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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.

Projektin julkaisuluettelo
Raportoitu COST346:lle Suomessa tehdyn tai käynnissä olevan tutkimustyön tulokset:

• Tarkistettu raportti Description of the Finnish Vehicle Motion Simulator VENOSIM, COST 346/41, 15 May 2001m
Jussi Sauna-aho and Olavi H. Koskinen

• Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittauksia koskeva raportti: ks. esitelmä ICE2001-konferenssissa Field
Measurements for Validation of Simulation Method

• Suomen raskaan kaluston analysointiselvitys (perustuu ajoneuvon massa- ja moottorin teho- ja iskutilavuus-
luokitukseen sekä Suomen ajoneuvorekisteritietoihin) on tekeillä ja valmistuu v. 2002

Esitelmät:
• O. Koskinen and J. Sauna-aho:Estimation Stimation of Fuel Consumption and Pollutant Emissions of Road Vehicles

by Computer Simulation and their Validation by Field Measurements, 10TH CRC on-road vehicle emissions work-
shop, San Diego, Ca, March 26th—28th, 2001

• Olavi H. Koskinen: Raskaan liikenteen energiankulutukseen vaikuttavat tekijät, Motiva KEY 2001
• O. Koskinen and J. Sauna-aho: Field Measurements for Validation of Simulation Method, 5th International

Conference Internal Combustion Engine, ICE2001September 23-27, 2001Capri, Naples, Italy
• O. Koskinen and J. Sauna-aho: Features and Effects of Platoon Driving Based on Vehicle Motion Simulation, The

8th World Congress On Intelligent Transport Systems, Sydney, Australia, Oct, 2001
• Sauna-aho Jussi, Koskinen Olavi H. and  Sauna-aho Pasi: Energy Consumption and Emission Amounts Caused by

Road Transport of a Finnish Forest Industry Enterprise, Analysis Based on Use of Vehicle Motion Simulator and
Digital Road Data, The 8th World Congress On Intelligent Transport Systems, Sydney, Australia, Oct, 2001

• Olavi H. Koskinen: Ajoneuvon Moottorin  ja Voimansiirron Mitoittaminen Polttoainetalouden ja Päästöjen Kannalta
Tarkasteltuna, Dieseltekniikan ja polttoaineiden uusin kehitys, AKK, 16.-17.10.2001, Hotelli Kuninkaantie, Espoo

Artikkelit
• Sauna-aho Jussi ja Koskinen Olavi H.: Ajoneuvosimulaattori VEMOSIM yhdessä digitaalisen väylätietojärjestelmän

kanssa tarjoaa mahdollisuuksia moneen, Tie ja Liikenne, 2001 –3
• Koskinen Olavi ja Sauna-aho Jussi: VEMOSIM-DIGIROAD-järjestelmä, Tietokonemallista TEHOA

TUTKIMUKSEEN, Kuljetusyrittäjä 4/01.

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

• 10TH CRC on-road vehicle emissions workshop, San Diego, Ca, March 26th—28th, 2001
• 5th International Conference Internal Combustion Engine, ICE2001September 23-27, 2001Capri, Naples, Italy
• The 8th World Congress On Intelligent Transport Systems, Sydney, Australia, Oct, 2001
• Dieseltekniikan ja polttoaineiden uusin kehitys, Autoalan koulutuskeskus, 16.--17.10.2001, Hotelli Kuninkaantie,

Espoo
• MOBILE2-seminaarit ja seurantaryhmät

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

-

Patentit hankkeeseen liittyen

-
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1. COST 346-HANKKEEN ”RASKAIDEN AJONEUVOJEN
PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS” TILANNE

5-vuotinen ja osallistujamäärältään laaja hanke käynnistettiin Suomen aloitteesta

COST 346-projekti ”Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus” käynnistyi vuoden
1999 lopussa Suomen aloitteesta.

Kuusitoista COST-maata on allekirjoittanut tutkimussopimuksen ja lisäksi kaksi COST-maihin
kuulumatonta organisaatiota on mukana hankkeessa (yksi Israelista ja yksi Venäjältä).
COST346-Management Committee on lisäksi hyväksynyt Romanian osallistumisanomuksen.

Suomen aloite perustui siihen, että Suomessa dipl.ins. O. H. Koskinen on kehittänyt 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, joka on 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.

COST346:n toimintatavoitteet

COST 346-hankkeessa määritellään mm.
• moottorikarttojen tuottamisprotokolla
• tuotetaan joukko raskaiden ajoneuvojen moottorikarttoja
• tuotetaan tietoja raskaiden ajoneuvojen aiheuttamista pienhiukkasista (kokojakauma ja

määrät)
• eritellään ja vertaillaan olemassa olevia, ajoneuvojen päästöjen laskemiseen käytettyjä

malleja (mm. simulointimalleja) ja tehdään niistä suosituksia
• kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä määritetään tietoaineisto mallien validointia varten
• kartoitetaan tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdään

suosituksia informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä
• laadittaneen ehdotus EU-lainsäädännön kehittämiseksi, että moottorivalmistajat

velvoitettaisiin esimerkiksi moottorin tyyppihyväksyntää varten tuottamaan
moottorikarttatiedot viranomaisten käyttöön.
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COST346-hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli tuottaa 70 – 100 moottorikarttaa, josta Suomen
osuus on  vähintään viisi  moottorikarttaa. Nyt näyttää siltä, että eräät maat saattavat tinkiä
tavoitteistaan.

COST346-hankkeen organisointi ja eteneminen

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

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

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

1. Yksityiskohtaisen työohjelman määrittely

2. Mittausohjelman valmistelu

Lisäksi on käynnistetty kolmas osio eli

3. Päästöjen mittaus- eli määritysohjelman toteuttaminen

2. SUOMEN TYÖN TILANNE, KEHITETTY VEMOSIM-
JÄRJESTELMÄ SEKÄ JATKOSUUNNITELMAT

Minimitavoite saavutettu

Suomi on osallistunut koko COST346-ohjelman määrittelyyn. Lisäksi Suomi on toteuttanut
moottorikarttojen tuottamisen osalta minimitavoitteen eli tuottanut viisi moottorikarttaa.

Suomessa on tehty myös polttoaineenkulutus-, vierintä- ja kiihdytysmittaukset kesäkuussa 2000.
Mittausten analysointi on meneillään ja raportti tekeillä. Mikäli lisärahoitus järjestyy, tuotetaan
lisää moottorikarttoja, varsinkin kun VTT Energian uusi mittauslaitteisto saadaan käyttöön
keväällä 2002.

COST346-hankkeen merkitys Suomelle on välitön ja suuri

Osallistumisella varmistetaan se, että raskaista ajoneuvoista saadaan mahdollisimman monta
moottorikarttaa VEMOSIMin käyttöön. Kunkin COST346-hankkeeseen osallistuvan maan tulee
– suunnitelman mukaan – tuottaa vähintään viisi moottorikarttaa (pienet maat viisi ja suuret maat
kymmenen).
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COST 346:n tuottamien tulosten, erityisesti moottorikarttojen, merkitys on suuri Suomelle,
• koska ne ovat keskeisiä VEMOSIM-ohjelmiston  hyväksikäytön kannalta
• koska Suomi ei voi yksin tuottaa moottorikarttoja riittävästi niiden kalleuden vuoksi ja
• koska Suomessa moottorikarttoja voidaan käyttää täyspainoisesti kehitetyn VEMOSIM-

järjestelmän syötetietoina.

Vastaavaa ajoneuvosimulaattoria ei ole toistaiseksi missään muualla viranomaisten käytössä.

Suomen VEMOSIM-ohjelmiston sovelluskohteita ja eräitä tuloksia on esitetty tämän artikkelin
lopussa luvuissa 3 ja 4.

Moottorikarttojen saatavuuden parantaminen yhdessä maamme tie- ja katuverkon digitaalisen
tietojärjestelmä DIGIROADin kanssa laajentaa ajoneuvosimulaattori VEMOSIMin käyttöä
merkittävästi. DIGIROAD, jota toteutetaan parhaillaan Tiehallinnon toimesta, saadaan maan
laajuisesti käyttöön vuoden 2003 lopussa. Sen myötä VEMOSIM-järjestelmän soveltamisalue
laajenee merkittävästi, ks. luvun 3 taulukko 1.

VEMOSIM-järjestelmää käytetään tai voitaisiin käyttää arvioitaessa 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.

VEMOSIM-järjestelmää ja sen kanssa yhdessä parhaillaan kehitteillä olevaa maankattavaa
digitaalista tie- ja katuverkkotietojärjestelmä DIGIROADia  käyttäen

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

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

• määrittää
• kuinka ajoneuvo liikkuu (nopeus, kiihtyvyys/hidastuvuus)
• paljonko metri metriltä tai sekunti sekunnilta kuluu polttoainetta ja
• paljonko syntyy päästöjä komponenteittain.

Osallistuminen COST346-hankkeeseen mahdollistaa sen, että Suomen VEMOSIM-järjestelmää
voidaan alkaa käyttää entistä laajemmin, varsinkin kun DIGIROAD-järjestelmä saadaan
asteittain käyttöön vuoden 2003 loppuun mennessä.

Jatkosuunnitelmat

Jatkosuunnitelmissa on mm. seuraavaa:
• COST 346-hankkeeseen osallistuminen ja kullekin maalle sovittujen tehtävien

suorittaminen suunnitelman mukaisesti
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• Erillisinä Suomen jatkotutkimuksina, joissa käytetään hyväksi mm. COST346-
hankkeessa syntynyttä tai syntymässä olevaa tietoa, on tehty, tekeillä tai suunnitteilla
seuraavaa:
• Rautateiden tasoristeysanalyysit VEMOSIMillä (kriittisten ylitysaikojen

määrittäminen tieliikenteen ajoneuvoille, jotta näkemäalueet voidaan mitoittaa
turvallisesti)

• Teiden liittymävaihtoehtojen vaikutusanalyysit VEMOSIMiä käyttäen, ks. luku
4.

• Yrityksen kuljetustoimen energiankulutus- ja päästöanalyysi tie- ja
katutietojärjestelmää ja ajoneuvosimulaattoria käyttäen

• Tämän lisäksi avautunee mahdollisuuksia uusien VEMOSIM-sovellutusten
käyttöön tie- ja katuverkon digitalisointihanke DIGIROADin toteutumisen
myötä, ks. luku 3, taulukko 1.

3. ESIMERKKEJÄ VEMOSIM-JÄRJESTELMÄN
SOVELLUSALUEISTA JA –KOHTEISTA

VEMOSIM-järjestelmän käyttömahdollisuuksia ilmenee taulukosta 2.

4. ESIMERKKI VEMOSIMIN KÄYTÖSTÄ JUVAN
LIITTYMÄVAIHTO-EHTOJEN SEKÄ RAUTATEIDEN
TASORISTEYSTARKASTELUSSA

Neljä liittymävaihtoehtoa ja 12 ajosuuntaa

Tarkasteluesimerkkinä on valtateiden 5 ja 14 sekä maantien 459 nykyinen tasoliittymä Juvalla.

Juvan liittymävaihtoehtojen vertailussa nk. nollavaihtoehtona pidettiin nykyistä nelihaaraista
liittymää, johon vertailtiin kiertoliittymän sekä kahden eritasoliittymän (silmukalla varustettu, kuva
1)  ja rombinen eritasoliittymä) vaikutuksia.
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Kuva 1. Juvan eritasoliittymä                    Kuva 2. Ajosuunnat Juvan liittymätarkastelussa

Liikennemäärät suunnittain ja ajoneuvoryhmittäin ilmenevät taulukosta 1a ja b. Koska Juvan
liittymäselvityksestä ei ollut tätä kirjoitettaessa käytettävissä liikenne-ennusteita, esitetään tulokset
tässä vain vuoden 2001 tilannetta vastaavina ja vuorokautta kohden.

Taulukko 1a.  Juvan liittymävertailussa käytetyt KVL-määrät  risteyshaaroittain
   Haara         HA     PA     LA    KAIP   KAPP   KAVP    YHT
 1 MIKKELI       5802     645     134     146      91     428    7246
 2 PIEKSÄMÄKI     761      85      18      24       0      24     912
 3 VARKAUS       2822     314      67      87      84     381    3755
 4 SAVONLINNA    4119     458     101      99      17     131    4925

Taulukko 1b. Juvan liittymävertailussa käytetyt liikennemäärät ajosuunnittain
(Perustuvat taulukon 1a arvoihin)

  Suunta               HA     PA     LA  KAIP   KAPP   KAVP   YHT.
 1 MIKKELI-PIEKSÄMÄKI        131      15       3       4       0       4     157
 2 MIKKELI-VARKAUS          1060     118      24      32      40     168    1440
 3 MIKKELI-SAVONLINNA       1710     190      41      38       6      43    2027
 4 PIEKSÄMÄKI-VARKAUS        126      14       3       4       0       4     151
 5 PIEKSÄMÄKI-SAVONLINNA     124      14       3       4       0       4     149
 6 PIEKSÄMÄKI-MIKKELI        131      15       3       4       0       4     157
 7 VARKAUS-SAVONLINNA        226      25       7       8       3      19     287
 8 VARKAUS-MIKKELI          1060     118      24      32      40     168    1440
 9 VARKAUS-PIEKSÄMÄKI        126      14       3       4       0       4     151
10 SAVONLINNA-MIKKELI       1710     190      41      38       6      43    2027
11 SAVONLINNA-PIEKSÄMÄKI     124      14       3       4       0       4     149
12 SAVONLINNA-VARKAUS        226      25       7       8       3      19     287

Tavoitenopeusprofiilit ajosuunnittain

Jokaiselle liittymävaihtoehdolle laadittiin kaikille ajosuunnille nopeusrajoituksiin perustuen
tavoitenopeusprofiilit samojen pisteiden väliseltä matkalta, noin 3 km liittymää ennen ja 3 km sen
jälkeen, ja jopa 5 km Pieksämäen suunnassa.
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Vaikutuksien määrittely VEMOSIM-ohjelmistolla

Liittymävaihtoehtojen jokaiselle ajosuunnalle laskettiin VEMOSIM-ohjelmistolla aluksi vaikutusten
määrätiedot ajoajoista, polttoaineen kulutuksista ja päästömääristä komponenteittain kuudella eri
tyyppiajoneuvolla ja kahdella tavalla siten, että liittymässä käännyttäessä väistetään vastaantulevaa
pysähtymällä tai pysähtymättä (nopeus 25 km/h), kun ei ole vastaantulijoita. Tämän jälkeen laskettiin
VEMOSIM-ohjelmistolla vaikutukset arvotettuina (markkina- ja tuotantokustannushinnoin). Arvioita
onnettomuusmääristä ja –kustannuksista ei tehty VEMOSIM-ohjelmistolla.

Liikenne-ennusteen puutteen vuoksi vaikutustulokset ovat vuoden 2001 tilannetta vastaavia ja
laskettuna vuorokautta kohden.

Tulokset esitetään tässä vain graafisesti, ks. kuvat  3 – 5.

Kuvasta 3 ilmenee eri liittymävaihtoehtojen ajoneuvokustannukset markkinahintaisina sekä ajan ja
päästöjen varjokustannukset  nykytilanteeseen eli tasoliittymään verrattuna. Tulokset on esitetty
vuorokautta kohden.

Kuvista 4 ja 5 ilmenevät eri liittymävaihtoehtojen aiheuttamat muutokset kuvan 3 mukaisissa
kustannuksissa ajoneuvoryhmittäin ja ajosuunnittain (kuva 4 - kiertoliittymä vs. tasoliittymä ja kuva 5
- rombinen eritasoliittymä vs. tasoliittymä). Havaitaan, että varsinaisella perävaunulla varustettujen
kuorma-autojen ja henkilöautojen kustannusmuutokset ovat erittäin suuret valtatien 5 suunnissa
Mikkeli-Varkaus-Mikkeli.

Johtopäätökset

Koska Tiehallinto toteuttaa parhaillaan DIGIROADia, kannattaisi sen hyväksikäyttöä ja samalla
tulevia kehittämistarpeita selvittää yhdessä ajodynamiikkaan perustuvan ajoneuvoimulaattori
VEMOSIMin kanssa, koska ne yhdessä tarjoavat monia mahdollisuuksia myös yksityiskohtaisella
tasolla (tie-elementtien valinta sekä palvelu-, ym. pisteiden sijoitus tien topografia huomioon ottaen).
Esimerkiksi Juvan liittymävertailun lisäksi tulisi tehdä tarkastelut useista liittymistä. Selvityksiä varten
voitaisiin antaa yleiset standardoidut ohjeet lähtötietojen tuottamisesta.

VEMOSIM rautateiden tasoristeystarkasteluissa

Ratahallintokeskuksen tasoristeysprojektissa on analysoitu jo useita satoja tasoristeyksiä
VEMOSIMiä käyttäen. On määritetty eri ajoneuvotyyppien turvalliset ylitysajat kussakin
tasoristeyksessä molemmissa ajosuunnissa. Näin on saatu esiin suurin eli ns. kriittinen ylitysaika
näkemäsuunnittelua varten jokaiselle tasoristeykselle. Koska kriittisen ylitysajan määrittää
yleensä ajoneuvoyhdistelmä, jossa on varsinainen perävaunu, on COST346-hankkeessa tuotettuja
raskaiden ajoneuvojen moottorikarttoja voitu hyödyntää välittömästi myös mainitussa
hankkeessa maassamme.
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Kuva 3. Eri liittymävaihtoehtojen ajoneuvo- ja aikakustannukset sekä päästöjen haitta-
arvot nykytilanteeseen eli tasoliittymävaihtoehtoon verrattuna.

Kuva 4. Kiertoliittymän aiheuttamat kustannusmuutokset tasoliittymään verrattuna
ajoneuvoryhmittäin ja ajosuunnittain.
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Kuva 5. Rombisen eritasoliittymän aiheuttamat kustannusmuutokset tasoliittymään
verrattuna ajoneuvoryhmittäin ja ajosuunnittain.
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Taulukko 2. Esimerkkejä VEMOSIM-järjestelmän sovellusalueista ja -kohteista

Nr VEMOSIM-PERUSOHJELMISTO JA SEN OMINAISUUDET

1 VEMOSIM-perusohjelmisto
Kun lähtötietoina ovat moottorikartat, ajoneuvon muut tekniset  tiedot, tietiedot ja ajotapatiedot, tuottaa
perusohjelmisto mm.  seuraavaa:

• tiedot ajonopeudesta (hetkellinen ja keskimääräinen)
• tiedot polttoaineen kulutuksesta (hetkellinen, kumulatiivinen ja keskiarvo)
• tiedot päästöistä komponenteittain (hetkellinen, kumulatiivinen ja keskiarvo)
• lukuisan joukon tietoja moottorista, sen liiketilasta, kuormituksesta ja tämän

jakaumasta sekä tiedot vaihteiden käytöstä ajon eri vaiheissa
• energian käytön tehokkuudesta ja jakautumasta komponenteittain

TIE- JA KATUSUUNNITTELUA TAI TIELIIKENNETTÄ
KOSKEVAT SOVELLUTUKSET

1 Eri liittymätyyppien edullisuus ottaen huomioon ajoneuvo- ja aikakustannukset sekä
ympäristöhaitat (päästöt) ja liikenneturvallisuus

2 Tieosan tai liittymän ajo-, energiankulutus- ja päästöanalyysi

3 Tieverkon huonojen kohtien (pääasiassa liittymät) etsintä, kun kriteereinä ovat ajoneuvo- ja
aikakustannukset sekä ympäristöhaitat (päästöt) ja liikenneturvallisuus

4 Tieosan ja sen vaihtoehtojen ml. liittymän edullisuus eli hyöty-kustannusanalyysi

Analyysi voidaan tehdä samanaikaisesti kolmella tavalla:
• liiketaloudellisena (markkinahintainen)
• julkistaloudellisena (valtio/kunnat) ja
• yhteiskuntataloudellisena.

5 Tiehankkeen edullisuuden seuranta-analyysit (esisuunnittelu, varsinainen suunnittelu sekä
useampivaiheinen jälkiseuranta)

Lähtötietoina tarvitaan
• tietiedot digitaalisessa muodossa
• liikennetiedot: nykytila ja ennusteet tyyppiajoneuvoittain.

Analyysi voidaan tehdä tehokkaasti ja samanmuotoisesti tarkentuvilla lähtö-/ennustetiedoilla.
6 Liikennetelematiikkahankkeiden vaikutusten ja edullisuuden määrittäminen

VEMOSIM-DIGIROAD-järjestelmä on – ainakin tällä hetkellä - ainoa menetelmä,
• jolla eri tekijöiden ja niiden muutosten vaikutus saadaan esiin ja
• jolla telematiikkahankkeiden edullisuus voidaan määrittää.

7 Tie- tai katuosan, tie- tai katuverkon, liittymän verokertymäanalyysi.
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LIIKENNETURVALLISUUTTA KOSKEVAT SOVELLUTUKSET

1 Rautatietasoylikäytävän turvallisuusanalyysit

Ratahallintokeskus teettää ko. selvitystä VTT:llä ja VTT laskettaa autojen radanylitysajat
VEMOSIMillä.

2 Tien tai tiejakson turvallisen ajonopeuden määrittäminen sekä niiden tienkohtien etsintä, joissa
turvallinen ajonopeus on pienempi kuin nopeusrajoitus erikseen kesä- ja talviolosuhteissa, koska
tien ja renkaiden välinen kitka vaihtelee kelin mukaan.

Lähtötietoina tarvitaan

• tietiedot digitaalisessa muodossa.

Turvallinen maksiminopeus määräytyy tien linjauksen ja  kelin (päällystetyyppi, renkaat ja näiden
välinen kitkakerroin) perusteella:

a)      vaaka- ja pystykaarevuuden sekä tienpinnan sivukaltevuuden ja

b)       tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen perusteella (kitkakerroin riippuu kelistä (sula, märkä,
jäätynyt, luminen).

RAUTATIELIIKENNE

1 Juna-aikataulun määrittäminen ottaen huomioon rataprofiili ja sallittu nopeus, risteysasemien
junien liityntäaikataulut, energiakulutus jne.

Kts. myös Rautatietasoylikäytävän turvallisuusanalyysit edellä.

YRITYSTEN KULJETUSTEN SUUNNITTELU JA NIITÄ
KOSKEVAT SELVITYKSET

1 Ajoneuvon moottorikoon valinta ajoneuvo- ja reittisimulointia käyttäen kuljetusyrityksille (KA- ja LA-
yritykset).

Tällöin yritys ilmoittaa ajoneuvotyypin(t) ja käytettävät reitit (sekä mitä moottorikokoja tulee
tarkastella).

Kriteereinä jokin kohdista a), …, c)

a) polttoainekulutuksen minimointi

b) sekä polttoainekulutus, muuttuvat ajoneuvokustannukset  että päästöt

c) ajoaika ja polttoainekulutus.

2 Edullisimpien reittien valinta tilausliikennettä harjoittavalle kuorma-auto- tai linja-autoyritykselle
ajoneuvosimulaattoria ja digitaalista tietiedostoa käyttäen.

Tällöin yritys antaa tiedot ajoneuvokalustostaan sekä reittien päätepisteistä tai käyttämistään reiteistä.

3 Linja-autojen/raitiovaunujen edullisimman aikataulun määrittäminen valo-ohjatussa
katuverkossa ajoaika, energiankulutus ja päästömäärät huomioon ottaen.
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4 Sellaisten tieosien etsintä, jossa ajoneuvo ei pääse mäen päälle huonolla kelillä (kitkakerroin
vaihtelee): tulos palvelee kuljetusyritysten (raakapuun ajo metsästä) ajoitusaikataulujen tai
täsmähiekoituksen suunnittelua.

5 Taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan kurssi
Kurssi voisi jakaantua kahteen osaan:

• peruspaketti ajodynamiikasta

• ajoharjoittelukurssi VEMOSIM-ohjelmistoa käyttäen

o valitulla ajoneuvotyypillä (HA, PA, LA sekä KAIP, KAPP ja KAVP) ja

o valitussa ajo- ja ympäristöoloissa (ruuhkainen katuverkko, ruuhkainen moottoritie, valtatiet,
paikallistiet sekä metsätiet).

6 Teollisen tai kaupallisen yrityksen kuljetustoiminnan ympäristöanalyysi energiankulutuksen ja
päästöjen osalta

Yritys antaa tiedot kuljetustoiminnastaan seuraavasti:

• kuljetustehtävät,  kuljetusten määrät lähtö- ja määränpääkohteittain

• käytetyn kuljetuskaluston lukumäärä ajoneuvotyypeittäin kuljetustehtävittäin.

Tuloksina saadaan energiankulutus- ja päästömäärät komponenteittain jaoteltuina

• ajoneuvotyypeittäin

• tieosittain (katuosittain)

• tai näiden yhdistelminä.

7 Kuljetusketjun energiankulutus ja päästöt valitun kuljetusmuodon ja kaluston sekä reitin mukaan
simulointia käyttäen

(Huom! Koska laivojen ja junien moottoreista ei ole toistaiseksi moottorikarttoja, määritetään ko.
kuljetusmuotojen energiankulutus ja päästöt keskimääräisinä).
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TULEVAISUUDEN SOVELLUTUKSET VEMOSIMIÄ KÄYTTÄEN

1 Ajoepämukavuuden määrittäminen vaihtofrekvenssin perusteella

Ajomukavuus, jota seuraavassa kutsutaan ajoepämukavuudeksi,  muodostuu ainakin kahdesta tekijästä:

• tie- ja liikenneolojen muodostamasta ajoepämukavuudesta ja
• kelin (sade, liukkaus, pimeys, tuuli, jne.) aiheuttamasta ajoepämukavuudesta.
Seuraavassa tarkastellaan vain tie- ja liikenneolojen aiheuttamaan ajoepämukavuutta ja sen syntymistä.

Määritellään ajoepämukavuus suureena, joka osoittaa ajonopeuden muutoksia matkayksikköä kohden
ruuhkautuneen ja vapaiden ajo-olosuhteiden välillä. Nopeudenmuutos aiheuttaa usein vaihtamisen, jonka
kuljettaja joutuu tekemään. Tällä perusteella ajoepämukavuuden mitaksi valitaan vaihtamisfrekvenssi. Toinen
ja käytännön syy vaihtamisfrekvenssin valinnalle on se, että vaihtamisfrekvenssi voidaan tuottaa
VEMOSIMillä.

Ajettaessa tiellä tai kadulla vaihtamisen tarve määräytyy usean tekijän perusteella. Näitä ovat: ajoneuvotyyppi,
sen massa ja moottoriteho (teho/massa [kW/t]), tien pystygeometria ja liikenteen ohjaustapa (liikennevalot,
muut pysähdykset, liittymät, jne.).

VEMOSIMin avulla voidaan vaihtamisfrekvenssi määrittää mille tahansa ajoneuvotyypille ja tieosalle
sekä laskea vaihtofrekvenssi/ajnkm ruuhkautuneissa ja vapaissa ajo-oloissa. Vaihtamisfrekvenssin ero
ruuhkautuneiden ja vapaidenajo-olojen välillä osoittaa ajoepämukavuutta. Tämän lisäksi on määritettävä
ajoepämukavuuden ja vaihtamisfrekvenssin välinen riippuvuus. Tämän jälkeen tulee vielä määrittää sen
haitan arvo (mk/ajnkm), jonka vaihtamisfrekvenssin eri arvo aiheuttaa.

2 Tien päällysteen epätasaisuuden aiheuttamat vaikutukset ja epätasaisuuden mittausmenettelyn
kehittäminen

Tien päällysteen epätasaisuus aiheuttaa mm. seuraavia vaikutuksia:

• polttoaineen kulutus kasvaa ja sen mukana myös ajoneuvon renkaiden kuluminen sekä korjaus- ja
huoltotarve (jousitus,  pulttien kiristämistarve, ym.)  eli polttoaineenkulutus ja tämän seurauksena
päästöt ja ajoneuvokustannukset kasvavat

• nopeus vähenee ja aikakustannukset kasvavat
• ajomukavuus heikkenee.

Päällysteen epätasaisuuden vuoksi ajoneuvo ja sen osat joutuvat värähtelyliikkeeseen, joka sitoo energiaa.
Energia otetaan ajoneuvon polttoaineesta.

Polttoaineenkulutuksen kasvu voidaan määrittää ajodynamiikan perusteella sekä tämän jälkeen voidaan
määrittää määrälliset muutokset em. kustannustekijöihin VEMOSIMin avulla simuloimalla.

Tulisi käynnistää asiaa koskeva kaksivaiheinen selvitys:

• Ensimmäisessä vaiheessa määritettäisiin tienpinnan epätasaisuuden vaikutus polttoaineenkulutukseen
• teoreettinen osa, joka perustuu fysiikan lakeihin ja tämän perusteella
• mallintaminen VEMOSIM-ohjelmistoa varten.

• Toisessa vaiheessa määritettäisiin tienpinnan epätasaisuuden mittaustapa niin, että se palvelisi mm.
VEMOSIM-käyttöä. Toisen vaiheen selvityksessä voitaneen käyttää lähtökohtana Maailmapankin ns.
IRI-indeksiä tien epätasaisuudelle,  mutta kehittää se VEMOSIM-käyttöön sopivaksi.

Kaksivaiheisen tutkimushankkeen tuloksia voitaisiin käyttää tuotettaessa tietoja eri toimenpiteiden
(päällysteen parantaminen tai uusiminen) vaikutuksista VEMOSIMiä käyttäen.
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3 Tulevaisuuden tapa määrittää telematiikkahankkeiden ja väylähankkeiden vaikutukset ja niiden
perusteella edullisuudet VEMOSIM-järjestelmää käyttäen

Ottaen huomioon, että VEMOSIMin avulla voidaan  määrittää  myös
1)    turvallinen ajonopeus ja etsiä ne tienkohdat, joissa turvallinen ajonopeus on pienempi kuin nopeusrajoitus
2)     ajoepämukavuus [vaihtojen lukumäärää per ajnkm] käyttäen.
VEMOSIM-järjestelmän avulla voidaan tuottaa kaikki telematiikka- (= ITS) ja väylähankkeiden keskeiset
vaikutukset eri tie- ja liikenneoloissa eli
• nopeus (aika) ja aikakustannukset,
• ajoepämukavuus ja ajoepämukavuuskustannukset,
• polttoaineenkulutus,
• ajoneuvokustannukset,
• päästöt ja päästöjen haitta-arvot,
• melu ja melun haitta-arvot,
• onnettomuusasteet ja onnettomuuskustannukset.

4 Melupäästön määrittäminen VEMOSIMin avulla

VEMOSIM tarjoaa myös mahdollisuuden ajoneuvon melupäästön määrittämiseen muuttuvissa tie- ja
liikenneoloissa.

Melu syntyy
• moottorin pyörimisnopeuden ja kuormituksen mukaan,
• renkaiden ja tien pinnan kosketuksesta. Tällöin melutasoon vaikuttaa nopeus.
• ajoneuvon muodon/päällirakenteiden ja vallitsevan nopeuden perusteella syntyvien pyörteiden ja

ilmavirtausten mukaan.
Kustakin seikasta tulee kehittää malli, joka kuvaa yksilöllisen ajoneuvon eli tyyppiajoneuvon aiheuttaman
melun voimakkuuden riippuvuutta eri tekijöistä.

VEMOSIMin käyttö melun määrittämisessä perustuu kahteen seikkaan:
• On kehitetty edellä mainitut melun voimakkuusmallit 1,…,3 eri tyyppiajoneuvoille
• VEMOSIMia varten tai sitä käytettäessä tuotetaan tiedot melumallien käyttämiseksi. Ts. tuotetaan tiedot

em. meluun vaikuttavista tekijöistä eli moottorin teho, tien päällyste, ajoneuvon muotokerroin tai
päällirakenne sekä tuotetaan jatkuvasti joka tienkohdassa tiedot moottorin hetkellisestä kierrosluvusta ja
ajonopeudesta. Täten on perusteet melumallien käyttämiseksi.

Melumallien avulla voidaan VEMOSIMia käyttäen simuloida ajoneuvon synnyttämää 1) melun voimakkuutta
ajettaessa ajoneuvolla tietä pitkin eri oloissa.
Melumalleja varten tarvitaan tietoa. Tätä tietoa kutsutaan tässä moottorin ja ajoneuvon melukartoiksi.
Jotta saataisiin esiin koko tyyppiajoneuvon aiheuttaman melun voimakkuus eri oloissa, yhdistetään eri mallien
meluvoimakkuudet.
Jotta saataisiin esiin tietä tai katua käyttävien kaikkien ajoneuvojen meluvoimakkuudet, tulee luoda vielä mallit,
joilla yhdistetään yhden tyyppiajoneuvon edustamien ajoneuvojen melu ja koko liikenteen eli kaikkien
tyyppiajoneuvojen edustaman liikenteen melu. Tällöin perusteena ovat aaltoliikettä (mm. aaltojen interferenssi)
koskevat fysiikan lait. Näin saadaan määritetyksi 2) eri melukomponenttien yhteisvaikutus sekä kaikkien
ajoneuvojen yhteisesti synnyttämän melun voimakkuus.
Lopuksi on luotava 3) melun leviämismallit (miten melu leviää vapaasti ja eri esteiden yli tie- ja katualueen
läheisyyteen sekä edelleen melun eri voimakkuusalueilla olevan väestön/toiminnan määrä).

Onkin harkittava moottorien ja ajoneuvojen melukarttatutkimushankkeen ehdottamista
liikenneviranomaisille ja muutamalle kaupungille. Melukomponenttien yhdistämisestä ja melun
leviämisestä on jo tutkittua tietoa (sekä kotimaassa että ulkomailla tehdyt tutkimukset).


