisia tarpeita. Erilaisia tarpeita havaittiin myös yritysten eri 
henkilöstöryhmissä. Henkilöstö jaettiin kolmeen ryhmään: ylin johto, operatiivinen 
henkilöstö ja kuljettajat. Taulukossa 7 on esimerkki yhteenvetoraportista. 

Raportointia kehitettiin sekä perusjärjestelmän internetliittymän osalta ja sitä tukemaan 
kehitettiin eri henkilöstöryhmille suunnatut kuukausiraportit. Kuljettajille tuotettiin 
henkilökohtaiset palauteraportit, joita olisi mahdollista hyödyntää kannustejärjestelmän 
osana. Kuljettajien palauteraporttien avulla kuljettajat voivat seurata omaa 
onnistumistaan. Kuljettajien tuloksia suhteutetaan omiin aiempien kuukausien 
toteutumaan sekä muiden kuljettajien muodostamaan vertailuryhmän tuloksiin. 
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ANTURIT
Erillisanturoinnit:
• kunnossapitolaitteet
• erilliskytkin kevyen 
liikenteen väylillä tehtäviä 
töitä varten

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

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

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

ERITYISTIEDOT
• On/off-tietoina kunnossapitolaitteiden käyttö

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

moottorin keskim. kierrosluku, moottorin keskim. kuormitus

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

LISÄKSI AUTOSSA

-viestinvälitys

-karttajärjestelmä  

Kuva 38. Esimerkki osahankkeessa toteutetusta seurantajärjestelmästä.  

Taulukko 7. Esimerkki ajoneuvojen yhteenvetoraportista. 

 

Kuljettajaraportti kertoo kuljettajakohtaiset tunnusluvut. Kuljettajat on järjestetty 
raporttiin ajotapaindeksin mukaisessa järjestyksessä. Indeksi muodostetaan 
normaalijakauman perusteella, jolloin kuljettajan saamaan väriin vaikuttaa toisaalta 
sijoittuminen suhteessa muihin kuljettajiin, mutta myös se kuinka paljon saadut 
tunnusluvut poikkeavat keskimääräisestä. Kuljettajaraportointiin (kuva 39) väritetään 
indeksin mukaisilla ehdoilla kuljettajat joko vihreällä (parhaat) tai normaali mustalla 
(pääjoukko) ja punaisella (huonot).  

Kuvassa 40 on esimerkki kuljettajan ajotapaindeksin kehittymisestä. Kuljettajille 
tuotettavassa palauteraportissa (taulukko 8) esitetään kuljettajan omat tunnusluvut ja 
suhteutetaan niitä vertailuryhmän parhaaseen ja keskimääräiseen kuljettajaan. 
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Kuva 39. Esimerkki ajotapaindeksin mukaisesta kuljettajaraportista. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 40. Esimerkki kuljettajan ajotapaindeksin kehityksestä. 

Taulukko 8. Esimerkki kuljettajan palauteraportista. 
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Usein syy suurempaan polttoaineenkulutukseen löytyy käsivaihteisten autojen kohdalla 
kuljettajien vaihteiden käytöstä, mikä näkyy liian suurien kierrosnopeuksien käyttönä. 
Tätä asiaa kuvaamaan kehitettiin ajoprofiilikuva, josta selviää oma suoritustaso 
auto(ryhmän) keskiarvoon ja parhaaseen kuljettajaan (kuva 41). 

 

Kuva 41. Esimerkki kuljettajan kierroslukujen käyttöprofiilista. 

Johtopäätöksiä 

Vaatimukset seurantajärjestelmien käytölle kasvavat 

Yhteiskunnan kehittyminen, tiukentuvat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja 
määräykset edellyttävät energiankulutuksen ja ajoneuvojen ympäristövaikutusten 
vähentämistä. Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaiset seurantajärjestelmät mahdollistavat 
omalta osaltaan kuljetusyritysten polttoaineenkulutukseen liittyvät konkreettiset 
säästötoimenpiteet. Kehittyneet seurantajärjestelmät voivat olla pakollisia 
kuljetusasiakkaiden ja kuljetusketjujen edellyttämiä vaatimuksia. Energiankulutukseen 
liittyvien tietojen keräys voidaan myös liittää jo nykyisten/kehitettävien kuljetusketjujen 
tai toiminnanohjausjärjestelmien osaksi.  

Seurantajärjestelmien käyttö vaihtelee 

Aktiivisissa kuljetusyrityksissä ollaan hyvin perillä järjestelmien ominaisuuksista ja 
tietojen hyödyntämismahdollisuuksista – järjestelmien käyttö on myös säännöllistä.  
Toista ääripäätä edustavissa yrityksissä kulutusseurantaan ei kiinnitetä kovinkaan paljon 
huomiota. Yrityksen ajoneuvoissa voi olla valmistajien kiinteitä ajoneuvotietokoneita 
mutta kulutustietoja ei seurata järjestelmällisesti ja tietojen hyödyntäminen on 
satunnaista.  
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Seurantajärjestelmiä on tarjolla 

Kulutusseurantaan soveltuvia eritasoisia järjestelmiä on riittävästi tarjolla. Ajoneuvoissa 
yhä useammin jo kiinteinä olevat ajoneuvotietokoneet mahdollistavat jo perustason 
seurannan. Erilliset ja laajemmat järjestelmät tuottavat jo huomattavasti 
monipuolisempaa tietoa polttoaineen kulutuksesta ja siihen liittyvistä seikoista kuten 
kuljettajien ajotavoista. Näitä järjestelmiä voidaan myös räätälöidä paremmin yritysten 
tarpeita vastaaviksi.  

Seurantajärjestelmien taloudelliset perusteet ovat olemassa 

Seurantajärjestelmät eivät vähennä polttoaineenkulutusta mutta niiden avulla voidaan 
tehokkaasti havaita kulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Vasta tehtyjen havaintojen 
perusteella toteutetut käytännön toimenpiteet vähentävät kulutusta ja tuovat yrityksille 
myös säästöjä. Esimerkiksi huonojen ja epätaloudellisten ajotapojen vaikutus 
kulutukseen voi olla useita prosentteja.  

Seurantajärjestelmien käyttöönotto edellyttää sitoutumista 

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

Kuvassa 42 on esitetty yleinen toimintamalli polttoaineenkulutuksen seurannan 
järjestämiseksi linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä. 



 61 (69) 
 

 

Yrityksen 
tarpeiden 
määrittäminen

Nykytilanteen 
kartoitus

Säästö-
tavoitteiden
asettaminen

Seuranta-
järjestelmien 
määrittely

Seurantatietojen
hyödyntäminen

Seurannan ja 
toimintatavan  
jatkuva 
parantaminen

• omat ympäristö- ja laatujohtamisen periaatteet
• kustannusten pienentäminen
• kuljetusten laadun parantaminen
• yhteistyöyritysten ja asiakkaiden asettamat  
ympäristötavoitteet
• vastuu turvallisuudesta ja ympäristön tilasta 

• liikennesuoritteen ja polttoaineenkulutuksen 
kehitys ja vaihtelut yrityksessä
• polttoaineenkulutus erilaisissa liikenne-
ympäristöissä ja erityyppisellä ajokalustolla
• toteutetut säästötoimenpiteet ja niiden 
vaikutukset
• organisaation toimintatapa ja johtokulttuuri 

• polttoaineenkulutuksen vähentämistä koskevien 
tavoitteiden asettaminen
• kalusto- ja työtehtäväkohtaiset tavoitteet
• ympäristötavoitteiden laatiminen tai tarkentaminen
• organisaation sitouttaminen tavoitteisiin

• järjestelmien tietosisällöt
• järjestelmien tekniset ratkaisut
• kerättävien tietojen jatkojalostus
• raportointimallit
• toimintatavat ja vastuutahot yrityksessä
• käyttöönoton vaiheistus ja aikataulu

• analysoitu seurantatieto konkreettisiksi 
säästötoimenpiteiksi
• seurantatietojen kytkeminen osaksi yrityksen 
ympäristöjärjestelmää 
• henkilöstöryhmien tiedottaminen, motivointi ja  
koulutus, sitouttaminen 

• seurantajärjestelmän toimivuuden arviointi
• toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutusten arviointi
• palautteen kerääminen ja antaminen
• asetettujen tavoitteiden jatkuva seuranta
• uusien tarpeiden kartoittaminen

Yrityksen 
tarpeiden 
määrittäminen

Nykytilanteen 
kartoitus

Säästö-
tavoitteiden
asettaminen

Seuranta-
järjestelmien 
määrittely

Seurantatietojen
hyödyntäminen

Seurannan ja 
toimintatavan  
jatkuva 
parantaminen

• omat ympäristö- ja laatujohtamisen periaatteet
• kustannusten pienentäminen
• kuljetusten laadun parantaminen
• yhteistyöyritysten ja asiakkaiden asettamat  
ympäristötavoitteet
• vastuu turvallisuudesta ja ympäristön tilasta 

• liikennesuoritteen ja polttoaineenkulutuksen 
kehitys ja vaihtelut yrityksessä
• polttoaineenkulutus erilaisissa liikenne-
ympäristöissä ja erityyppisellä ajokalustolla
• toteutetut säästötoimenpiteet ja niiden 
vaikutukset
• organisaation toimintatapa ja johtokulttuuri 

• polttoaineenkulutuksen vähentämistä koskevien 
tavoitteiden asettaminen
• kalusto- ja työtehtäväkohtaiset tavoitteet
• ympäristötavoitteiden laatiminen tai tarkentaminen
• organisaation sitouttaminen tavoitteisiin

• järjestelmien tietosisällöt
• järjestelmien tekniset ratkaisut
• kerättävien tietojen jatkojalostus
• raportointimallit
• toimintatavat ja vastuutahot yrityksessä
• käyttöönoton vaiheistus ja aikataulu

• analysoitu seurantatieto konkreettisiksi 
säästötoimenpiteiksi
• seurantatietojen kytkeminen osaksi yrityksen 
ympäristöjärjestelmää 
• henkilöstöryhmien tiedottaminen, motivointi ja  
koulutus, sitouttaminen 

• seurantajärjestelmän toimivuuden arviointi
• toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutusten arviointi
• palautteen kerääminen ja antaminen
• asetettujen tavoitteiden jatkuva seuranta
• uusien tarpeiden kartoittaminen

 
 
Kuva 42. Yleinen toimintamalli polttoaineenkulutuksen seurannan järjestämiseksi 

linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä. 
 

3.12 RASKAIDEN AJONEUVOJEN OPTIMAALINEN AJOTAPA    

Linja-autot 
 
Tämän työvaiheen tavoitteena oli bussiliikenteen kulutuksen 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 
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polttoaineenkulutuksen vähenemää samalla kuin palvelutaso paranee, joka puolestaan 
lisää joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta säästää energiaa edelleen. 
 
Linja-autojen teknisten ominaisuuksien keskinäiseen vertaamiseen tarvitaan ajosyklejä, 
jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin tyypillistä ajoa ja ovat toistettavissa laboratorio-
olosuhteissa. Tällaisia ajosyklejä on olemassa suhteellisen vähän, Euroopassa tunnetuin 
niistä on saksalainen Braunschweig -sykli. Tämän syklin soveltuvuudesta kuvaamaan 
Suomessa tyypillistä ajoa ei ollut mitattua tietoa.   
 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin VTT:n 90-luvulla Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen kaupunkilinja-autojen ajosta kerättyä yksityiskohtaista tietoa. Tämä 
ajosykliaineisto käsittää 3000 ajokerran tiedot sekunnin välein taltioituna (matka, aika, 
nopeus, pysäkit, pysähdykset, kulutus, matkustajamäärät). Analyysin tuloksena 
tuotettiin kolme Helsingille tyypillistä ajosykliä (kts. myös 3.1).  Syklit kuvaavat 
keskusta-ajoa, yhdistettyä keskusta- ja kehäväyläajoa sekä yhdistettyä esikaupunki- ja 
kehäväyläajoa. Helsinki- syklin keskusta-ajoa kuvaava osa (kuva 43) on hyvin paljon 
samanlainen kuin Braunschweig -sykli. Helsinki -syklit mahdollistavat linja-autojen 
vertailun erityyppisissä kaupunkiajoissa ja niitä on käytetty HDEnergia -projektin 
muissa osahankkeissa testisykleinä.  
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Kuva 43. Osahankkeessa tuotettu Helsinki 2 -sykli, joka kuvaa bussin tyypillistä 
ajoa Helsingin keskustaliikenteessä. 

Linja-autojen kulutuksessa on huomattavia eroja eri ajokertojen välillä. Kuvassa 44 on 
kahden eri ajokerran ajo samalta pysäkkiväliltä. Ajokertojen kulutuksen ero on 
kaksinkertainen, 48 l/100 km ja 95 l/100 km. Vaikka osa suuresta kulutuksesta aiheutuu 
väistämättömistä liikennetilanteista, on oikealla ajotavalla suuret mahdollisuudet alentaa 
kulutusta erityisesti keskusta-alueilla. Tässä projektissa analysoitiin niitä tekijöitä, jotka 
aiheuttavat eroja kulutukseen. Analyysin tuloksia hyödynnetään mm. toisessa 
osahankkeessa tehtävässä ajo-opastinlaitteen kehitystyössä.  
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Paljon kuluttanut ja vähän kuluttanut ajokerta linja-autolla yhdellä pysäkkivälillä
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Kuva 44.  Pysäkkivälin ajo kahdella eri tavalla.  
 
"Turhan" suuri hetkellinen nopeus kuluttaa tarpeettomasti energiaa. Kulutuksen 
olennainen lisäys aiheutuu kiihdytysvaiheesta. Se millä nopeudella tapahtuu tasaisen 
ajon osuus, ei ole niin merkitsevää. Esimerkiksi kuvan 44 tilanteessa paljon kuluttanut 
kiihdytti nopeusrajoitukseen saakka ja joutui sen jälkeen kuitenkin jarruttamaan 
valoihin. Ennakoivammalla ajolla syklin "huiput" leikkautuvat, voi jopa välttää 
pysähdyksen, energiaa säästyy ja ajo on matkustajista miellyttävämpää. Kiihdytyksessä 
käytetty energia menee hukkaan siltä osin kuin hidastaminen joudutaan tekemään 
jarruttamalla. Vaikka liikennetilanne ei aina salli ajaa optimaalisella tavalla, on 
lopputuloksena polttoaineen kulutuksen alentuminen, kun ajetaan optimaalisesti aina 
kun siihen on mahdollisuus.  
 
Dataa seulottaessa havaittiin, että tasaisella nopeudella ajettaessa minimikulutus 
saavutetaan noin 50 km/h nopeudella. Pienillä nopeuksilla energian tarve nopeuden 
muutokseen on pieni, suurilla nopeuksilla pienikin muutos vaatii paljon energiaa. Liike-
energia muutoksen kannalta kiihdytys 55:stä 60 km/h vastaa kiihdytystä 0 - 24 km/h. 
Polttonesteen kulutuksessa ero on vielä suurempi lähinnä ilmanvastuksen takia. 
 
Pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmän aineistosta 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.  
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Jakeluautot 
 
VTT keräsi jakeluauton normaalista jakeluajosta 90-luvulla ajosyklitietoa (matka, aika, 
nopeus, pysäkit, pysähdykset, kulutus). Tietoa saatiin yli 100 tunnin ajoista. Tässä 
osatehtävässä tietoaineiston perusteella jakelureiteistä määritettiin katuosuuksia, joilla 
jakeluauto ajoi useasti ja näistä ajokerroista koottiin ajoprofiilit ko. katuosuuksille. 
Ajoprofiilien perusteella tarkasteltiin edullisen ajotavan tunnusomaisia piirteitä ja 
täydennettiin aikaisemmin linja-autoliikenteestä saatua tietämystä. 
 
Jakeluauton kulutuksissa (kuva 45) oli nähtävissä selviä eroja samalla tieosalla eri 
ajokertojen välillä, kuten bussienkin ajoissa. Jakeluautojen eri ajokertojen kulutuserot 
olivat kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin busseilla. Eroja selittää useakin syy; 
busseilla tarkasteltiin lyhyempiä ajojaksoja (alle 1,5 km) kuin kuorma-autoliikenteessä 
(yli 2 km), busseissa oli useita eri kuljettajia, kun taas jakeluautoliikenteessä oli 
pääasiassa yksi kuljettaja.  
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Kuva 45. Jakeluauton nopeusprofiilit eniten ja vähiten polttonestettä kuluttaneilla 

ajokerroilla yhdellä tiejaksolla (Espoonlahti - Suvisaaristo). 
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4 POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN 
VAIKUTTAMINEN 

Tähän kohtaan on koottu vinkkejä siitä, miten liikennöitsijä voi vaikuttaa polttoaineen 
kulutukseen autojen hankinnalla, käytöllä ja ylläpidolla. 
 
Auton valinta 
 

• Auto pitäisi aina mitoittaa todellisen käyttö/kapasiteettitarpeen mukaan. 
Ylimitoitus lisää polttoaineen kulutusta ja kustannuksia ylipäätänsä. 

 
• Paino on yksi tärkeimmistä polttoaineen kulutukseen vaikuttavista tekijöistä. 

Autojen ja perävaunujen omapaino tulisi minimoida. Kuorma-autoyhdistelmien 
osalta 1000 kg  painoa maantieajossa, joko kuormassa tai auton omassa painossa 
tarkoittaa noin 0,7 l polttoainetta/100 km. Dynaamisessa kaupunkiajossa bussien 
osalta vastaava arvo on noin 2 l/100 km per 1000 kg.   

 
• Moottorin hyötysuhde riippuu kuormitusasteesta siten, että hyötysuhde on 

suurimmillaan kohtuullisen korkealla kuormitustasolla. Tästä syystä 
moottoritehon mitoitusperuste pitäisi olla, että ajoneuvo selviää kohtuudella 
normaaleista työtehtävistä. Ylimääräinen tehoreservi lisää polttoaineen kulutusta 
helpostikin 5 %. 

 
• Manuaalivaihteisto on selvästi perinteistä momentinmuuntimella varustettua 

automaattivaihteistoa tehokkaampi. Robotisoitu mekaaninen vaihteisto voisi olla 
hyvä käyttömukavuuden ja polttoainetalouden kompromissi. 

 
• Merkkikohtaiset kulutuserot saattavat olla merkittäviä, jopa 10 -15 %. Auton 

myyjältä pitäisi edellyttää, että hän pystyy luotettavasti ilmoittamaan autolle 
tyypillisiä kulutusarvoja muodossa 1/100 km. Moottorin osalta ilmoitettu minimi 
ominaiskulutus muodossa g/kWh ei mitenkään kuvaa kokonaisen auton 
polttoaineen kulutusta. Todelliseen kulutukseen vaikuttavat moottorin 
hyötysuhteen lisäksi mm. vaihteisto ja välityssuhteet, auton oma massa ja 
aerodynamiikka. 

 
• Useimmilla auton myyjillä on käytössä ohjelmistoja, joilla voidaan optimoida 

auton valinta tiettyyn tehtävään. Ohjelmistojen avulla voidaan mm. arvioida 
sopivin moottorikoko ja välityssuhteet. 

 
• Autojen aerodynamiikkaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kuorma-auton katolle 

sijoitettava tuulenohjain voi säästää jopa yli 5 % polttoainetta. 
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• Kuorma-autojen perävaunujen vetovastuksissa on eroja. Alustavien tuloksien 
mukaan 5 –akselinen täysperävaunu kulkee kevyemmin kuin 4 –akselinen 
vaunu, jonka seurauksena yhdistelmän polttoaineen kulutus laskee noin 5 %. 
Samalla kokonaismassalla puoliperävaunuyhdistelmä vie vähemmän 
polttoainetta kuin täysperävaunuyhdistelmä. 

 
Poltto- ja voiteluaineet 
 

• Moottori tunnistaa sille syötetyn energiamäärän, ei polttoaineen tilavuutta. 
Litramääräinen polttoaineen kulutus on pienimmillään kesälaatuisella 
polttoaineella. Polttoainevalintaa ohjaavat pitkälti saatavuus ja toimivuuden 
varmistaminen. Polttoaineenkulutuksen kannalta on edullista käyttää 
kylmäominaisuuksiltaan riittävän hyvää mutta ei liian hyvää polttoainetta. 

• Moottoriöljyn oikealla valinnalla on mahdollista säästää 1 – 2 % polttoainetta. 
Öljyn valinnassa tulee aina seurata moottorin valmistajan suosituksia, ja 
suositelluista öljyistä valita viskositeetiltaan alhaisin öljy. Viskositeetin lisäksi 
myös perusöljyn laatu ja käytetyt lisäaineet vaikuttavat öljyn 
kitkaominaisuuksiin. 

• Voimansiirron öljyjen vaikutus polttoaineen kulutukseen on hyvin pieni. 
Kylmissä käyttöolosuhteissa öljyjen välille syntyy kuitenkin eroja. Oikealla 
voiteluaineen valinnalla varmistetaan, ettei voimansiirtolinjan komponentteihin 
synny vaurioita äärimmäisissä käyttötilanteissa. 

Renkaat 

• Rengastyypin vaikutus raskaan ajoneuvon polttoaineen kulutukseen voi 
hyvinkin olla yli 5 %. Eroja syntyy renkaan rungon rakenteesta, 
pintakuvioinnista ja kuluneisuudesta. Yleistäen voidaan sanoa, että kulunut 
rengas on uutta rengasta energiatehokkaampi. TALOUDELLISUUS EI 
KUITENKAAN KOSKAAN SAA MENNÄ TURVALLISUUDEN EDELLE! 

• Turvallisuussyistä ei aina ole mahdollista valita energiatehokkain vaihtoehto. 
Toisaalta kesäaikaan ei kannata käyttää kovin karkeita pintakuvioita. Kuluneen 
renkaan uudelleenurittaminen on kannattavaa ja sen avulla saadaan renkaalle 
parhaimmillaan 25 % lisää käyttöikää sen ollessa taloudellisimmillaan. 

• Renkaan rungon vaikutus polttoaineen kulutukseen voi olla suurusluokkaa 1 %, 
riippumatta pinnan kuvioinnista ja kuluneisuusasteesta. Oikea rengaspaine 
maksimoi turvallisuuden ja minimoi polttoaineen kulutuksen. 

Auton huolto ja ylläpito 

• Autot tulee pitää hyvässä kunnosta ja huoltaa säännöllisesti. Näin varmistetaan 
mahdollisimman alhainen polttoaineen kulutus ja alhaiset pakokaasupäästöt. 
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• Paljonkin ajettu, asianmukaisesti huollettu moottori voi olla hyvässä kunnossa. 
Kunnossa olevaa moottoria ei kannata lähteä kunnostamaan tai 
peruskorjaamaan ”varmuuden vuoksi”. 

• Tarjolla on erilaisia lisälaitteita- ja –aineita joiden väitetään vähentävän 
polttoaineen kulutusta. Todennäköisyys, että niillä saavutetaan todellista 
polttoaineen säästöä on pieni.  

•  Auton valmistajan itsensä toimittamia ratkaisuja ja laitteita, esim. 
jälkiasennettavat pakokaasun puhdistusjärjestelmät, voidaan turvallisesti 
käyttää autojen suorituskyvyn päivittämiseen. 

Kuljettaja ja ajotapa 

• Motivoitunut kuljettaja on yleensä hyvä kuljettaja. Ero hyvän ja huonon 
kuljettajan välillä voi olla jopa 30 % polttoaineen kulutuksessa. 

• Kuljettajan työtä voidaan helpottaa teknisin apuvälinein. Tästä olkoon 
esimerkkinä projektissa kehitetty linja-autoihin tarkoitettu aktiivinen ajo-
opastinlaite, jonka arvioitu säästöpotentiaali on luokkaa 5 – 15 %. 

• Kuljettajille on mahdollista kehittää oikeudenmukaisia ajotapaindeksejä, jotka 
huomioivat auton ja ajettujen reittien ominaisuudet. Mahdollisten 
palkitsemisjärjestelmien tulisi olla tasapuolisia. 

• Kuljettajille on olemassa erilaisia taloudellisen ja ennakoivan ajon 
koulutusohjelmia. 

• Raskaan ajoneuvon osalta massan turha kiihdyttäminen ja hidastaminen lisää 
polttoaineen kulutusta merkittävästi. Kaupunkibussin osalta on näytetty, että 
repivä ajotyyli voi jopa kaksinkertaistaa polttoaineen kulutuksen. 

• Nopeus vaikuttaa oleellisesta polttoaineen kulutukseen. Raskaalla 
ajoneuvoyhdistelmällä nopeuden lasku 90 -> 80 km/h alentaa polttoaineen 
kulutusta n. 20 %. 

Seurantajärjestelmät 

• Kuljetusyritysten ja liikennöitsijöiden kannattaa panostaa seurantajärjestelmiin, 
joiden avulla voidaan seurata yksittäisten kuljettajien ja ajoneuvojen 
suorituskykyä. 

• Ajoneuvokohtaisella polttoaineen kulutuksen seurannalla voidaan varmistaa, 
ettei autoihin tule polttoaineen kulutusta nostavia vikoja. 
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• Kuljettajakohtaisen seurannan perusteella voidaan esim. joko kannustaa 
kuljettajia parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen erilaisin 
palkitsemismenettelyin tai sitten ohjata heikoimmin suoriutuvat kuljettajat 
koulutukseen.  

• Kuljetusyrityksen seurantajärjestelmän tulisi tuottaa luotettavaa tietoa 
ajosuoritteista, kuorman määristä (tonnikilometrit) ja kulutetusta 
polttoainemäärästä. Tehokas seurantajärjestelmä on edellytys sille, että voidaan 
arvioida eri tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia yrityksen autokalustossa ja 
toiminnassa.    
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