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Arvot ja arvostus 

§ Kuluttaja 
§  Suorituskyky, ml.: 

§  Polttoaineen kulutus 
§  Ajettavuus 
§  Teho ja kiihtyvyys 

§  Kustannustehokkuus 
§  Optimointia ajoneuvon tasolla 

§ Yhteiskunta 
§  Ilmastovaikutukset 
§  Paikalliset ympäristövaikutukset, mm.: 

§  Typen oksidit (NOx) 
§  Hiukkaset (PM) 
§  Melu 

§  Optimointia järjestelmätasolla ulkoiset 
kustannukset huomioiden 
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Dieselmoottoreiden perusongelma: 
Korkea hyötysuhde tarkoittaa korkeita NOx päästöjä 

Polttoaineen 
kulutus laskee 
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NOx päästöjä vähentävät tekniikat 
(”Perustekniikan” lisäksi) 

§ Pakokaasujen takaisinkierrätys (Exhaust Gas Recirculation EGR) 
§  Vähennys 30 – 50 % 
§  Lisää polttoaineen kulutusta ja hiukkaspäästöjä! 

§ Varastoiva NOx loukku (Lean NOx Trap LNT) 
§  Vähennys 70  - 90 % 
§  Lisää polttoaineen kulutusta! 

§   Selektiivinen NOx katalysaattori (Selective Catalyst Reduction SCR) 
§  Vähennys yli 90 % 
§  Vaatii ylimääräisen pelkistysnesteen (urea)! 
§  Ei välttämättä toimi alhaisissa lämpötiloissa! 

§ Kaikki em. teknologiat lisäävät ajoneuvojen monimutkaisuutta ja useimmiten 
myös käyttökustannuksia 

§  SCR voi alentaa polttoaineen kulutusta mutta vaatii ureaa 
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NOx päästöjä vähentävät tekniikat 
 

Kaikissa uusissa dieselautoissa on varsinainen hiukkassuodatin, 
jonka ansiosta hiukkaspäästöt ovat hyvin alhaiset 
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Miksi autonvalmistaja haluaisi huijata? 

§ Ankarat päästövaatimukset täyttävä auto saattaa: 
§  Kuluttaa paljon polttoainetta 
§  Omata huonon ajettavuuden, esim. vastaa huonosti kaasupolkimeen  
§   Vaatia ajoittaista urean lisäystä 

§ Kuluttaja:  
§  Ei kykene havaitsemaan NOx päästöjä 
§  Kykenee arvioimaan ajettavuutta 
§  Osaa (useimmissa tapauksissa) laskea polttoaineen kulutuksen ja 

polttoainekustannukset 
§  ”Viilattu” auto saattaa itse asiassa olla kuluttajalle houkutteleva   
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Päästömääräykset: 
Euroopan ja USA:n vaatimuksissa eroja 
§ Euroopassa sallitaan edelleen dieselautoille korkeammat NOx päästöt kuin 

bensiiniautoille 
§ USA:ssa on samat vaatimukset bensiini- ja dieselautoille 
§ Yhdysvaltalainen testisykli (FTP 75) on eurooppalaista sykliä (NEDC) 

vaativampi 

FTP  NEDC  

  ECE-15              EUDC 
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NOx raja-arvot  

g/km Bensiini Diesel 

Euro 4 0,08 0,25 
Euro 5 0,06 0,18 
Euro 6 0,06 0,08 
US Tier 2 (manufacturer average) 0,044 0,044 

VW skandaalissa on kyse US Tier 2 ja Euro 5 autoista 
•  USA:ssa LNT & SCR 
•  Euroopassa EGR & LNT 
•  Painopiste kuitenkin USA-autoissa 

Martin Winterkorn 
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Mikä on sallittua ja mikä ei? 

§ On tunnettu tosiasia että todelliset päästöt ovat testiarvoja korkeammat 
§ Henkilöautoilta ei toistaiseksi vaadita raja-arvojen täyttymistä 

testisyklien ulkopuolella  
§  Suunnitteilla on nk. real-driving-emission (RDE) testaus 

§ Toisin sanoen ei ole laitonta, että päästötaso on korkea esim. 
ajettaessa lujaa moottoritiellä  

§ Sen sijaan erityisten moottoriasetusten käyttö testilanteessa on 
kiellettyä 

§  Moottorikarttojen (engine maps) tulee olla 
jatkuvia 

§  Käytössä ei saa olla rinnakkaisia karttoja 
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”Ei uutta Länsirintamalta” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal 
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Miten huijausjärjestelmä toteutetaan?  

§  Ideana on, että päästötestissä ja normaaliajossa käytetään erilaisia 
säätöjä 

§ Yksinkertaiset kytkimet 
§  Klassinen erimerkki on moottoritilan valokytkin. Aikaisemmin USA 

kokeessa vaatimuksena oli, että moottoripelti on raollaan. Jos lamppu 
paloi ajon aikana järjestelmä päätteli että autolla ajetaan pakokaasukoetta  

 
§  ”Softaan” perustuvat järjestelmät 

§  Tämän päivän digitaaliset ohjausjärjestelmät mahdollistavat  lukuisia 
tapoja tunnistaa pakokaasutesti  

§  VW:n järjestelmä perustuu reaaliaikaiseen ajoprofiilin laskentaan 
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Ajoprofiilin tunnistus – NEDC 
Järjestelmä laskee ajomatkaa ajan funktiona 

  ECE-15              EUDC 

Tämän kaistan sisällä 
käytetään huijausta  
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Mitä sitten tapahtuu? 

§ Volkswagenin huijauksen piiriin kuuluu 11 miljoonaa autoa, joista 8 miljoonaa 
Euroopassa 

§ Koskee lähinnä EA189 moottoriperheen 1,2, 1,6 ja 2 litraisia moottoreita 
§   USA:ssa VW tulee todennäköisesti lunastamaan osan autoista takaisin ja 

osalle omistajista tullaan maksamaan korvauksia  
§ Euroopassa autot kutsutaan korjaukseen 

§  1,2 ja 2 litran moottorien osalta riittää ohjelmistopäivitys 
§  1,6 litran moottoreihin tulee lisäksi joitakin komponenttimuutoksia 

§ VW joutunee maksamaan huomattavia sakkoja ainakin USA:ssa 
§ Dieselhenkilöautot ovat kokeneet kolauksen, ja tämän seurauksena 

mielenkiinto niin bensiini- kuin sähköautoihin saattaa lisääntyä 
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Yhteys dieselautojen korkeiden päästöjen ja 
ilmanlaatuongelmien välillä ei ole uutinen  

http://www.transportenvironment.org/News/high-diesel-nox-emissions-%E2%80%98likely-
decades%E2%80%99-due-failing-tests 
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The International Council on Clean Transportation 
(ICCT) toi esiin Volkswagen-gaten 
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VTT tekee pohjoismaista yhteistyötä 
pakokaasupäästötutkimuksessa  
§ VTT Trafin rahoituksella Suomessa 
§ Trafikverket Ruotsissa 
§ Transportøkonomisk Institutt (TØI) Norjassa 

§  Norjalla ei ole omaa pakokaasulaboratoriota, joten 
norjalaiset  teettävät mittauksia VTT:llä  

§ VTT ei ole huomannut että ”huijaavat” Volkkarit 
toimisivat olennaisesti eri tavalla kuin muut autot 

§  Tulossa ennen-jälkeen mittauksia 
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Ongelma ei ole poistunut – Edes Euro 6 autot 
eivät toimi kunnolla 
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Uusi testisykli parantanee tilannetta 
Euro 6c/2017 -> 
§ Worldwide harmonized Light duty Test Procedure (WLTP) 

§  Uusi vaativampi testisykli, todellinen transienttisykli 
§  Mahdollisesti uusia rajoitettavia komponentteja 

§  NO2, N2O, NH3, etanoli, aldehydit 
 

§ Myös  Real Driving Emissions (RDE) testaus 
otetaan käyttöön 

§  Tehdään tien päällä Portable Emission 
Measurement System (PEMS) mittalaitteistolla 

§  Vaihtoehtoisesti tehdään ”Random” testausta 
alustadynamometrissa 

§  Autojen tulee täyttää päästörajat riippumatta siitä miten niillä ajetaan 
§  Tietty ylitys sallitaan kuitenkin (kerroin 2,1...1,5)   

§  RDE vaatimus sisältyy jo nyt raskaan kaluston vaatimuksiin (Euro VI) 
§  Euro VI bussit ja kuorma-autot toimivat erinomaisesti 
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Miksi Euro 6 dieselhenkilöautosta tulee n. 5 kertaa 
enemmän päästöjä kuin Euro VI bussista? 

TOI:in raportti jossa hyödynnetty 
VTT:n mittausdataa 

RDE 
Toimii! 
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Yhteenveto 
§ Dieselhenkilöautojen todelliset NOx päästöt  ovat selvästi raja-arvoja 

korkeammat 
§  Koskee muitakin automerkkejä kuin Volkswagenia 
§  Eurooppalainen testimenetelmä on vanhentunut 

§ Alhaisten NOx päästöjen yhdistäminen alhaiseen polttoaineen kulutukseen ja 
hyvään ajettavuuteen on haastavaa 

§  Poikkeus: SCR järjestelmillä varustetut autot, mutta näissä on käytettävä ureaa 
eikä järjestelmät välttämättä toimi alhaisissa lämpötiloissa 

§ Volkswagen käytti laitonta testitilanteen tunnistavaa ohjelmistoa 
§ Teknisessä mielessä VW skandaalissa painottuu USA:han 
§ Uusi RDE testimenettely tullee takamaan sen, että autot ovat vähäpäästöisiä 

myös käytännössä 
§ Dieselautojen maine on kuitenkin saanut kolauksen 
§ RDE luo hintapaineita varsinkin pienille dieselautoille 
§ Voi hyvinkin olla että niin bensiini- kuin sähköautojen haluttavuus kohoaa    



21 26.4.16 21 

VW esitelmä silloin kun kaikki oli vielä hyvin 
(syksy 2014) 
 
§ ”Jos meillä olisi yhtä paljon tilaa käytettävissä kuin kuorma- 

auto ukoilla ei meillä olisi minkäänlaisia ongelmia ” 



TECHNOLOGY FOR BUSINESS 


