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Hankkeen tavoite
COST 346:n toimintatavoitteet
1. Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästöjen ja

polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten
2. Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja polttoaineenkulutuksen

määrittämistä varten.
3. Suorittaa partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaikutuksiltaan merkittävistä

partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin.
4. Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi  eri olosuhteissa tarvitaan

simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia malleja.
5. Koska mallit tulee validoida hankkeessa kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä hankitaan

tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten.
6. Kartoittaa tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdä suosituksia

informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

MOBILE2-seurantaryhmän kokoukset 17.05.2000 ja 10.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

COST 346-projekti �Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus� käynnistyi vuoden
1999 lopussa Suomen aloitteen pohjalta. Viisitoista COST-maata on allekirjoittanut
tutkimussopimuksen ja lisäksi kahden ei-COST-maan organisaatiota on mukana hankkeessa.

Suomen aloite perustui siihen, että Suomessa dipl.ins. O. H. Koskinen kehitänyt erinomaisen
työkalun � ajoneuvosimulaattorin (= VEMOSIM) - kuvaamaan ajoneuvon liiketilaa.
VEMOSIMin avulla voidaan määrittää eri ajoneuvojen (henkilöauto, pakettiauto, linja-auto,
kuorma-auto ja kuorma-auto varustettuna perävaunulla (-vaunuilla) liiketila sekä
energiankulutus ja päästöt erilaisissa tie- ja liikenneoloissa (ts. minkä tahansa ajoneuvon ja
missä tahansa olosuhteissa). VEMOSIM sopii myös junien (sekä sähkö- että dieselvetureilla
varustetut) liiketilan sekä energiankulutuksen ja päästöjen analysointiin rataverkolla.

VEMOSIMin hyväksikäyttämisessä on yksi ongelma, nimittäin ajoneuvojen moottorikarttojen
puute. Näiden tuottaminen on lisäksi erittäin kallista. Tämän ongelman vähentämiseksi Suomi
(tämän artikkelin kirjoittajat) teki aloitteen COST346-hankkeesta tarkoituksena tuottaa
eurooppalaisena yhteistyönä moottorikarttoja.

COST346-hanke osoittautui suunnitteluvaiheessa tavanomaista suuremmaksi. Siksi sen
aikataulu on 5-vuotinen normaalin kolmen vuoden sijasta.

COST 346-hankkeessa määritellään mm. moottorikarttojen tuottamisprotokolla, tuotetaan
joukko raskaiden ajoneuvojen moottorikarttoja, tuotetaan tietoja raskaiden ajoneuvojen
aiheuttamista pienhiukkasista sekä tulosten perusteella laaditaan ehdotus, että EU-
lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että moottorivalmistajat velvoitettaisiin mm. esimerkiksi
moottorin tyyppihyväksyntää varten tuottamaan em. moottorikarttoja viranomaisten käyttöön.

COST346-hankkeen tavoitteena on tuottaa 70 � 100 moottorikarttaa, josta Suomen osuus on
vähintään viisi  moottorikarttaa.

COST 346:n tuottamien tulosten hyväksikäytön kannalta Suomessa kehitetty
ajoneuvosimulaattori on keskeinen.  Vastaava simulaattoria ei ole toistaiseksi missään muualla
viranomaisten käytössä. Suomen VEMOSIM-ohjelmiston sovelluskohteita ja eräitä tuloksia on
esitetty tämän artikkelin lopussa taulukoissa 1 � 5.

Moottorikarttojen saatavuuden parantaminen yhdessä maamme tie- ja katuverkon digitaalisen
tietojärjestelmän DIGIROAD kanssa laajentaa ajoneuvosimulaattorin VEMOSIM käyttöä
merkittävästi. DIGIROADia, jota varten Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta laaditaan
suunnitelmaa (suunnitelma valmistuu tammikuussa 2001), aletaan toteuttaa v. 2001. Jo tässä
vaiheessa on alettu selvittää yksityiskohtaisemmin VEMOSIM-DIGIROAD-järjestelmän
soveltamisia (kts. kohta JATKOSUUNNITELMAT), minkä myötä selviää tarve myös
menetelmälliseen ja tuotekehitystyöhön.
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2. TAVOITTEET

COST 346:n toimintatavoitteet

1. Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästöjen ja
polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten

2. Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja polttoaineenkulutuksen
määrittämistä varten.

3. Suorittaa partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaikutuksiltaan
merkittävistä partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin.

4. Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi  eri olosuhteissa tarvitaan
simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia malleja.

5. Koska mallit tulee validoida, hankkeessa kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä
hankitaan tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten.

6. Kartoittaa tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdä
suosituksia informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä.

Suomen osallistumisen tavoitteet

Osallistumisen kautta varmistetaan se, että raskaista ajoneuvoista saadaan mahdollisimman
monta moottorikarttaa VEMOSIMin käyttöön. Kunkin COST346-hankkeeseen osallistuvan
maan tulee � suunnitelman mukaan � tuottaa vähintään viisi moottorikarttaa.

Suomelle moottorikarttojen saanti on ensiarvoista,
•  koska Suomi ei voi niitä yksin tuottaa riittävästi moottorikartojen kalleuden vuoksi

ja
•  koska Suomessa moottorikarttoja voidaan käyttää täyspainoisesti Suomessa

kehitetyn VEMOSIM-järjestelmän syötetietoina.

Muissa maissa ei ole toistaiseksi VEMOSIMiä vastaavaa järjestelmää, joten ne eivät pysty
käyttämään moottorikarttoja samoin kuin Suomessa.

VEMOSIM-järjestelmää käytetään arvioitatessa raskaiden ajonevojen  (myös kevyiden
ajoneuvojen) energiankulutusta ja päästöjä sekä sitä, mihin tekijöihin tie-, katu- liikenne- ja
kuljetusten suunnittelussa, ajotapakoulutuksessa, ym.  kannattaa vaikuttaa, jotta
energiankulutusta voitaisiin säästää ja päästöjen määrää vähentää.

Suomessa kehitetty kinematiikkaan perustuva ajoneuvosimulaattori VEMOSIM on tieto-
koneohjelmisto, jonka avulla yhdessä parhaillaan kehitteillä olevaa maankattaavaa  digitaalista
tie- ja katuverkkotietojärjestelmää DIGIROAD käyttäen

•  voidaan tarkastella
•  mitä tahansa ajoneuvoa (henkilöauto, pakettiauto, linja-auto, kuorma-auto,

kuorma-auto+puoliperävaunu ja kuorma-auto + varsinaien perävaunu)
•  millä tahansa tiellä ja kadulla sekä

•  määrittää
•  kuinka ajoneuvo liikkuu (nopeus, kiihtyvyys/hidastuvuus)
•  paljonko metri metriltä sekunti sekunnilta kuluu polttoainetta ja
•  paljonko syntyy päästöjä komponenteittain.
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Osallistuminen COST346-hankkeeseen mahdollistaa sen, että Suomen VEMOSIM-
järjestelmää voidaan alkaa käyttää entistä laajemmin, varsinkin kun DIGIROAD-järjestelmän
suunnitelmaa aletaan toteuttaa maassamme Tiehallinnon toimesta v. 2001 ja saatetaan se
käyttöön v. 2003.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

OSALLISTUVAT MAAT JA ORGANISAATIOT

COST 346-hankkeen toteuttamiseen osallistuu seuraavat  maat:
•  Alankomaat
•  Belgia
•  Espanja
•  Italia
•  Itävalta
•  Liettua
•  Ranska
•  Ruotsi
•  Saksa
•  Suomi
•  Sveitsi
•  Tanska
•  Tsekin tasavalta
•  Unkari
•  Yhdistyneet Kuningaskunnat

Lisäksi hankkeeseen osallistuu kaksi Ei-COST-maan organisaatiota:
•  Technion, Isreal Institute of Technology
•  The Moscow State Automobile and Road Technical University

MENETELMÄT

Tutkimusmenetelmät ja työn organisointi on määritetty kansainvälisessä COST346-
hankkeessa, tarkemmin sanottuna sen tieteellisessä ohjelmassa.

Seuraavassa on ote COST 346-hankkeen tieteellisestä ohjelmasta, jossa on määritetty työn
vaiheet ja sisältö.

COST 346: SCIENTIFIC PROGRAMME (MoU:n/COMTECH/6/99/REV.1, 1 March
1999)

The scientific work programme is designed to improve emission estimates for HDV�s. Therefore
the quality and quantity of emission data and statistical data on the activities of HDV�s has to be
improved.

The following steps will be undertaken:
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1.  Definition of the detailed work programme

•  review of programmes of related R&D projects and their budgets
•  review of existing models and essential parameters
•  review of existing emission data and on-going programmes
•  definition of the statistical data needed for emission estimates
•  definition of the necessary measurements (number of engines/vehicles, cycles, scope

of analysis)
•  definition of a validation programme
•  definition and recommendations for national programmes to improve statistical data
•  review and final decision on the work programme and time table
•  distribution of the programme to the individual laboratories
•  decision on model parameters to be considered for emission modelling
•  interim report

2.  Preparation of measurement programme

•  definition of a protocol for HDV emissions and fuel consumption testing

•  definition of work plans for the individual laboratories according to their R&D
programmes

•  reviewing and/or applying the QA procedure in the individual labs

•  final definition of the work programme of the individual laboratories

•  interim report

3.  Measurement programme on emissions

•  strong co-ordination to improve the synergistic effects of the international co-
operation

•  acquisition of the vehicles/engines

•  laboratory tests

•  validation programmes

•  data cross check between laboratories, statistical evaluation (error, deviation etc.)

•  integrate the approved data into a joint data base

•  interim report

4.  Data definition and collection programme - statistics

•  definition of the data needed

•  recommendations for data collection and measurements (driving resistance
coefficients, fleet analysis, driving behaviour/driving cycles, loading factors, mileage,
etc.
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•  data cross check and QA

•  integration of the approved data into a joint data base

•  interim report

5.  Development of models and validation

•  integration of the data base into existing vehicle simulation models

•  validation and improvement of these models

•  final correction of models, input parameters and data base

•  draft documentation of the models, input data, and validation of the results

•  calculating on-road emissions or emission factors [g/km] with the models using the
data on emission maps and driving patterns

•  aggregating average emission factors using the activity data

•  proposing optimised methodologies by the Action

•  interim report

6.  Final report and dissemination

•  conclusions from the work in terms of recommendations for future legislative work

•  executive summary, final report, final correction of interim reports

•  recommendation of an improved European methodology for HDV emission estimates

•   final documentation

•  dissemination of reports, contents, results

HANKKEEN ORGANISOINTI

Työ on organisoitu siten, että on asettu seuraavat neljä työryhmää vastaamaan
tutkimusohjelman toteuttamisesta kansainvälisellä tasolla:

•  WG A: Vehicle Model
•  WG B: Fleet Model
•  WG C: Dissemination
•  WG D: Legislation

4. ETENEMINEN

Työ on edennyt suunnitelman mukaan. Seuraavat vaiheet kansainvälisessä COST346-
hankkeessa on toteutettu:

1. Definition of the detailed work programme

2. Preparation of measurement programme
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Lisäksi on käynnistetty kolmas osio eli

3. Measurement programme on emissions

Suomen osalta on tehty jo kaksi moottorikarttaa ja loppujen kolmen valmistelut ovat toteutettu
tai toteutumassa.

Suomessa on tehty myös polttoaineenkulutus-, vierintä- ja kiihdytysmittaukset kesäkuussa
2000. Mittausten analysointi on meneillään ja raportti tekeillä.

5. RESURSSIEN KÄYTTÖ VERRATTUNA SUUNNITELMAAN

Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittausten siirrettiin mittalaiteongelmien vuoksi
vuoden 2000 puoliväliin ja raportointi vuoden jälkipuoliskolle.

6. MAHDOLLISET ONGELMAT

Ei ole � ainakaan toistaiseksi � ratkaisemattomia ongelmia.

7. TULOKSET

Kansainvälisen hankkeen osalta on saavutettu vain toimintatapaa koskevia tuloksina seuraavat
seikat:
•  Mittausohjelma on hyväksytty
•  Tietojen keruulomake on (lähes) hyväksytty

Eri maiden mittauksista todetaan tässä vain Suomen osuudesta em. kaksi seikkaa:
•  on tehty jo em. kaksi moottorikarttaa

•  on tehty myös polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset kesäkuussa 2000.
Mittausten analysointi on meneillään ja raportti tekeillä.

8. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lähes viisi vuotta kestävästä eli normaalia pitempään kestävästä COST-hankkeesta  voidaan
ensimmäisen tutkimusvuoden perusteella sanoa vain seuraavaa:

•  Työ on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.
•  Kansainvälisen COST346-hankkeen osalta ei ole käytettävissä vielä tuloksia
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•  Suomen osalta jo tehtyjä moottorikarttoja voidaan alkaa käyttää hyväksi
VEMOSIM-järjestelmässä vuoden 2001 alkupuoliskolla ja kesäkuussa 2000 tehtyjä
kenttämittausten tuloksia sitten kun mittaukset on analysoitu ja raportoitu eli myös
vuoden 2001 alkupuoliskolla.

9. JATKOSUUNNITELMAT
Jatkosuunnitelmassa on mm. seuraavaa:

•  COST 346-hankkeeseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti ml. hankkeen
Management Committeen ja Working-ryhmien kokousten järjestäminen
toukokuussa 2001 Suomessa (Suomen ja Ruotsin välisillä lautoilla)

•  Erillisinä Suomen jatkotutkimuksina, joissa käytetään hyväksi mm. COST346-
hankkeessa syntynyttä tai syntymässä olevaa tietoa, on suunnitteilla toteuttaa
seuraavaa:
o Yrityksen kuljetustoimen energiankulutus- ja päästöanalyysi tie- ja

katutietojärjestelmää ja ajoneuvosimulaattoria käyttäen
o Alajärven kaupungin liikenteen energiankulutus- ja päästöanalyysi tie- ja

katutietojärjestelmää ja ajoneuvosimulaattoria käyttäen
o Metsäkoneiden ja puutavara-autojen polttoaineen kulutusta koskeva tutkimus

10. ESIMERKKEJÄ SUOMEN VEMOSIM-JÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖMAHDOLLI-SUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ

VEMOSIM-järjestelmällä käyttömahdollisuuksia ilmenee taulukosta 1 ja tuotettuja tuloksia
ilmenee taulukoista 2 � 5.
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Taulukko 1. VEMOSIM-järjestelmän mahdollisia sovelluksia sekä niiden käyttäjiä

VEMOSIM-käyttäjät VEMOSIM-tulokset Tuloksia voidaan
käyttää

•  Tie-, liikenne- ja
kuljetusviran-
omaiset

Väylien rakentamisen ja parantamisen vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa ja valittaessa
linjausvaihtoehtoja

•  Liikennesuunnitte
lu ja �tekniikka

Liikenneteknisten toimenpiteiden vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa
väyläjärjestelyjä,
nopeusrajoituksia,
liikennevaloja jne.

•  Ajoneuvo- ja
moottorivalmistaj
at

Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Ajoneuvojen teknisessä
mitoituksessa

•  Kuljetusyritykset Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Ajoneuvon teknisessä
mitoituksessa tiettyyn
kuljetustehtäviin.

•  Kuljetusalan
koulutuslaitokset

Opetusmateriaalia ja koulutusvälineitä opettajille ja
opiskelijoille

Opetuksessa ja
koulutuksessa, jotka koskevat
•  Ajoneuvokinematiik-

kaa, energiankulutusta
ja päästöjä

•  Tie- ja
liikenneolosuhteiden
sekä ajotavan
vaikutusta niihin

•  Autokoulut Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Opetuksessa ja
koulutuksessa, jotka koskevat
•  Optimaalista ajotapaa

energiankulutuksen ja
päästöjen kannalta

•  Tie- ja liikenneolo-
suhteiden sekä
ajotavan vaikutusta
niihin

•  Rautatieviran-
omaiset

Ratojen rakentamisen tai parantamisen
linjausvaihtoehtojen vaikutukset energiankulutukseen,
päästöihin  ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin sekä
hyöty/kustannusanalyysit
Tasoylikäytävien turvallisuustarkastelut

Suunniteltaessa ja valittaessa
linjausvaihtoehtoja

Parannettaessa turvallisuutta

•  Rautatieliikenne-
yhtiöt

Ratojen rakentamisen tai parantamisen
linjausvaihtoehtojen, pysähdystiheyden ,
nopeusrajoitusten tai aikataulujen vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa ja
määritettäessä aikatauluja,
pysähdyksiä,
nopeusrajoituksia jne.

•  Liikenneturvalli-
suusviranomaiset

Ajoneuvon liikkeestä aiheutuvat onnettomuuksien syyt
eri väyläolosuhteissa.

Verrattaessa liikkeen piirturi-
ja simulointituloksia eräissä
onnettomuustapauksissa.
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Taulukko 2. Ajoneuvoyhdistelmän massavaihtoehtojen vaikutus tiekuormitukseen ja
hiilidioksidipäästöihin (Simulointi yhteysvälillä: Helsinki � Lahti ja Lahti � Helsinki)

 Kokonais-   Kuorma-   Akseli-    Ekvivalentti-  Tiekuormitus Tiekuormitus        Hiilidioksidipäästöt
 massa      koko    lukuku akseliluku
   t          t                  kpl kpl ekv.aks/100 t Indeksi Indeksi

Indeksi
(g/ajnkm)

(g/tkm)
  40        24      5         3.42     14.24 100 78.7

137.7
  53        36      6         3.34      9.27 65.1 93.9

109.6
  60        42      7         3.57      8.50 59.7 100.0

100.0
  68       49      8         3.67      7.48 52.6 108.0 92.6
  74        54      9         4.04      7.48 52.5 114.5 89.0
  80        59      10        4.21      7.14 50.1 120.9 86.1

Taulukko 3. Juvan kiertoliittymän vaikutukset tarkasteltaviin suureisiin ajoneuvoryhmittäin
Kiertoliittymän vaikutukset tarkasteltaviin suureisiin ovat ajoneuvoa kohden ryhmittäin
seuraavat:

SUUNTA           
MIKKELI-VARKAUS                              VARKAUS-MIKKELI

Ajn.ryhmä -> HA    PA    LA    KAIP  KAPP KAVP HA   PA    LA    KAIP KAPP
KAVP

Time  [s]    25.0 24.6 35.5 32.3 37.0 46.0  27.0 26.1 33.7 33.6 36.4 43.8
Fuel   [ml]   26.4 36.5  240  210  424  713  35.1 40.0  328  206  439  794
NOx   [g]    .123 1.04 10.1 7.55 18.5 32.7  .230 .640 14.0 8.08 19.3 32.8
CO     [g]    16.8 .194 2.71 2.51 1.65 .773  20.9 .119 3.47 2.65 1.92 1.54
HC     [g]    .521 .016 .610 .576 .526 .591  .664 .102 .801 .520 .534 .633
PM     [g]              .472 .397 .446 .438       .544 .395 .450 .319
CO2   [g]    33.5 98.0  642  561 1140 1919  46.9  107  876  551 1178 2136

Taulukko 4.  Juvan kiertoliittymän vaikutukset rahamääräisesti ajoneuvokustannuskomponen-
teittain

Ajn.
Ryhmä

Polttoaine-
kustannukset

[FIM/a]

Voiteluaine-
kustannukset

[FIM/a]

Korjaus- ja
huoltokustan-

nukset
[FIM/a]

Rengas-
kustannukset

[FIM/a]

Muuttuvat
ajoneuvo-

kustannukset
[FIM/a]

MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH*
HA 119 734 32 628 1 834 1 503 43 226 35 431 10 409 8 532 175 203 78 094
PA 9 947 3 221 291 238 6 177 5 063 1 493 1 223 17 907 9 746
LA 14 188 4 595 460 377 7 353 6 027 1 682 1 378 23 682 12 377
KAIP 13 136 4 254 426 349 6 835 5 602 2 679 2 196 23 075 12 401
KAPP 39 702 12 857 1 416 1 161 17 841 14 623 10 943 8 970 69 902 37 611
KAVP 326 738 105 810 12 706 10 415 135 660 111 196 91 033 74 617 566 136 302 039
YHT. 523 444 163 365 17 133 14 043 217 090 177 943 118 239 96 917 875 906 452 268

*Selitys: MH  = Markkinahintaan TKH = Tuotantokustannushintaan
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Taulukko 5.  Juvan kiertoliittymän vaikutukset rahamääräisesti

Ajn.
ryhmä

Muuttuvat
ajoneuvokustannukset

[FIM/a]

Aikakustan
nukset

[FIM/a]

Päästökusta
nnukset
[FIM/a]

Kustannukset yhteensä

[FIM/a]
MH* TKH* MH TKH

HA 175 203 78 094 220 157 12 719 408 079 310 971
PA 17 907 9 746 43 154 1 671 62 732 54 570
LA 23 682 12 377 52 245 3 541 79 468 68 163
KAIP 23 075 12 401 18 441 3 228 44 744 34 070
KAPP 69 902 37 611 29 941 9 071 108 914 76 624
KAVP 566 136 302 039 172 691 69 535 808 363 544 265
YHT. 875 906 452 268 536 629 99 765 1512 300 1088 663
* Selitys: MH  = Markkinahintaan TKH = Tuotantokustannushintaan
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