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VTT Prosessit 
Johtava tutkija 
Nils-Olof Nylund 

 

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN 
TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN 
RATKAISUIN 

 

 

 Väliraportti ”Raskaankaluston energiankäyttö” -projekti kohtaan ”Koulutus”, osaprojektissa 
Motiva Oy:n tehtävänä oli kartoittaa olemassa olevat taloudellisen ajotavan koulutusmuo-
dot ja niihin sisältyvät oppaat. 

Koulutusohjelmien kartoitus toteutettiin kysymällä taloudellisen ajotavan koulutusohjelmia 
mm.  

1. Kuljetushankinta Fin Oy:tä (KEY-koulutus) 

2. EcoDriving-Center Oy:tä (EcoDriving-koulutus) 

3. Ammatilliset oppilaitokset 

4. Raskaiden ajoneuvojen maahantuojat 

5. Kuorma-autoyritykset 

6. Linja-autoyritykset 

7. Koulutusta toteuttavat konsulttiyritykset 

8. Yhteenveto Suomen Kuljetustalouden Yhdistyksen ja Sisu-Auto Oy:n yhdessä 
tuottama ”opas teoriasta käytäntöön” taloudellisen ajamisen jatkokurssi am-
mattilaisille vuodelta 1981 

9. Raskaan kaluston taloudellinen ajaminen, Tie- ja liikennelaboratorion tutkimus 
vuodelta 1983 

10.  Raportin yhteenveto  
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1. Kuljetushankinta Fin Oy  

Kuljetushankinta Fin Oy koordinoi ja ylläpitää Kuljetusyrityksen- energia- ja ympäristöoh-
jelma KEY-koulutusohjelmaa, sekä kouluttajaverkkoa johon aikuiskoulutuskeskuksien li-
säksi kuuluu muutamia ns. konsulttikouluttajia.  

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (10 kpl) käyttävät taloudellisen ajotavan koulutuk-
sessa materiaalina Kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöohjelma KEY, koulutusohjel-
maa joka toimii KEY-NET ympäristössä osoitteessa www.key.fi, koulutusohjelmat ovat 
myös kalvosarjoina ja CD-Rom muodossa, kouluttajilla on myös käytössään kouluttajan 
opas taloudellisesta ajamisesta, koulutusohjelman sisältö on seuraava: 

• ympäristön hoito 

• päästöt 

• taloudellinen ajaminen (luennot kesto 4h) 

• tekniikka 

• toimisto 

Koulutusohjelma ”räätälöidään” yrityskohtaisesti sisältäen aina kuitenkin testiajon n. 20 
min. ennen ja jälkeen luentojen, kuljettajan saavat koulutuksen jälkeen todistuksen (kul-
jettaja kortin) joka on voimassa 5 vuotta sekä, oppaan missä kerrataan koulutuksessa 
käytyjä asioita. 

KEY-koulutusohjelma on integroitu PKY-laatu- ja ympäristöjärjestelmiin ISO 9001:2000 ja 
14001 

Koulutetut kuljettajat vuosina 1996 –2002 

Linja-auton kuljettajat  Kuorma-auton kuljettajat 

 
KEY-koulutusohjelma sisältyy myös linja- ja kuorma-autonkuljettajien peruskoulutukseen 
aikuiskoulutuskeskuksissa.   
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2.  EcoDriving-koulutus 

EcoDriving-Center Oy koordinoi ja ylläpitää EcoDriving-koulutusverkkoa. 
www.ecodriving.com 

Autokoulut (29 kpl) käyttävät taloudellisen ajotavan koulutuksessa EcoDriving-koulutus 
konseptia. Koulutusohjelma sisältää mm. seuraavia osakokonaisuuksia: 

• liikenteen ongelmat ja perustietoa liikenteen päästöistä 

• taloudellinen ajaminen 

• ajoneuvon teknisiä ratkaisuja (luennot kesto 2h) 

• auton valinta perusteet 

Koulutukseen sisältyy ajotapakartoitus 1,5–2 h/ henkilö ajoneuvoluokasta riippuen. 

Raskaan kaluston EcoDriving-koulutus on otettu ohjelmaan vuonna 2002 jonka aikana on 
noin 300 linja- ja kuorma-autonkuljettajaa osallistunut koulutukseen. Koulutuksesta kurs-
sin käyneet kuljettajat saavat todistuksen. 

3. Ammatilliset oppilaitokset 

Ammatillisille oppilaitokset (38 kpl) joiden koulutusohjelmaan sisältyy C-kortin kuljettaja-
koulutus lähetettiin kyselykirje taloudellisen ajotavan koulutusohjelmista, vastaus saatiin 
ainoastaan yhdestä (1) ammattioppilaitoksesta.  

Tiedossa on kuitenkin että ko. olevilla oppilaitoksilla on ohjelmassa myöskin taloudellisen 
ajamisen koulutus, käytössä on EcoDriving- ja KEY-koulutusmuotoja sekä Liikenneturvan 
raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus (REAK) ja näistä sovellettuja ns. koulun 
omia taloudellisen ajon koulutusohjelmia.  

Koulutusohjelma sisältää seuraavia mm. osakokonaisuuksia: 

• ajovalmius 

• liikenteessä ajaminen 

• hätätilanteessa toimiminen 

• ennakoiva ajaminen ja taloudellisuus 

• Video, Rakkaansarjalainen liikenteessä 

Ammattioppilaitoksilla ja Liikenneturvan EAK-kouluttajilla on käytössään taloudellisen ajo-
tavan opetuksessa KEY-koulutusmateriaali. Koulutuksen aikana oppilaat harjoittelevat 
suljetulla ajoharjoitteluradalla hätätilanteista selviytymistä sekä normaalissa liikenteessä 
taloudellista ajamista. 

Kuljettaja koulutuksen kesto on 3 vuotta eikä niistä ole käytettävissä tietoa miten taloudel-
lisen ajon koulutus toteutetaan koulutettujen lukumääriä. 
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4. Raskaiden ajoneuvojen maahantuojat 

 (linja- ja kuorma-autot)  

Oy Sisu-Auto Ab (Sisu / Renault) 

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen kohdistuen pääsääntöi-
sesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• Sisu-Auto toteuttaa koulutusta myöskin isommillekin  ryhmille yhtä aikaa koulu-
tusohjelman sisältö on aiemman kaltainen, kouluttajina toimivat yrityksen omat 
kouluttajat / korjaamopäälliköt sekä konsulttikouluttajat  

 Volvo Finland Ab (Volvo) 

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen kohdistuen pääsääntöi-
sesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• Volvo-Auto toteuttaa koulutusta myöskin isommillekin  ryhmille yhtä aikaa koulu-
tusohjelman sisältö on aiemman kaltainen, kouluttajina toimivat yrityksen omat 
kouluttajat / korjaamopäälliköt ja aikuiskoulutuskeskuksien kouluttajat 

• Volvo-Autolla on käytössä myöskin kuljettajien koulutuksessa video taloudellises-
ta ajamisesta. (Taloudellinen ajaminen bussilla) 

Oy Veho Ab (Mercedes-Benz) 

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen kohdistuen pääsääntöi-
sesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• Veho toteuttaa koulutusta myöskin isommillekin  ryhmille yhtä aikaa koulutusoh-
jelman sisältö on aiemman kaltainen, kouluttajina toimivat yrityksen omat koulut-
taja / korjaamopäälliköt sekä konsulttikouluttajat  

• Kuljettajat saavat tiivistettyä tietoa, ”aja taloudellisesti ja ympäristöä kunnioittaen” 
oppaan 

Delta Trucks Oy (IVECO) 

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen kohdistuen pääsääntöi-
sesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• Kuljettajat saavat tiivistettyä tietoa, ”Tietoa polttoaineenkulutuksesta” oppaan 
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Delta-Trucks toteuttaa koulutusta myöskin isommillekin  ryhmille yhtä aikaa koulutusoh-
jelman sisältö on aiemman kaltainen, kouluttajina toimii konsulttikouluttajat ja aikuiskoulu-
tuskeskuksien kouluttajat 

Kone-Kesko Oy (MAN) 

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen kohdistuen pääsääntöi-
sesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• Kone-Kesko toteuttaa koulutusta myöskin isommillekin  ryhmille yhtä aikaa koulu-
tusohjelman sisältö on aiemman kaltainen, kouluttajina toimivat yrityksen omat 
kouluttaja / korjaamopäälliköt sekä konsulttikouluttajat  

Oy Scan-Auto Ab (Scania)   

Koulutusohjelmat perustuvat ajoneuvojen ostajien koulutukseen, yrittäjiin, liikenneopetta-
jiin. Koulutuksen sisältö räätälöidään kohderyhmittäin kohdistuen pääsääntöisesti mm. 

• huollon tärkeyteen sekä ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja moottorin ja voi-
mansiirtolinjaan sitä kautta myöskin taloudelliseen ajotapaan 

• kuljettajan rooli taloudellisessa ajotavassa 

• auton ominaisuuksien oikea käyttö , ajaminen 

• auton valinta käyttötehtävään  

Koulutus sisältää luennot sekä testiajon kaikille kuljettajille. 

Scan-Autolla on yrityksessään oma kouluttaja jonka tehtäviin kuuluu kouluttaa ja koordi-
noida koulutustilaisuudet. 
 

5. Kuorma-auto yritykset 

Kuorma-autoyrityksille (53 kpl) lähetettiin kyselykirje taloudellisen ajotavan koulutusoh-
jelmista, vastaus saatiin kahdesta (2 ) yrityksestä. 

Tiedossa on kuitenkin että Suomessa kuorma-autoyrityksillä toteutetaan hyvinkin laajassa 
mittakaavassa myöskin taloudellisen ajamisen koulutusta, käytössä on EcoDriving- ja 
KEY-koulutusmuotoja, Liikenneturvan raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus ja 
näistä sovellettuja ns. yrityksien omia taloudellisen ajon koulutusohjelmia sekä raskaiden 
ajoneuvojen maahantuojien ajoneuvon käyttöönottokoulutuksia sekä muuta taloudellisen 
ajamisen koulutusta.  

Koulutusohjelmien sisältö ja kesto vaihtelee hyvinkin suuresti pelkästään  luentomuotoi-
sesta  koulutuksesta sekä opetukseen sisältyvä testiajo-opetus, yritykset toteuttavat 
myöskin seuranta koulutusta vanhemman kuljettajan ollessa mukana ajosuoritteen aika-
na. 
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6. Linja-autoyritykset 

Linja-autoyrityksille (93 kpl) lähetettiin kyselykirje taloudellisen ajotavan koulutusohjelmis-
ta, vastaus saatiin yhdeksästä (9) yrityksestä. 

Tiedossa on kuitenkin että Suomessa kuorma-autoyrityksillä toteutetaan hyvinkin laajassa 
mittakaavassa myöskin taloudellisen ajamisen koulutusta, käytössä on EcoDriving- ja 
KEY-koulutusmuotoja, Liikenneturvan raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus ja 
näistä sovellettuja ns. yrityksien omia taloudellisen ajon koulutusohjelmia sekä raskaiden 
ajoneuvojen maahantuojien ajoneuvon käyttöönottokoulutuksia sekä muuta taloudellisen 
ajamisen koulutusta.  

Koulutusohjelmien sisältö ja toteutus vaihtelee hyvinkin suuresti pelkästään  luentomuo-
toisesta  koulutuksesta sekä opetukseen sisältyvä testiajo-opetus, yritykset toteuttavat 
myöskin seuranta koulutusta vanhemman kuljettajan ollessa mukana ajosuoritteen aika-
na. 

Yrityskohtaisia kuljettajan taloudellisen ajotavan oppaita on linja-autoyrityksissä joita jae-
taan kuljettajan aloittaessa työtehtävän yrityksissä sekä toteutetun koulutuksen jälkeen. 
 

7. Koulutusta toteuttavat konsulttiyritykset 

Konsulttiyritykset toteuttavat myöskin taloudellisen ajamisen koulutusta, käytössä on 
EcoDriving- ja KEY-koulutusmuotoja, Liikenneturvan raskaiden ajoneuvojen ennakoivan 
ajon koulutus ja näistä sovellettuja omia ”räätälöityjä” taloudellisen ajon koulutusohjelmia.  

Koulutusohjelmien sisältö ja toteutus vaihtelee hyvinkin suuresti pelkästään  luentomuo-
toisesta  koulutuksesta sekä opetukseen sisältyvästä testiajosta, Nämä kouluttajat toteut-
tavat koulutusta tilaustyönä yrityksissä sekä voivat olla yrityksessä työtehtävissä koulu-
tustyön ohella.  

 

8.  Raportti Suomen Kuljetustalouden Yhdistyksen ja Sisu-Auto Oy:n yhdessä tuot-
tama ”opas teoriasta käytäntöön” taloudellisen ajamisen jatkokurssi ammattilaisille 
vuodelta 1981 

Tässä oppaassa käsitellään taloudellista ajamista teoriasta käytäntöön 

Oppaassa lähdetään liikkeelle miten ja mistä yrityksen kustannusrakenne muodostuu mi-
tä ja mihin kuljettaja voi taloudellisella ajotavalla vaikuttaa tämä on taloudellista ajotapaa, 
opas kiteyttää asiat seuraaviin teemoihin. 

• Moottorin toiminta-alueisiin, vaihteistoon, nousuvastuksiin, ilmanvastuksiin, vierin-
tävastuksiin, ajotekniikkaan, ajonopeuteen, renkaisiin, ajoneuvon huoltoon, jouto-
käyntiin 

• Auton valintaan ajotehtävän mukaan 

• Kuljetusten suunnitteluun, sekä 

• polttoainetalouden seurantaan 
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9. Raskaan kaluston taloudellinen ajaminen, Tie- ja liikennelaboratorion tutkimus 
vuodelta 1983 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu kokonaisuudessaan mitkä kaikki tekijät vaikuttavat talou-
dellisen ajotavan onnistumiseksi. Tutkimuksessa on tutkittu seuraavia asioita.  

• Liikennetekniikkaa 

• Liikennepsykologia 

• Ajoneuvotekniikka 

• Ajotekniikka 

• Apulaitteet polttonesteen kulutuksen seuraamiseksi 

• Polttonesteen kulutuksen pitkäaikainen seuranta 

• Mittausmenetelmät ja ajosimulaattorin käyttö ajotapoja tutkittaessa 

• Taloudellisen ajotavan kokeet 

• Taloudellisen ajotavan merkitys onnettomuuksiin 

Yhteenvedossa mainitaan: 

Taloudellinen ajotapa raskaalla kalustolla vaatii: 

- taitoa tuntea oma ja muiden käyttäytyminen liikenteessä 

- taitoa tuntea oma ajoneuvonsa 

- taitoa osata yhdistää nämä kaksi asiaa kokonaistaloudelliseksi ajotavaksi 

Nämä seikat pitävät edelleenkin paikkansa, kuluneen 20 vuoden aikana tekniikka on 
muuttunut oleellisesti mutta edelleenkin kuljettaja ajotavallaan on suurin vaikuttaja talou-
delliseen ajotapaan pääsemiseksi. 
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10.  Raportin yhteenveto 

Taloudellisen ajotavan koulutusta toteutetaan erittäin monissa yrityksissä Suomessa, 
mutta yritykset antavat niistä yllättävän vähän tietoa. Tiedossa on myös että näistä koulu-
tuksista on saatu hyviä tuloksia joiden tiedetään vaikuttuvan yrityksien kuljetuskustannus-
ten kokonaisvaltaiseen vähentymiseen. Vaikuttavina tekijöinä ovat mm. polttoaineen kulu-
tuksen pienentyminen ja ajotavan muutoksen myötä myös ajoneuvoon kohdistuvien rasi-
tuksien, liikenneonnettomuuksien vähentyminen sitä kautta ajoneuvojen korjauskustan-
nukset ja seisontapäivät on saatu eliminoitua. 

Tämän raportin dokumentit saaduista koulutuksen toteuttamistavoista / koulutusohjelmis-
ta ja oppaista on arkistoitu Motivaan. 

 

 

Helsingissä,  8.12.2003 

 

 
 

Seppo Pyrrö 
Asiakasryhmäpäällikkö, Kuljetusala  
 
Motiva Oy 
Urho Kekkosen katu 4 - 6 A 
PL 489, 00101 Helsinki 
puh. (09) 8565 3114 
fax   (09) 8565 3199 
gsm +358 (40) 548 4182 
seppo.pyrro@motiva.fi 
www.motiva.fi 

 

   

 

 

 

  

 


