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Suomen arktisen strategian mukainen visio on: ”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja
liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.”
Arktista ajoneuvotestausta on Pohjois-Suomessa harjoitettu useita kymmeniä vuosia ja se on yksi kasvavista arktisen alueen liiketoiminnoista. Lähitulevaisuudessa
voidaan odottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua myös arktisille alueille sijoittuvassa kaivos- ja offshore-teollisuudessa sekä arktisten vesien laivaliikenteessä.
TEKESin rahoittamassa Arktinen ajoneuvo- ja työkonetestaus -tutkimuksessa kuvataan visio ja tiekartta suomalaiselle arktiselle ajoneuvotestaukselle ja sen tukitoiminnoille suomalaista ja kansainvälistä olosuhdeosaamista hyödyntämällä. Tutkimuksessa selvitettiin ajoneuvoteollisuuden, -testauksen ja liikkuvien työkoneiden
testauksen nykytila ja arktisen osaamisen kehitystarpeet sekä tutkittiin millaista
osaamista, tutkimusta ja yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa. Yhtenä tutkimusalueena olivat ajoneuvoteollisuuden markkinatilanne ja trendit.

Tutkimuksessa haastateltiin 38 kotimaista ajoneuvoteollisuuden yritystä ja kaksi ulkomaista ajoneuvovalmistajaa. Tämän lisäksi tutkimuksessa luotiin kontakteja lukuisiin muihin yrityksiin. Yritykset ovat ajoneuvoteollisuudessa toimivia yrityksiä sekä
liikkuvien työkoneiden ja niiden komponenttien valmistajia. Työpajoja ja konferensseja hyödyntäen yritykset ja tutkimuslaitokset koottiin etsimään tutkimusaiheita ja
yhteistyömahdollisuuksia ja pohtimaan tulevaisuuden haasteita. Tutkimuksen aikana
vierailtiin eurooppalaisissa auto- ja työkonetekniikan tutkimusta tekevissä yliopistoissa. Yrityshaastatteluista ilmeni, että yrityksillä on tarpeita arktisen osaamisen
kehittämiselle ja arktisissa olosuhteissa tapahtuvalle testaukselle. Kehitys- ja tutkimuskohteiksi nousivat älykkäät testausmenetelmät, rakenteiden kuormitus ajodynaamisissa tilanteissa, simulointimallit, suunnitteluperiaatteet, materiaalien ja komponenttien käyttäytyminen sekä lumen ja jään hallinta arktisissa olosuhteissa.
Tutkimuksen perusteella arktisen osaamisen kehittäminen ja sen soveltaminen
tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Tätä
tukemaan tarvitaan yhteistyöorganisaatio, jossa ovat mukana sekä yritykset että
tutkimuslaitokset. Organisaation tehtävänä on kerätä erityisesti yritysten hyödynnettäväksi soveltuvaa arktista tutkimustietoa. Murroksessa olevat ajoneuvomarkkinat tulevat asettamaan haasteita ajoneuvotestaustoiminnalle. Tähän on reagoitava
eurooppalaisen osaamisen suuntaamisella älykkäiden ja tehokkaiden, asiakkaalle
lisäarvoa tuottavien testausmenetelmien ja tukipalvelutoimintojen kehittämisellä.
Ennusteiden mukaan arktisten alueiden kaivos-, offshore- ja merenkulkutoiminta tulevat lisääntymään, joten markkinoille tarvitaan uusia elinkaariajatteluun perustuvia materiaali-, komponentti- ja laiteratkaisuja. Globaalisti parhaiten tulevat
selviytymään ne palveluyritykset, jotka pystyvät parhaiten kustannusoptimoimaan
elinkaariratkaisunsa.
Visio on, että vuonna 2020 Suomi on maailman johtava arktisen ajoneuvotestaustoiminnan tuottaja. Testaustoiminta hyödyntää parasta eurooppalaista testauksen
kehittämis- ja olosuhdeosaamista. Vuonna 2020 suomalaisilla liikkuvien työkoneiden valmistajilla sekä offshore- ja laivateollisuuden toimijoilla on huippuosaamista
ja kilpailukykyisiä tuotteita, jotka toimivat arktisissa olosuhteissa kustannustehokkaasti, ovat ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita.
Asiasanat: Arktinen, ajoneuvotestaus, tukipalvelut, työkonetestaus, ajoneuvomarkkinat.
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Finland’s Arctic strategy vision is: ”Finland is a proactive Arctic operator who is
able to fit together the Arctic environmental preconditions and commercialization
opportunities on sustainable base utilizing international collaboration.”
The growing industry of arctic vehicle testing has been performed in Finnish Lapland for decades. Also mining and offshore industries as well as Arctic maritime are
expected to grow in the nearest future. A vision and road map for Finnish Arctic vehicle testing and support industries are formulated in this project funded by TEKES.
This research focuses on analysis of the present state of the automotive industry,
vehicle testing and mobile utility machine testing as well as development needs
for Arctic know-how, research and collaboration required in the future. Automotive
market research was also done within the project.
During the project 38 national and two foreign companies were interviewed. They
are vehicle testing companies and their subcontractors, automotive companies, as
well as utility machine and component manufacturers. The companies and research
organizations were encouraged to think of research topics, collaboration opportu-

nities and future challenges. Several European universities which have research in
automotive and utility machine industry were visited during this project. The interviews revealed strong need for enhancement of the Arctic know-how and particularly of Arctic vehicle testing. Subjects for future research are smart testing procedures,
structural stress under dynamic conditions, simulation models, design rules, material
and component behavior as well as snow and ice management in Arctic conditions.
According to the findings of the research the Arctic know-how and its applications
offer significant commercialization opportunities to the Finnish companies. A collaboration organization, which will employ both research organizations and companies, is needed to support the commercialization process. One of the specific tasks of
the organization is to collect applicable research data to be exploited by companies.
Car markets are going through a drastic change and will put vehicle testing to a challenge, which has to be reacted to by developing smart, efficient testing procedures
and support services. Numerous life cycle based solutions for materials, components
and machines will be needed to meet the needs of growing arctic mining, off-shore
industry and maritime. The winners of global competition will be those to introduce
cost-efficient life cycle based solutions.
VISION
The vision of the ARC project is Finland being the world leader in Arctic vehicle
testing by year 2020. The vehicle testing will exploit the best European know-how
and research. In the business area of mobile work machine, offshore and marine
industry the vision is that by year 2020 the Finnish companies have top know-how
to provide environmentally friendly, cost- and energy-efficient products for Arctic
conditions.
ROADMAP
Founding of Arctic association & research center
Companies would like general Arctic know-how to be generated and the collection
of scattered research information to be coordinated. To support this technology and
test companies, universities and research institutes need to organize an arctic association. An Arctic research center for the development and testing of vehicles and
mobile work machines will be founded to support these activities.

Arctic materials and components
For many materials and components the current temperature specification is not
valid for Arctic conditions. This concerns for example marine and offshore industry
and hydraulic components of the mobile work machines. Low temperature tests and
research is needed to ensure the operating reliability of the products.
Intelligent testing applications
Reacting to growing vehicle markets, intelligent testing services are needed to guarantee competitiveness in other countries. Finnish top know-how in ICT-technology
could be used to support testing technology. For example intelligent, tele-operated
testing applications can increase the motivation for the use of testing services.
Modelling and simulation
The use of modelling and simulation is a growing area in the R&D phase to support
the testing of vehicles. Finnish research institutes and universities must exploit their
Arctic know-how and geological position to make simulation models for Arctic operating conditions. This includes among others the behavior of structural materials in
low temperatures.
Arctic design manual
In the designing of mobile work machines, marine and off-shore applications for
Arctic conditions a lot of solutions and details are selected based only on personal experience. Standardized or generally known design principles are missing. An
Arctic design manual is needed for the development of competitive mobile work
machines, marine and off-shore applications for Arctic conditions. This would help
the work of machine manufacturers and especially the work of authorities and certification societies.
Education
Currently companies have major role in the education of their personnel for Arctic
issues. The aim of the Finnish education in the future should be even more language
orientated and to aim for educating engineers for Arctic vehicle and work machine
design and testing. Universities should include well defined Arctic packages in their
course selection keeping in mind the existing focus areas of other Universities.

Marketing of testing services
According to Finnish test companies, the existing test services and facilities need
more efficient and global marketing. This includes the marketing of Finnish brand
in general and the sharing of the information that Finland has both geological and
technical advantages for Arctic testing.
Logistics and test facilities
The importance of logistics for the testing operations and services is remarkable.
To increase Finnish technical competitiveness and attraction of test environments
requires that the transportation of test vehicles and test personnel can be realized efficiently. These are significant competitive advantages due to the short available test
periods for vehicles. To ensure good test quality and availability of services indoor
testing need to be developed as well. This will increase the possibility for testing
around the year under adjustable and controllable test conditions.
SHOK for Arctic technologies
Chairman Stig Gustavsson of SHOK (Strategic Centres for Science, Technology
and Innovation) and his workgroup has given a promising recommendation in 2013
that a new potential SHOK area is “Arctic Technology”. The agenda of this SHOK
can be expected to support the presented roadmap.
Application for Large Strategic Research Opening of TEKES (The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation).
Applications for EU´s Horizon 2020 framework programme.

Keywords: Arctic, vehicle testing, support services, utility machine testing, vehicle
markets.

ALKUSANAT
Tutkimus on osa Tekesin julkistamaa hanketta ”Arktinen strateginen avaus”, jossa
pyritään löytämään mahdollisia kasvualoja Suomen olosuhdeosaamista hyödyntämällä. Yhteensä arktisen avauksen projekteja on 14, jotka jakaantuvat eri alueisiin:
liikenne, monitorointi, kansainvälinen yhteistyö, liiketoiminta ja ympäristövaikutus.
Tutkimuksessa Oulun yliopiston vastuualueena oli arktinen ajoneuvotestaus ja
Tampereen teknillisen yliopiston vastuulla työkoneiden ja niiden hydraulisten järjestelmien arktisuuteen liittyvä tutkimus. Oulun yliopistossa on tehty viime vuosina
useita tutkimuksia renkaiden vaikutuksesta kuorma-autojen ajodynaamiseen käyttäytymiseen talviolosuhteissa, joten Arktinen ajoneuvotestaus -tutkimusprojekti on
luonteva jatko niille. Tampereen teknillisessä yliopistossa puolestaan on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä hydrauliikka- ja työkoneteollisuusyritysten kanssa liikkuvien ja
älykkäiden työkoneiden kehittämiseksi.
Oulun yliopiston projektin vastuullisena johtajana on toiminut auto- ja työkonetekniikan professori, TkT Mauri Haataja ja projektipäällikkönä DI Ilkka Väisänen ja
DI Kari Aaltonen. Projektitutkijoina ovat toimineet DI Olli Leinonen, Tekniikan ylioppilas Markus Moilanen, Maisteri Mikhail Popov ja Taiteiden ylioppilas Johanna
Pétursdóttir. Tampereen projektin vastuullisena johtajana on toiminut hydrauliikan
ja automaation laitokselta (IHA) professori TkT Kalevi Huhtala, projektipäällikkönä TkT Petteri Multanen, projektitutkijoina DI Jukka-Pekka Hietala ja yliopistotutkijana TkT Esa Mäkinen. Erityiskiitokset haluamme osoittaa Seppo Aholalle,
Digipolis ja Ritva Heikkiselle, Tekes.
Oulu, 21.02.2014
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Anti-lock Braking System
APL		
American President Lines Ltd.
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Brazil, Russia, India and China
CASTT
Center for Automotive Systems Technologies and Testing
EAKR		
Euroopan aluekehitysrahasto
EMC		
Electromagnetic Compatibility
ESP		
Electronic Stability Program
EV		
Electric Vehicle
FH 		
Fachhochschule/ Polytechnic
FIMA 		
Forum for Intelligent Machines
FINAS		
Finnish Accreditation Service
FKA		
Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen
FKG		
Fordonskomponentgruppen
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Highly Accelerated Life Test
HAST		
Highly Accelerated Stress Test
HEV		
Hybrid Electric Vehicle
IAV		
Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr
IEA		
International Energy Agency
IFAS		
Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen
IHA		
Department of Intelligent Hydraulics and Automation
IKA		
Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen/ Institute for Motor		
		Vehicles
IKAM		
Institut für Kompetenz in AutoMobilität
KAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
KIBS		
Knowledge-Intensive Business Services
LDWS		
Lane Departure Warning System
LTU		
Luleå tekniska universitet
MaaS		
Mobility as a Service
NDA 		
Non-Disclosure Agreement
NVH		
Noise, Vibration and Harshness
OAMK
Oulun ammattikorkeakoulu
OICA		
Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles
OKM		
Opetus- ja kulttuuriministeriö

OVGU		
PEMS		
PHEV		
R&D		
RWTH		
SHOK		
SPGA 		
TEKES
TEM		
TKI		
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UKAS 		
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Otto von Guericke Universität Magdeburg
Portable Emission Measurement System
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Research and Development
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Strategisen huippuosaamisen keskittymä
Swedish Proving Ground Association
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö
Länsi-Euroopan maat, Pohjois-Amerikan maat ja Japani
United Kingdom Accreditation Service
Variable Valve Timing & Lift

1 JOHDANTO
Vuonna 2012 viisikymmentä eri ajoneuvovalmistajaa valmisti yli 63 miljoonaa
henkilöautoa ja yli 21 miljoonaa hyötyajoneuvoa. Maailmanlaajuisen liikevaihdon
ajoneuvoteollisuudessa arvioidaan olevan 1,9 triljoonaa euroa vuodessa. Tuotekehitykseen ja -valmistukseen ajoneuvoteollisuus investoi 85 mrd. euroa vuodessa (noin
4,5 % liikevaihdosta) (OICA 2013). Arktisen ajoneuvotestauksen liikevaihto maailmanlaajuisesti on noin 500 miljoonaa euroa (Sundvall ja Teräs 2009).
Arktinen ajoneuvotestaus on osa valmistajien tuotekehitystä. Testausta tehdään äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten arktisessa ympäristössä. Osa ajoneuvo- ja rengasvalmistajista on suorittanut talvitestausta Pohjois-Suomessa jo 1970-luvulta asti.
Suomessa toimii kymmenisen arktiseen ajoneuvotestaukseen ja sen tukipalveluihin
erikoistunutta yritystä, joiden yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan olevan noin
30–50 miljoonaa euroa ja sen ennustetaan vielä kasvavan.
Arktinen ajoneuvotestaus (ARC) -tutkimusprojektin tehtävänä oli luoda visio ja
tiekartta suomalaiselle ajoneuvotestaukselle ja sen tukitoiminnoille sekä liikkuvien työkoneiden ja näiden osajärjestelmien valmistajille pohjautuen suomalaiseen ja
kansainväliseen olosuhdeosaamiseen. Suomen arktisen strategian mukainen visio
on: ”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä
yhteistyötä hyödyntäen.” (Valtioneuvosto 2013).
Tutkimuksessa selvitettiin arktisen testauksen asiakastarpeet, ajoneuvoteollisuuden trendit sekä millaisella yhteistyöllä ja osaamisella toimintaa voidaan vahvistaa.
Tutkimuksen aikana luotiin yhteyksiä suomalaisiin ja kansainvälisiin yliopistoihin,
tutkimuslaitoksiin ja ajoneuvoteollisuudessa toimiviin yrityksiin. Asiakastarvekartoituksessa haastateltiin 40 yritystä. Ne koostuivat ajoneuvotestaus- ja tukipalveluyrityksistä, ajoneuvoteollisuuden yrityksistä sekä kahdesta ajoneuvovalmistajasta.
työpajoihin osallistui 24 eri yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten edustajaa, joista seitsemän oli kansainvälisiä.
Tutkimusaiheiden ja yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi järjestettiin tilaisuuksia, joihin yritykset ja tutkimuslaitokset kutsuttiin keskustelemaan arktisesta
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ajoneuvotestauksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta sekä yhteisistä jatkohankkeista. Kansainvälisiin ajoneuvovalmistajiin luotiin kontakteja konferensseissa ja
messuilla.
Tutkimuksen alussa luvuissa 2 ja 3 kuvataan tutkimuskysymykset ja -menetelmät.
Luvussa 4 selvitetään, mitä on arktinen ajoneuvotestaus ja miten se Suomessa toteutuu. Luvussa 5 tutustutaan ajoneuvotekniikan tutkimukseen ja opetukseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Luvussa 6 syvennytään ajoneuvomarkkinoihin ja -trendeihin. Aasiassa väestön keskiluokan kasvu on tukenut autotuotantoa ja -myyntiä kun
taas Euroopassa pitkittynyt rahoituskriisi on verottanut kasvua EU-maissa. EU:n
jatkuvasti tiukentuvat päästönormit myötävaikuttavat hybriditekniikan ja täyssähköisten autojen yleistymiseen. Samalla autoista on tulossa entistä älykkäämpiä ja
turvallisempia. Lainsäädäntö ja uudet teknologiat tulevat asettamaan uusia vaatimuksia ja standardeja myös arktiselle ajoneuvotestaukselle.
Luvussa 7 käsitellään haastatteluiden ja työpajojen tutkimustulokset. Tuloksista käy
ilmi, että lumi ja jää aiheuttavat eniten haasteita ajoneuvoille arktisissa olosuhteissa. Alhainen lämpötila aiheuttaa haasteita ajoneuvojen mekaanisten rakenteiden ja
materiaalien kestävyydessä. Luvuissa 8 ja 9 selvitetään yhteistyötoimintaa ajoneuvotestauksessa ja mahdollisten jatkohankkeiden rahoituskanavia. Raportin lopussa
kuvataan visio ja tiekartta Suomen ajoneuvotestaukselle vuodelle 2020.
Open Innovation -malli on tutkimuksemme avaintermejä. Kyseessä olevassa mallissa yritys kaupallistaa oman alan kehitysideoiden lisäksi muiden yritysten innovaatioita ja pyrkii löytämään talon sisäisille ideoille reittejä kaupallistaa ne yrityksen
toimialan ulkopuolella olevien toimijoiden avulla. Oleellista on, että innovaatiot ja
ideat liikkuvat yrityksen rajapinnan yli helpommin kuin perinteiseen suljettuun innovaatiomalliin verrattuna. (Chesbrough 2013.)
Tutkimuksessa ajoneuvolla tarkoitetaan maastossa, tiellä, raiteilla, pyörillä tai teloilla liikkuvia kulkuneuvoja, esimerkiksi autot, junat, perävaunut ja moottorikelkat. Tarkastelussa on otettu huomioon myös osajärjestelmät ja komponentit, kuten
ovet ja renkaat. Liikkuvalla työkoneella tarkoitetaan esim. traktoreita, pyöräkoneita,
pyörä- ja tela-ajoneuvoja, satamalukkeja, metsäkoneita ja nostureita. Näissä käytetään tyypillisesti hydraulijärjestelmiä energian siirtoon.
15

Arktisuudella tarkoitetaan pohjoista ilmastoa ja maantieteellistä sijaintia. Yleensä
arktisuuden mielletään olevan kylmää ja lumista. Tutkimuksessa arktisuudeksi käsitetään myös vuodenaikojen vaihtelut, sääolojen nopeat vaihtelut (tuulisuus, lämpötila jne.) sekä maaston ja infran vaihtelevuudet.
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET
Tutkimushankkeen tehtävänä on tutkia arktisen ajoneuvotestauksen tulevaisuuden
mahdollisuuksia. Tutkimustehtävän pääkysymykseksi asetettiin ”Millainen on suomalaisen arktisen ajoneuvotestauksen ja siihen liittyvien tukitoimintojen nykyisyys,
tulevaisuus ja sen mahdollisuudet kansallista ja kansainvälistä olosuhdeosaamista
hyödyntäen?” Tällä pääkysymyksellä pyritään muodostamaan visio ja tiekartta arktiselle ajoneuvotestaukselle ja sen tukipalveluille. Pääkysymys jaettiin kuuteen aihealueeseen, joille kullekin asetettiin alakysymyksiä:
1. Markkinatrendit: Mikä on yrityksien ja toimialalla toimivien organisaatioiden
kehitysideoista ja tarpeista kumpuava liiketoimintapotentiaali? Millainen on
ajoneuvotestauksen markkinatilanne kansallisesti ja globaalisti?
2. Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusmahdollisuuksien kuvaus: Millaista tutkimusta on nyt ja minkälaista tutkimusta tarvitaan tulevaisuudessa, jotta se tukisi ajoneuvotestausta ja siihen liittyviä palveluja?
3. Sosiaalinen ja tekninen infra: Millaisia testiratoja, rakennuksia, mittalaitteita,
henkilöstön osaamista ja järjestäytymistä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, jotta ne vastaisivat tulevaisuuden tarpeisiin ajoneuvotestauksessa ja sitä tukevissa
palveluissa. Millaista logistista infraa tarvitaan: lentokentät, rautatiet ja majoituspalvelut? Ovatko pohjoiset ilmasto-olosuhteet oivallisia testaukseen? Missä
ovat otolliset paikat arktiseen testaukseen?
4. Yhteistyötoimintamallit: Millaista yhteistyötä tarvitaan eri kumppaneiden kesken? Mitä mahdollisuuksia Open Innovation -ajattelumalli antaa? Ketkä ovat
kiinnostuneita yhteistyöstä ja millainen yhteistyö toimisi ajoneuvotestauksen
piirissä?
5. Koulutussuunnitelma: Millaista koulutusta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, jotta
se tukisi ajoneuvotestausta ja siihen liittyviä palveluja?
6. Jatkohanke- ja rahoitussuunnitelma: Millaisia jatkohankkeita tulisi toteuttaa,
jotta ne tukisivat ajoneuvotestausta ja niiden tukipalveluja? Mitä rahoituskanavia on käytettävissä?
17

3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tässä empiirisessä tutkimuksessa halutaan selvittää arktisen ajoneuvo- ja työkonetestauksen alan asiakastarpeet ja kehityssuunnat. Tutkimuksen kohdejoukkona
olivat kotimaiset testauspalveluja tai testaustukipalveluja tuottavat yritykset ja ajoneuvoteollisuudessa toimivat yritykset. Tutkimuskohteeksi otettiin myös ulkomaisia ajoneuvovalmistajia. Tiedonkeruuseen käytettiin useita erilaisia strategioita ja
menetelmiä, joista on lyhyet kuvaukset seuraavissa kappaleissa.
Empiirinen tutkimus voi olla joko laadullista tai määrällistä ja tutkimuskohteesta
hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella tiedonhakumenetelmällä (Uusitalo
1998). Tässä tutkimuksessa se tapahtui käytännössä keräämällä tietoa kyselylomakkeiden avulla ja kartoittamalla yrityksien haasteita ja tarpeita sekä tutkimalla, miten
arktisuus ilmenee heidän toiminnassaan. Tämä tutkimus on lähinnä kvalitatiivinen,
vaikka tutkimuksella on myös kvantitatiivisia ominaisuuksia. Esimerkiksi joistakin
tutkimustuloksista on voitu tehdä laskennallisia kaavioita.
Aineistoa kerättiin Survey-tutkimusmenetelmällä pieneltä joukolta yrityksiä yhdistelemällä strukturoitua ja teemahaastattelua. Strukturoidussa haastattelussa (lomakehaastattelu) kerätään tietoa standardoidusti, jolloin kysymykset esitetään samalla
tavalla kaikille haastateltaville. Teemahaastattelussa kysymysten tarkkaa muotoa
ja järjestystä ei ole ennalta määritetty, mutta aihealue on tiedossa. (Hirsjärvi et al.
1997.) Tässä tutkimuksessa kyselylomake oli strukturoitu. Koska vastaukset kysymyksiin olivat yrityskohtaisia ja omin sanoin vastattavia, voidaan puhua myös teemahaastattelusta.
Haastateltavat yritykset valittiin toimialan perusteella. Yritysten tuli toimia ajoneuvovalmistuksen, -testauksen tai -suunnittelun alueella. Erityisen tärkeinä haastateltavina nähtiin ajoneuvotestausyritykset ja testaustukipalveluja tarjoavat yritykset.
Myös erilaiset osajärjestelmien toimittajat otettiin mukaan, kuten ovijärjestelmien
tai akselien valmistajat. Maantieteellisesti yritykset sijaitsivat eri puolilla Suomea
ulottuen aina Ivalosta Karjaalle. Testausyrityksiä haastateltiin yhteensä 6 kpl ja ajoneuvo- ja työkoneteollisuuden yrityksiä 34 kpl.
Haastattelut tehtiin maalis- lokakuussa 2013 ja ne pyrittiin tekemään yritysten tiloissa, joka mahdollisti laajemman keskustelun yritystoiminnasta ja arktisen testauksen
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tarpeista. Haastateltavaksi pyrittiin saamaan toimitusjohtaja tai tuotekehityspäällikkö, joilla oletettiin olevan näkemystä tulevaisuuden kehityssuunnista. Haastateltaville kerrottiin etukäteen projektista ja sen tavoitteista ja heille lähetettiin kyselylomake, jotta heillä olisi aikaa tutustua kysymyksiin.
Kansallisille ajoneuvotestauksen parissa toimiville yrityksille laadittiin oma kyselylomake (LIITE 1), joka poikkesi hieman ajoneuvoteollisuuden parissa toimivien
yrityksien kyselylomakkeesta (LIITE 2). Kyselylomakkeissa oli monivalintakysymyksiä, joilla pyrittiin saamaan määrällinen arvio mitä haastateltavat painottavat
sekä kvalitatiivisia kysymyksiä, joihin haastateltavat saivat vastata oman yrityksensä tarpeiden näkökulmasta. Kansainvälisiä ajoneuvo- ja järjestelmävalmistajia
lähestyttiin maahantuojien, kansainvälisten messujen ja konferenssien kautta. Kontaktoituihin kansainvälisiin yrityksiin lähetettiin viesti, jossa kuvattiin projektin sisältö ja tarkoitus. Kysely tehtiin www-pohjaisena palveluna.
Tutkimuksessa haastatellut työkone- ja komponenttivalmistajat edustavat sekä kotimaisia että ulkomaisia emoyhtiöitä ja ne toimivat kaikki kansainvälisillä markkinoilla. Näistä suurin osa oli toiminut jo aiemmin yhteistyössä Tampereen teknillisen
yliopiston kanssa useissa eri projekteissa. Näin tutkijoilla oli hyvä ennakkokäsitys
yritysten tarpeista arktiseen olosuhdeosaamiseen liittyen. Työkone- ja komponenttivalmistajien haastatteluissa keskeisiä kysymyksiä olivat 1) asiakastarpeet, 2) nykyisten teknisten ratkaisujen toimivuus arktisissa olosuhteissa ja 3) tulevaisuuden
tutkimus-, tuotekehitys- ja testaustarpeet.
Projekteissa ideointi- ja suunnittelutyökaluina voidaan käyttää erilaisia työpajatekniikoita. LFA (The Logical Framework Approach) on työpajamenetelmä, jota käytetään projektien suunnittelussa (Örtengren 2003). Työpajatekniikkaa sovellettiin
kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja oppilaitosten tarpeiden ja näkemysten kartoittamiseen. Tätä varten toukokuussa 2013 järjestettiin ajoneuvotestaus
-aiheinen konferenssi Tampereen teknillisessä yliopistossa, johon kutsuttiin asiantuntijoita sekä kotimaisista että ulkomaisista ajoneuvotekniikan ja työkonetekniikan
tutkimus- ja oppilaitoksista sekä muutama kansallinen yritys (LIITE 3). Konferenssiin osallistui edustajia yhteensä 16 eri yrityksestä ja tutkimuslaitoksesta. Tavoitteena oli saada kansallisten ja kansainvälisten laitosten visio ajoneuvotestaukselle ja
siihen liittyvälle tutkimukselle. Tutkimus- ja oppilaitosten valintakriteerinä oli, että
19

ne ovat ammattikorkeakouluja tai yliopistoja, joissa opetetaan tai tehdään ajoneuvo- ja työkonetutkimusta. Projektin lopussa joulukuussa 2013 järjestettiin työpaja
tutkimuksen aikana tulleiden asioiden ympärille (LIITE 4). Työpajaan osallistui yhteensä 23 edustajaa yrityksistä ja oppilaitoksista.
Tutkimuksessa käytettiin kirjallisuutta erityisesti markkinatrendien selvittämiseen.
Aiheeseen liittyvien internetjulkaisujen avulla selvitettiin kansainvälisen ajoneuvotestauksen ja ajoneuvoteollisuuden tilaa ja tarpeita.
Sosiaalisen ja teknisen infran tiedon hankkimisen lähde oli internet, jota kautta tutustuttiin kansallisten toimijoiden testauspalveluihin ja palvelutarjontaan. Lisätietoa
saatiin myös toukokuisesta ARC -konferenssista, jossa kansalliset toimijat pitivät
esityksiään. Näiden tietojen perusteella luotiin taulukko, joka kuvaa kansallisen ajoneuvotestauksen toimijoita sekä palveluita (LIITE 5 ja 6).
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4 ARKTINEN AJONEUVOTESTAUS
Suomessa toimiva ajoneuvo- ja rengastestaus on keskittynyt talvi-olosuhteissa tapahtuvaan autojen ja niiden rakennejärjestelmien ja -komponenttien testaamiseen
sekä laadun varmistamiseen ennen ajoneuvon julkaisemista ja tuotantoon ottamista.
Yhtenä oleellisena osa-alueena ovat ajoneuvojen hallittavuuteen ja ajettavuuteen
liittyvät testit sekä erilaiset hyväksyntä testit. Työkonetestaustoimintaa on kuvattu
lyhyesti luvussa 7.
Ajoneuvovalmistajat suorittavat testejä suljetuilla alueilla ja yleisillä teillä. Joskus
Pohjois-Suomen teillä saattaa onnistua näkemään uusimpia ajoneuvoteollisuuden
luomuksia, joilla ajetaan kestotestejä tai käytettävyystestejä arktisissa olosuhteissa.
Ajoneuvo- ja rengasvalmistajat tuovat oman henkilöstön, testauskaluston ja mittauslaitteensa testialueille, joilla he suorittavat testauksen. Suomessa omia tuotteita
testaavat tai ovat testanneet taulukkoon 1 listatut valmistajat, jotka tulivat tutkimuksen aikana esille.
Taulukko 1. Auto- ja rengasvalmistajat, jotka testaavat Suomessa.
Audi

Michelin

Avon Tyres

Nokian renkaat

BMW

Peugeot

Bugatti

Pirelli

Citroën

Porsche

Continental

Subaru

Hyundai

Suzuki

Iveco

Toyota

MAN

VW

Mercedes

Wabco

Suomalaiset ajoneuvotestauksen tukitoimintojen ja -palvelujen tuottajat tarjoavat
valmistajille testiratoja, testiratojen kunnossapitoa, halli- ja varastotiloja, kuljettajia
ja jonkin verran mittaus- ja testipalveluja. Talvitestauksen tukipalvelujen tuottajat
ovat keskittyneet Muonion, Ivalon, Sodankylän ja Rovaniemen alueille. Raskaan
kaluston ja työkoneiden testausta tehdään muun muassa Vihdissä ja Rovaniemellä.
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Arktisessa ajoneuvotestauksessa ajoneuvoja testataan kylmissä olosuhteissa ja tarkastellaan ajoneuvon ja komponenttien kestävyyttä ja toimivuutta. Taulukossa 2 esitetään talvitestauksen osa-alueita. Ajettavuuteen, käsiteltävyyteen ja turvallisuuteen
liittyviä talvitestejä tehdään erityisillä testiradoilla, joita kuvataan taulukossa 3.
Taulukko 2. Esimerkkejä ajoneuvoille tehtävistä talvitesteistä. (Smithers Rapra 2013.)
*

Rengastestaus

*

Voimansiirron toimivuus kylmässä

*

Lumen kertyminen

*

Lämmitysjärjestelmien/lasilämmittimien testaus

*

Polttoainejärjestelmän testaus

*

ABS ja ESP -testaus

*

Kylmäkäynnistykset

*

Ohjaustehostimen testaus

Taulukko 3. Tyypillisiä ajoratoja talvitestauksessa. (Smithers Rapra 2013.)
*

Lumipintaiset radat, joissa lumen ominaisuudet vaihtelevat

*

Jääpintaiset radat: ympyrä, suora ja kaarteet

*

Radat vaihtelevilla pinnoilla: jää/betoni ja jää/lumi

*

Vaihtelevan kitkan (μ) radat: jää/asfaltti

*

Eriasteiset nousuradat: lumi ja jääpinnoilla

Ratojen kunnossapito vaatii erityisosaamista ja erikoiskalustoa. Testauksen aikana
olosuhteiden ylläpitäminen on oleellinen osa toimintaa, jolloin voidaan taata testitulosten onnistuminen. Tätä varten testausalueita ylläpitävillä yrityksillä on esimerkiksi lumentamppaukseen ja radan kunnossapitoon kehitettyjä laitteita.
Suomen arktista testaustarjontaa selvitettiin haastatteluiden, työpajojen sekä tutkimuslaitoksien, korkeakoulujen, ja yrityksien internetsivuilta saatavien tietojen perusteella. Ulkomaalaista testaustarjontaa selvitettiin eri toimijoiden internetsivuilta.
Saaduista tiedoista muodostettiin taulukot, joissa kuvataan tarkemmin millaista testausta Suomessa ja ulkomailla on tarjolla (LIITE 5 ja 6).
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Tutkimuksessa esille tullut ajoneuvotestaustarjonta jaettiin osa-alueisiin, jotka on
esitetty taulukossa 4. Testaustarjonnassa on myös mukana sellaista testausta, joka ei
liity arktisiin olosuhteisiin, mutta sisältyy ajoneuvoille tehtävään testaukseen.
Ajoneuvotestauksessa käytettävää laitteistoa ja infraa on kuvattu taulukossa 5.
Listauksessa on huomioitu erityisesti arktiseen testaukseen sopiva laitteisto. Testiratojen, sääkaappien ja alustadynamometrien lisäksi testauksen tukena on paljon
muitakin laitteita ajoneuvojen ominaisuuksien testaukseen, kuten anturit ja tiedonkeruujärjestelmään kuuluvat osat.
Taulukko 4. Testaustarjonnan osa-alueita.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ajoneuvon käyttäytyminen
Ajoneuvon suorituskyky
Akkreditoitu testauslaboratorio
EMC
Emissiot
EY- ja E-tyyppihyväksyntä
Kestävyystestaus
Komponentit
Korroosio
Lumisateen simulointi
Lämmitysjärjestelmät
Moottorit
NVH
Polttoaineet
Rakenteet
Renkaat
Vesisateen simulointi

Taulukko 5. Arktisessa ajoneuvotestauksessa käytettävää laitteistoa ja infraa.
*
*
*
*
*
*
*
*

Testirata
Moottoridynamometri
Alustadynamometri
Kylmähuone ajoneuvolle
Olosuhdekaappi (Sääkaappi)
Olosuhdehuone ajoneuvoille
Aineenkoetus
Kitkanmittaus renkaille
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4.1 Testaustarjonta Suomessa
Ajoneuvon käyttäytymistä voidaan tutkia testiradoilla eri ajotilanteissa ja siihen liittyvää testausta Suomessa tarjoaa usea testausyritys, joiden toiminta on keskittynyt
Pohjois-Suomen alueelle. Ajoneuvon käyttäytymistä voidaan tutkia erilaisin väistö-,
jarrutus-, kiihdytys- ja ajettavuuskokein eri ajoalustoilla ja olosuhteissa. Ajoneuvojen testaamiseen liittyvät myös ajoradalla tehtävät ajodynamiikkamittaukset, joiden
avulla selvitetään ajotilaan vaikuttavia suureita. Esimerkiksi Oulun yliopistossa voidaan varustaa ajoneuvo kiihtyvyys- ja gyroantureilla yms. ajotilan määrittämistä
varten. Testausyrityksillä on tarjolla monipuolisesti testiratoja ja osa räätälöi radat
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Liitteeseen 5 ja 6 on kerätty tarkemmat kuvaukset
Suomessa toimivien testausyritysten testauspalveluista.
Ajoneuvon suorituskykyä voidaan mitata usealla eri tavalla. Joissakin kylmäkammioissa on mahdollista käyttää alustadynamometria. Kylmäkammion lämpötilan
stabiilius riippuu jäähdytysjärjestelmän mitoituksesta. Esimerkiksi -10 °C lämpötilassa suoritettava testaus edellyttää noin 60 kW jäähdytystehoa. Suorituskyvyksi
voidaan lukea myös ajoneuvon kiihtyvyys- ja hidastuvuusmittaukset.
Ajoneuvoissa käytettäviä polttomoottoreita voidaan testata pääasiassa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten laboratorioissa. Tavallisesti moottoreiden mittaamisen kohteena ovat suorituskyky, polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt standardipolttoaineilla. Moottorin suorituskyky määritetään moottorin jarrupenkeissä mittaamalla
moottorin kampiakselilta saatava teho, vääntömomentti, moottorin pyörimisnopeus
sekä moottorin ottama ilma- ja polttoainemäärä. Kiinnostuksen kohteena voi olla
myös moottorin toiminnan testaaminen uusilla polttoaineilla.
Polttoaineista voidaan mitata niiden kemiallisia ominaisuuksia ja testata niiden toimivuutta vaihtelevissa ajo-olosuhteissa eri moottoreilla. Polttoaineen testaus voi
olla esimerkiksi palamisprosessissa syntyvien päästöjen selvittämistä, polttoaineen
ominaiskulutuksen testaamista, voitelevuusominaisuuksien tutkimista tai jonkun
muun polttoaineen ominaisuuden tutkimista laboratoriossa tai kenttäolosuhteissa.
Ilmastonmuutoksen seurauksena polttomoottoreissa käytettäville fossiilisille polttoaineille pyritään löytämään kokonaan tai osittain korvaavia biopohjaisia vaihtoehtoja. (Rautavirta 2013.)
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Emissiot ovat pakokaasun haitallisia komponentteja. Pakokaasupäästöjä voidaan
mitata moottorista tai ajoneuvosta. Mittaukset tehdään useimmiten laboratoriossa
käyttäen moottori- tai alustadynamometria ja pakokaasuanalysaattoria, mutta esimerkiksi VTT:llä on käytössä kannettava pakokaasujen mittausjärjestelmä PEMS
(Portable Emissions Measurement System), joka voidaan asentaa tutkittavaan ajoneuvoon ja suorittaa mittaukset käytännön ajotilanteissa (Kytö et al. 2009).
Renkaiden testausta tehdään useassa kansallisessa yrityksessä arktisissa olosuhteissa. Joissakin testausyrityksissä tarjotaan testausympäristön lisäksi henkilökuntaa ja
kalustoa testien suorittamisen avuksi. Aalto-yliopistossa on tehty renkaiden kitkamittauksia henkilöautoille laboratoriossa ja talvisissa kenttäolosuhteissa erityisillä
kitkan mittaamiseen tarkoitetuilla laitteilla.
Ajoneuvojen ja työkoneiden komponentteja testataan useissa yrityksissä ja korkeakouluissa. Komponenttien testaaminen voi olla yksittäisen komponentin testaamista
käyttöolosuhteiden asettamien vaatimuksien toteamiseksi. Ajoneuvoihin kuuluvien
komponenttien testaamisesta vastaa yleensä komponenttivalmistaja ja ajoneuvovalmistaja voi osallistua testaamiseen. Olosuhdekaapeissa (sääkaapeissa) voidaan
rasittaa komponentteja kylmissä ja kuumissa lämpötiloissa yhtä aikaa kosteuden
läsnä ollessa. Esimerkiksi HALT / HAST (Highly Accelerated Life Test / Highly
Accelerated Stress Test) ovat olosuhdekaapeissa tehtäviä nopeutettuja tuotteen elinikätestejä, joissa tuote asetetaan erittäin korkeaan lämpötilaan ja kosteuteen samanaikaisesti nostamalla ilmanpainetta. Komponenttien korroosiokestoa voidaan testata
suolasuihkun tai -sumun avulla. Suolasumun pH-arvoa voidaan muuttaa testien rasittavuuden nostamiseksi.
Lumi- ja vesisateen simuloinnilla tarkoitetaan laboratorio-olosuhteissa luotua keinotekoista lumi- tai vesisadetta. Suomessa Toptester tarjoaa vesisateen ja jäätävän
sateen simulointia tuulitunnelissa. Sen sijaan mahdollisuus keinotekoisen lumisateen luomiseen jäi epäselväksi.
Rakenteiden testaukseen sisältyy esimerkiksi ajoneuvon rungon tai hytin turvallisuuden todentaminen konedirektiivin vaatimusten mukaiseksi ja raskaiden ajoneuvojen päällirakenteiden, kuten säiliörakenteiden, tarkastukset. Aineenkoetuslaitteilla voidaan testata rakenteiden lujuutta. MTT Vakolan laboratorioissa voidaan tehdä
lujuustestejä pakkasessa suurille rakenteille, kuten linja-autojen koreille, kuorma25

autoille ja maatalouskoneiden hyteille. Oulun yliopistossa on erityinen palkeista
rakennettu kuormituskehä, johon voidaan räätälöidä haluttu kuormitustapahtuma
esimerkiksi hydraulisylintereitä hyväksikäyttäen. Oulun yliopiston tiloissa on myös
kylmäkaappi, jossa voidaan suorittaa kokeita -40 °C:ssa. Huoneen mitat ovat noin
2 m x 4 m x 2,5 m.
NVH (Noise, Vibration and Harshness) -testauksessa tarkastellaan ajoneuvossa ilmenevää melua ja värähtelyä. Ajoneuvon NVH -ominaisuuksia voidaan selvittää
radalla, jossa ajoneuvoon aiheutuu tärinää epätasaisella ajoalustalla. Meluun ja värähtelyyn liittyvää testausta voidaan tehdä esimerkiksi MTT Vakolan toimesta liikkuville työkoneille, kuten traktoreille.
EMC (Electro Magnetic Compatibility) – testausta tarjoaa kansallisella tasolla tutkimuslaitokset Nemko ja SGS Fimko sekä kaksi korkeakoulua. EMC -testauksella
mitataan elektronisen laitteen kykyä toimia sille luonnollisessa toimintaympäristössä ja todeta sähkömagneettinen yhteensopivuus (Tukes 2013).
Kestävyystestauksella ajoneuvolla ajetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä tai tehdään tiettyä testiä lukuisia kertoja peräkkäin (MIRA 2013). Testeillä pyritään varmistamaan tuotteen kypsyys ennen markkinoille tuloa. Kestotestausta voidaan tehdä
testausyrityksissä ja tutkimuslaitoksissa ajoneuvoille sekä niiden komponenteille.
Lämmitysjärjestelmien tehoa ja toimivuutta voidaan testata, kun on riittävän kylmät
olosuhteet. Toiminnan kannalta tärkeää on riittävä teho tuulilasin sulana pitämiseksi
ja järjestelmän nopea lämpeneminen kovalla pakkasella ajoneuvon ollessa kylmä.
Kylmä- tai olosuhdehuoneissa voidaan testata lämmitysjärjestelmiä vertailukelpoisesti samoissa olosuhteissa. Kylmähuoneella tarkoitetaan huonetta, jossa lämpötilaa
voidaan säätää ja laskea pakkasen puolelle, mutta ilman suhteellista kosteutta ei voida säätää. Olosuhdehuoneissa voidaan säätää molempia. Suurimmat kylmähuoneet
eivät yllä suorituskyvyssä pienempien tasolle, mutta raskaan ajoneuvoyhdistelmän
kokoluokassa voidaan suorittaa testejä lämpötilavälillä -40...+55 °C.
FINAS (Finnish Accreditation Service) toteaa akkreditoidut testauslaboratoriot
päteviksi laboratorioksi. Akkreditointi on kansallisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jolla testauslaboratorioiden pätevyys ja sen myöntämien todistuksien
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uskottavuus voidaan luotettavasti todentaa. Akkreditointi on vapaaehtoista, mutta
elinkeinoelämä ja julkinen hallinto voivat vaatia sitä.
EY- ja E-tyyppihyväksyntätestausta tehdään Suomessa ajoneuvojen rakennejärjestelmille ja komponenteille Trafin hyväksymien laitosten ja yrityksien toimesta.
Tyyppihyväksyntä on tuotteiden markkinoille saatavuuden kannalta tärkeää, jolloin
voidaan varmistaa ajoneuvon tai komponentin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. (Trafi 2013.)

4.2 Testaustarjonta muualla maailmassa
Kansainvälinen ajoneuvotekniikan konsultointipalveluja tuottava MIRA tarjoaa testauspalveluja jokaisella testauksen osa-alueella. Palvelut ovat monipuolisia, sillä
esimerkiksi vesi- ja lumisateen simulointia voidaan tehdä tuulitunnelissa samaan
aikaan käytettävän kaksi- tai nelipyörädynamometrin kanssa. Tunnelin olosuhteita
voidaan muuttaa lämpötilaa, ilmankosteutta, tuulen nopeutta ja lumi- tai vesisadetta
säätämällä, joten laboratoriossa on mahdollista tutkia esimerkiksi lumen pakkaantumista ja tunkeutumista ajoneuvoon. MIRA:n internet-sivuilta löytyy kattavasti tietoa erilaisista testausmahdollisuuksista. MIRA -laboratoriot on akkreditoinut UKAS
(United Kingdom Accreditation Service) ja sitä vastaa Suomessa toimiva FINAS.
Yksinomaan Iso-Britanniassa toimiva Millbrook tarjoaa laaja-alaisesti testauspalveluja. Millbrookin internet-sivuilla on monipuolisesti kuvattu heidän tuottamiaan
palveluita. Tarkemmat kuvaukset MIRA:sta ja muista kansainvälisistä testaustoimijoista on liitteessä 5 ja 6.
Ruotsissa merkittäviä ajoneuvotestausalueita ovat Älvsby, Arjeplog ja Arvidsjaur,
joissa moni yritys tarjoaa olosuhteiden hallintaan ja ajoneuvojen testaukseen liittyviä palveluita. Yhdysvalloissa on arktisten olosuhteiden testauspalveluita tarjoavia
yrityksiä, joiden palvelukonsepti on samantyyppinen ruotsalaisten ja suomalaisten
vastaavien testausyrityksien kanssa. Tarkoituksena on tarjota olosuhteiden hallintaa
ja testausympäristö testauspalveluineen.

27

5 AJONEUVOTEKNIIKAN OPETUS JA TUTKIMUS
Arktinen ajoneuvotestaus -projektin kiinnostuksen kohteina olivat erityisesti yliopistot, korkeakoulut ja tutkimusinstituutiot, jotka tarjoavat ajoneuvotekniikan opetusta ja tutkimusta. Tutustumiskäyntejä on tehty Ranskassa, Italiassa, Itävallassa,
Saksassa ja Ruotsissa sijaitseviin tutkimus- ja oppilaitoksiin. Tässä luvussa keskitytään kuvaamaan edellä mainittujen maiden oppi- ja tutkimuslaitoksien tämänhetkistä tutkimustyötä ja -tiloja. Lisäksi pohditaan arktisen ajoneuvotutkimuksen kehityssuuntia.

5.1 Kansalliset korkeakoulut
Ajoneuvotekniikkaan liittyvää opetusta ja tutkimusta on Suomessa seuraavissa oppilaitoksissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalto-yliopisto
Centria Ylivieska
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopisto
Koneenrakennuslaitoksella koneensuunnittelun pääaine voi sisältää ajoneuvotekniikan syventäviä opintoja, joihin kuuluvat kurssit: ajoneuvotekniikan perusteet,
ajoneuvojen liikedynamiikka, ajoneuvoelektroniikka, ajoneuvojen tuotekehitys ja
kiskokalustotekniikka. Ajoneuvotekninen tutkimus painottuu renkaan ja alustan väliseen kosketukseen erityisesti talviolosuhteissa, ajoneuvon liikedynamiikkaan ja
sen mallintamiseen sekä raskaiden ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden järjestelmäsuunnitteluun erityisesti hybriditoteutuksien osalta. (Aalto-yliopisto 2013.)
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Centrian ammattikorkeakoulu
Centrian Ylivieskan yksikkö on mukana WintEVE-hankkeessa, jossa tutkitaan sähköisten ajoneuvojen ja niihin liittyvien palvelujen soveltuvuutta talvisiin olosuhteisiin. Hanketta koordinoi Ylivieskan Centria Tutkimus ja Kehitys. WintEVE on yksi
Tekesin EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelman viidestä konsortiosta. Mukana toiminnassa on useita eri yrityksiä, Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK). (Centria 2013.)
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ajoneuvoihin liittyvää opetusta annetaan tietotekniikan koulutusohjelmassa ajoneuvojen tietojärjestelmien opintosuunnalla. Oppilaitoksessa on henkilöautolla
varustettu CarLab-oppimisympäristö, jossa voidaan ohjelmoida ajoneuvoväylän
tietoliikennettä hyväksikäyttäviä sovelluksia. TKI-toiminnan yksi painopiste on ajoneuvojen tietojärjestelmät. Projekteja on tehty muun muassa raskaiden ajoneuvojen
polttoaineen kulutuksen reaaliaikaisesta seurannasta. Oppilaitos tarjoaa EMC-testausta ajoneuvo- ja työkone-elektroniikkalaitteille ja olosuhdetestausta komponenteille sääkaapissa. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013.)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Auto- ja kuljetustekniikan koulutuksessa voi valita jälkimarkkinointipainotteisen
autoinsinöörin tutkinnon, erikoistua autoinsinöörinä logistiikkaan, suuntautua autosähkötekniikkaan tai valita tuoteteknisen autoinsinöörin tutkinnon. Ajoneuvotekniikka on vahvasti mukana TKI -toiminnassa, mikä ilmenee erilaisten hankkeiden
muodossa. Eräässä hankkeessa tutkitaan esimerkiksi uusiutuvien biomateriaalien
käyttöä autoteollisuudessa (Biofore -konseptiauto). Sähköajoneuvotekniikan osaamista Suomessa on viety eteenpäin jo päättyneessä ERA -sähköurheiluautoprojektissa. Lisäksi joka vuosi haetaan uusia opiskelijoita Formula Engineering - tiimiin
Formula Student – kilpailua varten, joka on formula-auton suunnittelu-, valmistusja ajokilpailu. (Metropolia 2013.)
Oulun ammattikorkeakoulu
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaan kuuluu auto- ja kuljetustekniikan
suuntautumisvaihtoehto, jonka opinnoissa perehdytään auto- ja moottoritekniikkaan,
autoelektroniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus-, säätö- ja turvajärjestelmiin. Oppi29

laitoksessa on yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista, johon kuuluu
myös moottorilaboratorio. Opetuksen lisäksi toiseksi perustehtäväksi on määritelty
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). OAMK on mukana Oulun kaupungin,
Oulun yliopiston, VTT:n ja Technopolis Oyj:n muodostamassa Oulun innovaatioallianssissa. OAMK:lla on tehty projekti, jossa Toyota Hilux on muutettu täyssähköiseksi ajoneuvoksi Oulun kaupungin käyttöön. (Oulun ammattikorkeakoulu 2013.)
Oulun yliopisto
Teknillisen tiedekunnan konetekniikan koulutusohjelmaan kuuluu auto- ja työkonetekniikan opintosuunta, joka painottuu raskaiden kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien, jarrujärjestelmien, polttomoottoreiden sekä erilaisten työkoneiden
suunnitteluun, tuotekehitykseen ja konstruktiotekniikkaan. Opiskelijat voivat oman
valintansa mukaan täydentää osaamistaan teknillisen mekaniikan, mekatroniikan,
tuotantotekniikan tai tuotantotalouden opinnoilla. Oulun yliopistolla on tutkittu
muun muassa raskaiden ajoneuvoyhdistelmien ajodynamiikkaa ja kuormituksia,
jarrujärjestelmiä sekä jarrudynamometrimittausten hyväksyntämenettelyjä katsastuksissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet muun muassa Nokian Renkaat, Trafi
ja VR. Liikennevirastolle on tehty junakalustotutkimusta ja Puolustusvoimille telakuorma-auton modernisointiin liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Sisu Auto on
lahjoittanut kuorma-auton Oulun yliopiston konetekniikan osastolle opetus- ja tutkimuskäyttöön. (Oulun yliopisto 2013.)
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Ajoneuvotekniikan opetusta ei anneta, mutta oppilaitos on vahvasti mukana arktisen
osaamisen kehittämisessä. Oppilaitoksen alaisena toimii Arctic Power niminen kylmä- ja talviteknologian osaamiskeskittymä, jossa kehitetään arktisiin olosuhteisiin
liittyvää osaamista erilaisten hankkeiden muodossa. Ajoneuvotestauksessa tarvittavaa osaamista ja kilpailukykyä pyritään parantamaan hankkeiden kautta, joita ovat
esimerkiksi: Kylmän ja talven osaamiskeskittymän kehittäminen ja Vaihtoehtoisten
polttoaineiden jakeluasema. (Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2013.)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa on mahdollista erikoistua auto- ja
korjaamotekniikan opintopolulla korjaamo- ja varaosaliiketoiminnan toimihenkilö30

tehtäviin, auto- ja työkonetekniikan opintopolulla suunnittelu- ja jälkimarkkinointitehtäviin tai älykkäiden koneiden opintopolulla perehtyä ajoneuvojen ja työkoneiden
älykkyyden lisäämiseen. Tekniikan TKI-ohjelmassa painotetaan mittaustekniikan
soveltamista laaja-alaisesti kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2013.)
Turun ammattikorkeakoulu
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua autotekniikassa auton
rakenteiden ja laitteiden toiminnan sekä niiden suunnittelun, ylläpidon ja korjauksen
hallintaan. Kuljetustekniikassa voi suuntautua logistiikan eri muotoihin, sen suunnitteluun sekä siinä käytettävään kalustoon ja välineisiin. Käyttöpainotteisen autoja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdossa voi kouluttautua monipuolisen työharjoittelun kautta katsastajan tehtäviin. TKI -ohjelmissa ei ole painopistealueena
ajoneuvotekniikkaa, mutta tutkimusta on tehty esimerkiksi mahdollisuudesta lisätä
raskaiden ajoneuvojen kantavuutta. (Turun ammattikorkeakoulu 2013.)

5.2 Ulkomaiset korkeakoulut
Tässä luvussa esitellään alla listatut oppi- ja tutkimuslaitokset. Koulujen esittelyiden
lisäksi pureudutaan niiden tutkimukseen arktisen ajoneuvotestauksen kiinnostuksen
näkökulmasta.
•
•
•
•
•
•

Estaca École d’Ingénieurs, Ranska
FH Joanneum, Itävalta
Luleå tekniska universitet, Ruotsi
Otto von Guericke University of Magdeburg, Saksa
Politecnico di Torino ja Centro Estero, Italia
RWTH Aachen ja sen yhteydessä toimivat instituutit IKA ja IFAS, Saksa

Estaca École d’Ingénieurs
Estacan teknillisen korkeakoulun kampukset sijaitsevat Pariisissa Ranskassa. Korkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa; valittavana on
joko ajoneuvo-, rautatie-, ilmailu- tai avaruustekniikka. Estaca koostuu Levallois’n
ja Laval’n kampuksista. Koulutussuuntaukset ovat molemmissa kampuksissa samoja, mutta joitakin poikkeuksia on kampuksien laboratorioissa.
31

Levallois’n on perustettu äänen ja värähtelyn tutkimukseen erikoistunut laboratorio,
ohjausjärjestelmien ja fluidien sekä energiatekniikan laboratorio. Laval’ssa on mekatroniikan, sulautettujen järjestelmien sekä materiaalien rakenteiden laboratoriot.
Estaca laajenee, kun Pariisin lähettyville valmistuu uusi kampus vuonna 2015. Muun
muassa Mercedes Benz rahoittaa uudelle kampukselle oman tutkimuslaboratorion.
Estacan projektit painottuvat ekologisuuteen sekä energia- ja kustannustehokkuuteen. Ajoneuvon painon pienentäminen on yksi askel kohti ekologisempaa ajoneuvotekniikkaa. Tähän pyritään erityisesti ottamalla käyttöön uusia materiaaleja ja kehittämällä uusia suunnittelumalleja rakenteille. Estacan tutkimuksissa painotetaan
polttomoottoreiden vaikutuksia ympäristöön. Merkittävässä roolissa on myös mekatroniikka, joka on mekaanisten, elektronisten ja hydraulisten tekniikoiden integraatio sekä sisäänrakennetut tietojenkäsittelyjärjestelmät.
Estaca on yksi VeDeCom:n perustajajäsenistä. VeDeCom on tutkimusinstituutti,
jonka tavoitteena on ajoneuvojen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen erityisesti kaupunkiympäristössä. Alueellisten viranomaisten, kuljettajien, infrastruktuurin tuottajien, kaupunkisuunnittelijoiden, taloustieteilijöiden ja
sosiologien yhteistyö eli monitieteellisyys nähdään tarpeellisena tavoitteiden saavuttamisessa. (Estaca École d’Ingénieurs 2013.)
Estacan teknillisellä yliopistolla on vahva vuorovaikutus teollisuuden kanssa ja suurin osa Estacassa luennoivista professoreista tulee teollisuudesta. Yhteistyöyritykset ovat kaikki suuria kansainvälisiä toimijoita. Estacan yhteistyökumppaneita ovat
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ja kiinnostusta opiskelijavaihtoihin
on myös mm. Saksan kanssa. Estaca on mahdollisesti kiinnostunut myös arktisesta
yhteistyöstä.
Fachhochschule Joanneum
Joanneumin teknillinen korkeakoulu on yksi Itävallan suurimmista ammattikorkeakouluista. FH Joanneumin teknilliset koulutusohjelmat ovat ajoneuvotekniikka ja
-tuotanto, ilmailutekniikka, teollinen muotoilu, edistyksellinen sähkötekniikka, tekniikka ja tuotannonhallinta, elektroniikka ja teknologian hallinta, tuotantotekniikka ja organisaatiot, kestävä elintarvikkeiden hallinnointi, teollinen johtaminen sekä
energian ja liikenteen johtaminen. Teknillinen tiedekunta keskittyy konetekniikan,
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elektroniikan ja prosessitekniikan innovaatioihin aina ajoneuvoista lentokoneisiin
ja elintarvikkeisiin. Kestävä kehitys ja sen tuoma vastuu näkyvät koulutusohjelmien
suunnittelussa ja tutkimuksissa.
FH Joanneumin ajoneuvotekniikan koulutusohjelma on läheisessä yhteistyössä kansainvälisten valmistajien kanssa soveltavassa tutkimuksessa ja kehityksessä seuraavilla aihealueilla:
•

Järjestelmien kehitys

•
•
•
•
•
•

Koetestaus
Muotoilu ja kilpa-auton suunnittelu
Mallintaminen ja simulointi
Tietojen ja signaalien prosessointi
Mekatroniset järjestelmät
Tekniikan koulutus

Ajoneuvotekniikan koulutusohjelmassa niin ikään tärkeäksi arvoksi on nostettu kestävä kehitys. Polttoaineen kulutuksen ja moottorin kitkahäviöiden pienentäminen,
moderni moottoritekniikka ja ajoneuvon energiankulutuksen hallinta ovat teemoja,
jotka kulkevat läpi koulutusohjelman. (FH Joanneum 2013.)
Mainitsemisen arvoinen on Formula Student -projekti, jota tarjotaan FH Joanneumin ajoneuvotekniikan opiskelijoille vuosittain. Siinä opiskelijoilla on mahdollisuus
osallistua kansainvälisiin Formula Student -kisoihin, joissa heidän tehtävänään on
suunnitella, rakentaa ja tuottaa yksipaikkainen formula-auto. (FH Joanneum s.a..)
Sähköautot tulevat valtaamaan automarkkinat muutaman vuosikymmenen sisällä
(International Energy Agency 2011). FH Joanneumin Elektroniikka ja teknologiajohtaminen -koulutusohjelma on yhteistyössä EU:n E3car -projektissa, jonka tavoitteena on merkittävästi vähentää pakokaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden
käyttöä kuljetuksessa. Projekti tähtää mikro- ja nanoelektroniikan suunnitteluun uuden sukupolven energiatehokkaita autoja varten. Usean eri kansainvälisenkin tahon
yhteistyön tuloksena on tarkoitus kehittää tehokas, mutta edullinen sisäänrakennettu
elektroninen järjestelmä, joka pienentää energiankulutusta sähköautoissa kolmanneksella ja näin ollen pidentää ajoneuvon toimintasädettä. Avaintekijä tässäkin projektissa on uusiutuvien energialähteiden käyttö. (FH Joanneum 2013.)
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Luleå tekniska universitet ja CASTT
Luulajan teknillisessä korkeakoulussa on laajasti eri alojen tutkimusta ja koulutusta, joissa painopiste on pohjoisuudessa ja arktisuudessa. LTU:ssa on kymmenittäin
eri koulutusohjelmia, muutamina mielenkiintoisina poimintoina geo- ja kaivostekniikka, ilmastosensitiivinen kaupunkisuunnittelu, mineraalitekniikka ja metallurgia,
tulevaisuuden materiaalit, avaruusaluksen suunnittelu sekä luonnonkatastrofeja kestävät rakenteet.
CASTT (Center for Automotive Systems Technologies and Testing) on Luulajan
teknillisen korkeakoulun sisällä toimiva ajoneuvotekniikan ja ajoneuvotestauksen
keskus, joka tarjoaa sekä tutkimustyötä että opetusta. CASTT:n tutkimusalueita
ovat mallintaminen ja simulointi, hajautettu suunnittelu (distributed engineering) ja
tuotekehitys sekä tietotekniikka, sähkö- ja avaruustekniikka. CASTT:lla on vahvaa
arktista olosuhdeosaamista. (LTU 2013.)
Tällä hetkellä CASTT:ssa tehdään tutkimusta seuraavista aiheista:
• Automatisoidut ajoneuvotestaukset
• Tietokoneistettu testiajo
• Tiivistyneen lumen luonnehdinta/määrittely
• Ajettavuuden arvio ja ajoneuvon suorituskyky
• Laitteisto ja kommunikaatio
• Langattomat sensorit
• Jääratojen kunnossapito
• Melu, tärinä ja karkeus (NVH) sähköautossa
• Road eye/ Intelligent road
• Optinen sensori, mittaa tienpinnan olosuhteita
• Tien pintarakenteen arvio ja määrittely
• Telemaattiset järjestelmät
• Testipalvelut talvirenkaille
• Renkaan kitkatestaus
• Rengasmelu
Opiskelijoiden projekteista mainittakoon Team Baldos 2013 -projekti. Projektissa
on yhdeksän konetekniikan opiskelijaa ja heidän ohjaajansa LTU:lta, jotka työskentelevät yhdessä kehittääkseen konseptiajoneuvo Baldos III:n. Projektilaiset ovat
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osallistuneet Shell Eco Marathon Europe 2013 -kilpailuun Rotterdamissa, jossa he
sijoittuivat toiseksi etanolilla käyvien kaupunkikonseptien kategoriassa. Konseptiajoneuvo Baldos on Ruotsin polttoainetehokkain auto. (Team Baldos 2013.)
CASTT:n äänen, värähtelyn ja karkeuden mittauksia tehdään NVH -laboratoriossa.
Laboratorion tuloksia, muun muassa suunniteltuja varoitusääniä, ovat hyödyntäneet
Scania ja Volvo. Edellä mainitut yritykset ovat tehneet sähköajoneuvoille akustisia
mittauksia. Äänilaboratoriossa simuloidaan ajoneuvon äänimaailmaa. Taajuuspyyhkäisy -testiradalla (8 – 55 Hz) voidaan testata ajoneuvojen komponenttien resonointia. Menetelmä on CASTT:n innovaatio ja se on vapaasti käytettävissä. NVH
-laboratorioon on myös rakennettu laite, jolla simuloidaan renkaan aiheuttamaa värähtelyä ja melua ja tutkitaan miten ne siirtyvät ajoneuvon rakenteita pitkin kuultavaksi häiriöksi kuljettajalle.
LTU:ssa ollaan kiinnostuneita yhteistyöstä Oulun yliopiston kanssa. LTU:n kanssa
käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että testaaminen on Aasiassa edullista verrattuna
Euroopan maihin, minkä vuoksi Suomen ja Ruotsin on erotuttava eri tavalla edukseen maailmalla. Aasialaisten ajoneuvovalmistajien testaustarve on kasvamassa ja
se voi lisätä testausta arktisilla alueilla. Kilpailuetuja ovat palvelutarjonta ja osaaminen. Yhteiseksi visioksi muotoutui, että Suomi ja Ruotsi tunnettaisiin maailmalla
huippuluokan tutkimuksesta ja testauksesta.
Otto von Guericke Universität Magdeburg
Otto von Guericke Universität Magdeburg (OVGU) perustettiin vuonna 1993 ja
se syntyi teknillisen yliopiston, opettajankoulutuslaitoksen ja lääketieteellisen korkeakoulun yhdistymisellä. OVGU on yksi Saksan nuorimpia yliopistoja. (OVGU
2013.)
ARC -projektin edustusvierailu OVGU:ssa keskittyi yliopiston konetekniikan osastoon (saks. Institut für Maschinenkonstruktion). Koneensuunnittelun instituutin
osastoja ovat koneen osat ja tribologia, suunnittelutekniikka sekä mekatroniikka
koneenrakennuksessa. OVGU:n konetekniikan osasto tekee paljon yhteistyötä ajoneuvoteollisuuden kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on Volkswagen, jonka pääkonttori sijaitsee Wolfsburgissa noin 80 km etäisyydellä Magdeburgista. Opiskelijat tekevät tutkimusta myös VW:n tiloissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm.
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BMW, MAN, Enercon, Schaeffler, IAV (Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr),
APL (American President Lines Ltd.) ja saksalainen tutkimusorganisaatio Fraunhofer.
OVGU:n ohessa on ajoneuvoasiantuntijuusinstituutti IKAM (Institut für Kompetenz in AutoMobilität) ja Exellence Cluster Automotive. Niissä tehdään tutkimusta
ja testausta Saksi-Anhalt alueen yrityksille. IFA Rotorion tekee nivelakseleita ja hiilikuituvahvisteisia rakenteita.
OVGU:ssa materiaalitekniikan osasto on varustelultaan samankaltainen Oulun
yliopiston materiaalitekniikan laboratorion kanssa. Heidän moottori- ja voimansiirtolaboratorionsa on huippuluokkaa ja sitä käyttävät useat ajoneuvovalmistajat.
Erityisominaisuutena voimansiirtotestipenkissä on kyky mitata sähkömoottorien
nopeita momenttimuutoksia. Yliopisto on saanut useita kymmeniä miljoonia euroja
laboratorioidensa kehittämiseen. Laboratorio on perustettu vuonna 2008.
OVGU:n konetekniikan osaston tutkimusalueita ovat muun muassa (IMK 2013):
• Tekninen rakentaminen
–– Konetekniikan suunnitteluperiaatteiden kehittäminen ja parantaminen
–– Konseptien kehittäminen, tuotesuunnittelu
–– Mekaaninen suunnittelu
–– Open-Source -ideoiden käyttö tuotekehittelyssä
–– Biolääketieteellinen tekniikka ja suunnittelu
–– Räjähdyskestävät rakenteet
• Uusien työkalujen ja teknologioiden soveltaminen ja tehokas yhdistely tuotekehityksessä
• Nopea prototyyppien kehitys
• 3D-CAD-mallintaminen
• Tuotekehitys
Politecnico di Torino ja Centro Estero
Torinossa sijaitseva korkeakoulu on Italian vanhin teknillinen korkeakoulu, joka
tarjoaa useita kursseja tekniikan, arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun kentiltä.
Torinon teknillinen korkeakoulu on tutkimusyliopisto, joka on maailmantunnettu
arkkitehtuurin ja tekniikan tutkimuksistaan. Tutkimuslaitoksen tutkimus jakaantuu
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neljään alueeseen: teolliseen tekniikkaan, informaatioteknologiaan, hallintaan ja
sovellettuun matematiikkaan sekä rakennustekniikkaan, ympäristönsuunnitteluun,
arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Yliopisto on onnistunut luomaan vahvan kansainvälisen verkoston, etenkin Kiinan kanssa. (Politecnico di Torino 2013.)
Kone- ja ilmailutekniikan osastolla voi opiskella ajoneuvo-, ilmailu- ja rautatietekniikkaa sekä mekatroniikkaa. Ajoneuvotekniikan osastolla opetetaan muun muassa
hiilikuiturakenteita, korirakenteita, törmäysdynamiikkaa ja ergonomiaa.
Ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä General Motorsin kanssa dieselmoottorien
kehittämisessä. Tutkimuspainopiste yliopistolla on erityisesti elektromagneettisten
laakerointien tutkimisessa. Nimenomaan niiden ja elektronisesti ohjatun hydrauliikan arktinen testaaminen nähdään tarpeellisena. Politecnicon rahoitus tulee lähes
kokonaan ulkopuolisilta tahoilta.
Centro Estero on italialainen kansainvälistymiseen suuntautunut virasto, jonka toimintaa ovat sijoittaminen, kauppa ja turismi. Centro Esterolla on vahvat siteet paikalliseen ajoneuvoteollisuuteen.
RWTH Aachen University
Saksassa sijaitsevassa Aachenin yliopistossa on kymmenen tiedekuntaa, joista konetekniikan tiedekunta on ajoneuvotestauksen kannalta mielenkiintoisin. Konetekniikan tiedekunnassa voi opiskella muun muassa konetekniikkaa, energiatekniikkaa,
työkonetekniikkaa, ajoneuvotekniikkaa ja kuljetusta sekä avaruustekniikkaa.
RWTH:n sisällä toimivat instituutit IKA (Institute for Motor Vehicles) ja IFAS (Institute for Fluid Power Drives and Controls). Moottoriajoneuvoinstituutti IKA on
julkinen tutkimuslaitos ja osa Aachenin yliopistoa. Sen kanssa yhteistyössä toimiva
FKA (Ajoneuvotekniikan tutkimusliitto) on rajapinta IKAn ja yritysmaailman kanssa. IKA tutkii seuraavia osa-alueita:
•
•
•
•
•

Ajoneuvon rungon suunnittelu
Ajoneuvon alustan suunnittelu
Ajoneuvoakustiikka
Elektroniikka
Voimansiirto
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•
•
•
•

Kuljettajan avustusjärjestelmät
Konseptiajoneuvo
Lämmönhallinta
Strategia ja prosessin kehittäminen

IKA on Euroopan johtava ajoneuvoinstituutti, joka kattaa kaikki ajoneuvotekniikan
osa-alueet. IKA:n toiminta ulottuu aina ensimmäisestä ideasta valmiiseen prototyyppiin. Innovatiivisten konseptien muotoiluprosessin aikana käytetään sekä virtuaalista että tosielämän testausta. IKA keskittyy erityisesti ajoneuvojen turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja ajomukavuuteen sekä sähkökäyttöiseen liikkuvuuteen
(electric mobility) ja konseptiajoneuvoihin. (RWTH Aachen 2012.)
IFAS on yksi suurimmista hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien tutkimuslaitoksista. Opetustyö IFAS:ssa on tutkimustuloslähtöistä ja sidoksissa instituutissa
tehtävään tutkimukseen. Konetekniikan lisäksi IFAS:lla tutkitaan muitakin poikkitieteellisiä aiheita, kuten informaatioteknologiaa, säätötekniikkaa, sähkötekniikkaa,
tribologiaa ja kemiaa. IFAS:n tutkimustoiminta voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
tribologiaan ja fluidianalyysiin, pumppu- ja moottoriteknologiaan, venttiiliteknologiaan ja mekatroniikkaan, systeemisuunnitteluun ja ohjausteknologiaan sekä
pneumatiikkaan. Instituutilla on laboratoriossaan -70 °C kylmäkaappi sekä testauslaitteisto hydraulinesteen partikkelien tutkimiseen. IKA:sta löytyy oma testirata, kolaritestihuone ja muun muassa inertiapenkki.

5.3 Tulevaisuuden tutkimus
Huomattava tutkimuksen painoala ja kiinnostuksen kohde lähes kaikissa edellä
mainituissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa näyttää olevan ekologiset kysymykset. Ekologisuuteen liittyy ajoneuvon ja komponenttien valmistusprosesseissa
syntyvän sekä ajoneuvon käytön aikaisen energian vähentäminen. Keinoja päästöjen vähentämiseksi ja muuttamiseksi ympäristöä vähemmän kuormittaviksi on
esimerkiksi ajoneuvon ja komponenttien painon vähentäminen, mikä vaatii uusien kevyempien materiaalien kehittämistä. Uusiutuvaa energiaa on käytettävä siellä
missä sitä voidaan, kuten esimerkiksi komponenttien ja materiaalien valmistusprosesseissa.
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Ekologisuus koskee myös arktista ajoneuvotestausta. Testauksen ja testausteknologian kehittämisessä on seurattava ajoneuvoteollisuuden trendejä ekologisuudessa.
Onko ekologisempaa testata autot luonnollisissa olosuhteissa vai keinotekoisesti
luoduissa olosuhteissa? Ajoneuvojen kuljetus pohjoiseen on epäekologista ja kallista, mutta toisaalta keinotekoisesti arktisten olosuhteiden luominen vaatii kalliita
laitteita ja paljon energiaa.
Sähkö- ja hybridiajoneuvojen käytön lisääntyminen on todennäköistä. IEA:n raportin mukaan sähkö- ja hybridiajoneuvojen osuus myytävistä autoista vuoteen
2050 mennessä tulee olemaan vähintään 50 % (International Energy Agency 2011).
Elektroniikan käyttö autoissa tulee lisääntymään kiihdyttäen ajoneuvoteknologian
kehittymistä. Nämä tekijät vaikuttavat myös arktiseen ajoneuvotestaukseen. Huomiota on kiinnitettävä auton sähkölaitteiden ja tekniikan testaukseen ja kestävyyteen arktisissa olosuhteissa. Sähkölaitteiden toimivuuden varmistaminen kylmissä
olosuhteissa on oleellista ajoneuvon turvallisuuden kannalta. Ajoneuvotestauksen
automatisoinnilla pystyttäisiin lisäämään testauksen turvallisuutta, kun ihmiskuski
olisi tarpeeton testaamisen kannalta.
Aasian ajoneuvoteollisuuden ja -testauksen markkinat ovat kasvamassa (luku 6),
joten on syytä pohtia miten arktinen alue voisi lisätä kilpailukykyään ajoneuvotestauksen saralla. Huippuosaaminen on pohjoisen kilpailuvaltti, ja kehittämällä koulutusohjelmiaan ja kouluttamalla uusia osaajia arktiseen ajoneuvotestaukseen tutkimuslaitokset ja toimialat voivat osallistua alan osaamisen kehittämiseen.
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6 MARKKINAT JA TRENDIT
Suomessa autotestausta harjoittavat lähinnä eurooppalaiset autovalmistajat, joille
muun muassa Venäjän kasvavat markkinat ovat tärkeitä muun muassa niiden läheisyyden vuoksi. Oletuksena onkin, että Suomen ajoneuvotestausalan markkinat
koostuvat lähinnä Euroopan ja Venäjän markkinoille tarkoitetuista ajoneuvoista ja
niihin tulevista järjestelmistä ja komponenteista. Siitä huolimatta, että Euroopassa
myydään merkittäviä määriä Aasiassa valmistettuja autoja, aasialaisten valmistajien läsnäolo Suomen Lapin testiradoilla on jäänyt vähäiseksi. Ilmeisesti testipaikan
valintaan vaikuttaa myös sen maantieteellinen sijainti. Sen pitäisi olla helposti saavutettavisssa valmistajan TK-toimintoihin.
Vaikka useissa maanosissa on runsaasti kylmiä olosuhteita, niiden ilmastot saattavat erota toisistaan merkittävästi. Esimerkiksi Kiinassa lumi on kuivempaa kuin
Pohjois-Suomessa (Sundsvall & Teräs 2009) ja täten Suomessa tehdyt autotestit eivät olisi luotettavia niiden automallien osalta, jotka on tarkoitus myydä Kiinassa.
Moni muukin tekijä vaikuttaa testipaikan valintaan, kuten testauskustannukset ja
isojen markkinoiden läheisyys. Tärkeintä on kuitenkin, että testiolosuhteet vastaavat kohdemarkkinoiden olosuhteita ja näin ollen paras paikka testata ajoneuvo on
kohdemaa itse. Toisaalta Aasian ajoneuvovalmistajat myyvät autojaan myös Pohjoismaihin ja Venäjälle, jolloin nämä ajoneuvot tulisi testata arktisissa olosuhteissa.
Euroopan ja Venäjän markkina-alueiden mahdollinen kasvu tai lasku vaikuttavat
eniten suomalaisten testausyritysten liikevaihtoon ja ylipäänsä testaustoiminnan kehittymiseen. Tämän syynä on se, että näiden automarkkinoiden kannalta on erittäin
tärkeää, että ajoneuvot toimivat luotettavasti myös pohjoisen kylmissä ja lumisissa
olosuhteissa. Nämä yhteydet eivät kuitenkaan ole vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä
moni muukin tekijä vaikuttaa Suomen ajoneuvotestaustoimintaan.

6.1 Globaalit automarkkinat
Maailmanlaajuisesti arktisen ajoneuvotestauksen liikevaihto on noin 500 miljoonaa
euroa (Sundvall ja Teräs 2009) Suomen osuuden ollessa arviolta 30–50 miljoonaa.
Suomessa testataan lähinnä henkilöautoja ja renkaita. Työkoneiden ja hyötyajoneuvojen testaus on vähäistä tai se suoritetaan valmistajan toimesta omilla testausalueilla. Sama koskee myös Ruotsin Norrbottenin testausaluetta.
40

Seuraavaksi analysoidaan globaalien automarkkinoiden trendejä ja niiden mahdollista
vaikutusta Suomen arktiseen ajoneuvotestaukseen. Suurimmat autovalmistusmaat/alueet ovat seuraavat: Kiina, Euroopan Unioni (27-maata) ja Japani (kuva 1). Hyötyajoneuvojen suurimpia valmistusmaita tai -talousalueita ovat Yhdysvallat, Kiina
ja EU (kuva 2).

Kuva 1. Suurimmat henkilöautojen valmistusmaat ja -alueet (kpl; %). (JAMA 2013.)

Kuva 2. Suurimmat hyötyajoneuvojen valmistusmaat ja -alueet (kpl; %). (JAMA 2013.)
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Yksi merkittävimmistä nykyajan automarkkinatrendeistä on voimakas talouskasvu
kehitysmaissa ja sitä seuraava autotuotannon ja myynnin nousu. KPMG:n kyselytutkimuksen mukaan suurin osa ajoneuvoalan asiantuntijoista ennustaa, että jatkossa kasvu tapahtuu BRIC-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) (KPMG 2013).
Seuraavassa kappaleessa asetetaan vastakkain BRIC- ja TRIAD-maat (Länsi-Euroopan maat, Pohjois-Amerikan maat ja Japani) sekä tarkastellaan näiden maiden
markkinatrendejä ja pohditaan mitä vaikutusta niillä voi olla Suomen ajoneuvotestausalaan.

6.2 BRIC- vs. TRIAD-maat: automarkkinoiden kehitys
Suurin osa auto-alan johtajista uskoo, että BRIC-maiden globaalin automyynnin
markkinaosuus kasvaa 50 % vuoteen 2018 mennessä. BRIC-maiden valmistajat näkevät kasvumahdollisuuksia erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Itä-Euroopassa ja EteläAmerikassa. 61 % kyselyn vastaajista uskoo, että kuudessa vuodessa BRIC-maiden
kuluttajat tulevat vaatimaan samantasoista laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta
kuin TRIAD-maiden ostajat. Kiina on selvästi houkuttelevin investointikohde autovalmistajille. Sen perässä seuraavat Intia, Venäjä ja Brasilia. 47 % kyselyyn vastanneista uskoo, että Kiinasta tulee merkittävä autovientimaa vuoteen 2017 mennessä,
Venäjän vastaava luku on 36 %, Intian 22 % ja Brasilian 37 %. (KPMG 2013.)
Länsi-Euroopan ja Japanin autotuotanto ja myynti jatkavat laskua tulevaisuudessakin. Vaikka Japanin sisämarkkinat ovat vetäneet hyvin vuonna 2012, maan autovienti on romahtanut selkeästi vuoden 2008 huipusta. Globaalin autotuotannon
ylikapasiteetin uskotaan jatkavan kehittymistään. Seuraavana on KPMG:n (2013)
laatima ennuste kahdeksasta nousija- ja laskijamaasta (kuva 3 ja kuva 4). Eniten
luottamusta ajoneuvoteollisuuden johtajilla on Kiinan automarkkinoihin, sillä 94 %
kyselyyn vastanneista uskoo maan autotuotannon ja -myynnin kasvavan tulevaisuudessa. Toisella, kolmannella ja neljännellä sijalla ovat muut BRIC-maat. Toisaalta vähiten luottamusta haastateltavat ovat antaneet EU-markkinoiden kasvulle:
Espanjalle, Italialle ja Ranskalle. Kyselyn vastaajista 33–48 % uskoo näiden maiden
autotuotannon ja -myynnin laskevan lähivuosina.
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Kuva 3. Auto-alan johtajien usko eri maiden automarkkinoiden kasvuun. (%:ssa vastanneista).
(KPMG 2013.)

Kuva 4. Auto-alan johtajien usko eri maiden automarkkinoiden laskuun (%:ssa vastanneista).
(KPMG 2013.)

Kasvun siirtymistä kehitysmaihin indikoi myös se, että vuonna 1999 Renaultin valmistamista autoista joka kymmenes myytiin Euroopan ulkopuolella, kun vuonna
2012 vastaava luku oli jo joka toinen auto. Laskutrendi pakottaa autovalmistajia
säästämään, mikä mahdollisesti vaikuttaa eurooppalaisten testipalveluyritysten liikevaihtoon. TRIAD-maiden suuri poikkeus on USA. 40 % kyselyyn vastanneista on
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siitä mieltä, että automyynti ja -tuotanto eivät laske ja mahdollisesti jopa kasvavat.
USA:n, Intian ja Brasilian kasvun vaikutus Suomen Lapissa toimivien yritysten näkymiin on lähes olematon tai vain välillinen.
Kiinan kasvu, erityisesti lisääntyvä autovienti voi ainakin teoriassa tarkoittaa mahdollisuuksia suomalaisille ajoneuvotestausalan yrityksille. Kiinalaiset automerkit
ovat yrittäneet useampaan otteeseen tulla Euroopan markkinoille. Tällä hetkellä
ei kuitenkaan ole tiedossa, että mitään kiinalaisvalmisteisia ajoneuvoja olisi testattu Suomen tai Ruotsin Lapissa. Tilanne kuitenkin voi muuttua lähivuosina, sillä
kiinalaisilla on selkeä halu olla läsnä Länsi-Euroopan markkinoilla muun muassa
eurooppalaisten automerkkien omistamisen kautta, kuten Volvo Cars:n. Kiinalaiset valmistajat ovat jo aiemmin yrittäneet tehdä avauksen Euroopan markkinoille
siinä kuitenkin epäonnistuen. Vuonna 2005 kiinalaiset autot ovat saaneet huonoja
arvosanoja eurooppalaisissa törmäystesteissä (LMC Automotive 2013). Sen jälkeen
turvallisuutta on onnistuttu parantamaan ja vuonna 2011 SAIC ja Geely ovat saaneet
korkeita pisteitä turvallisuustesteissä. Myös Great Wallin lava- ja maasturiautot ovat
olleet myynnissä EU:ssa jo muutaman vuoden. Vuodesta 2011 Great Wallilla on
ollut toiminnassa kokoonpanotehdas Bulgariassa. (LMC Automotive 2013.)
Parantaakseen autojen laatua, kiinalaiset saattavat päätyä testaamaan Euroopan automallejaan arktisissa olosuhteissa. Toisaalta on syytä ottaa huomioon Euroopan
automarkkinoiden vaikea tilanne, joka tulee vaikuttamaan myös aasialaisiin toimijoihin. Näin ollen suuria avauksia kiinalaisilta Suomen Lapissa lähivuosina tuskin
voidaan odottaa. Uusina tulokkaina kiinalaiset autovalmistajat voivat epäonnistua
Euroopan kireässä kilpailutilanteessa.
Kiinan sisämarkkinat jatkavat voimakasta kasvua. Vuonna 2012 Kiinassa tehtiin yli
13 miljoonaa henkilöautojen rekisteröintiä, jolla saavutettiin 8 %:n markkinakasvu
(VDA 2013). Vuodelle 2013 on ennustettu yli 16 miljoonan henkilöauton myyntiä,
joka vastaisi 13 % kasvua verrattuna vuoteen 2012. LMC Automotive ennustaa 21
miljoonan kevyen auton myyntiä vuodelle 2013. (LMC Automotive 2013.) Kiina
on siis valtava markkina-alue. Siitä syystä Bosch testaa Kiinan markkinoille tarkoitettuja jarruja Kiinassa eikä Euroopassa (Sundvall ja Teräs 2009). Esimerkiksi ruotsalainen Arjeplog Test Management on vuodesta 2004 tehnyt yhteistyötä Boschin
kanssa Kiinan Yakeshissa. (FKG 2013.)
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Venäjä on kiinnostava maa, koska siellä vallitsee samankaltaisia sääolosuhteita kuin
Suomessakin. Ajoneuvojen toimivuus kylmissä olosuhteissa on jopa kriittisempää
kuin Suomessa, sillä esimerkiksi Siperiassa talvet ovat Suomea kylmempiä ja samalla huoltoverkosto ei ole yhtä kehittynyt kuin Pohjoismaissa. Teiden huolto on
verraten tehotonta ja paksun lumikerroksen peittämät tiepinnat eivät ole harvinaisia.
Ernst & Youngin (2013) tutkimuksen mukaan Venäjä on Euroopan houkuttelevin
markkina-alue. Samalla kun Länsi-Euroopan automyynti on laskussa, Venäjällä on
nähtävissä edelleen kasvua 2008–2009 vuosien kriisin jälkeen.

Kuva 5. Ennuste Venäjän henkilö- ja pakettiautojen myynnistä (tuh. kpl). (Ernst & Young 2013.)

Ernst & Young ennustaa viiden prosentin kasvua Venäjän henkilö- ja pakettiautojen
markkinoille vuosille 2013 – 2016 sekä neljän prosentin kasvua hyötyajoneuvomarkkinoille vastaavalle aikajaksolle (kuva 5). Kasvusta huolimatta Venäjän autokanta on edelleen vanha – autojen keski-ikä on 11,8 vuotta. Euroopassa vastaava
luku on seitsemän vuotta. Autojen määrä suhteessa maan asukaslukuun (260 per
1000 asukasta) on alhainen verrattuna teollisuusmaihin. Saksan ja USA:n vastaavat
luvut ovat 499 ja 641 tuhatta asukasta kohti. (Ernst & Young 2013.) Nämä luvut kertovat, että Venäjän automarkkinoilla on edelleen paljon kasvupotentiaalia. Venäjän
kasvu tukee eurooppalaisia valmistajia, mikä on positiivinen asia arktisen ajoneuvotestauksen kannalta.
Merkkikohtaiset tilastot osoittavat, että yhä useampi aasialainen autovalmistaja tulee menestymään. KPMG 2013 -kyselytutkimuksen mukaan länsimaisista autovalmistajista ainoastaan VW ja BMW pystyvät kasvattamaan markkinaosuutta. Muut
kärkikymmenikköön kuuluvat valmistajat tulevat Aasiasta. KPMG:n haastattelemista auto-alan johtajista 81 % uskoo VW:n kasvattavan markkinaosuutta tulevai45

suudessakin. (Kuva 6.) Aasialaisista automerkeistä eniten luottamusta ovat saaneet
BAIC, Toyota ja Hyundai/Kia. Toisaalta aasialaisten valmistajien asema on heikentynyt merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna kyselyn tulosten mukaan.

Kuva 6. Autoalan johtajien usko automerkkien markkinaosuuksien kasvuun (% vastanneista).
(KPMG 2013.)

Edellä selvitetyn perusteella voidaan todeta, että globaaleilla automarkkinoilla on
tapahtumassa selkeä murros. Kasvu tapahtuu jatkossa BRIC-maissa, joista ehkä
mielenkiintoisin arktisen ajoneuvotestauksen kannalta on Venäjä. Sen ilmasto-olosuhteet ovat arktiset ja voimakkaasti kasvavat markkinat voivat tuoda testaustyötä
muun muassa Suomeen. Länsi-Euroopan markkinat supistuvat ja yli 40 % autotuotannon ylikapasiteettia tullaan purkamaan, vaikka maailmanlaajuisesti ylikapasiteetin kasvu jatkuu. Suomen arktisen ajoneuvotestauksen kannalta kotimarkkinoiden
(tässä tapauksessa Euroopan markkinoiden) supistaminen on negatiivinen asia, mutta ei välttämättä tarkoita, että alan näkymät ovat synkkenemässä. Muutkin tekijät
tulevat vaikuttamaan alaan seuraavan 5-10 vuoden aikana ja niitä pohditaan tarkemmin tämän tutkimuksen seuraavissa osioissa.

6.3 Teknologiatrendit
Autoalan teknologiatrendit ovat monien tekijöiden muovaamia. Suurimpia tekijöitä ovat ympäristöystävällinen ajattelu ja siihen liittyvä energiatehokkuus. Nämä
vaikuttavat ennen kaikkea moottori- ja voimansiirtoteknologioiden kehitykseen.
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Lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat turvallisuusvaatimukset, joiden tuloksena ovat
nykyauton monet turvavarusteet ja -järjestelmät, kuten lukkiutumattomat jarrut ja
ajonvakautusjärjestelmät. (Taulukko 6.)
Perinteisten polttomoottoreiden optimointi ja hybriditeknologia ovat tärkeimmät
trendit voimanlähteiden kehityksessä (KPMG 2013). TRIAD-maat ovat lievästi
hybridiajoneuvojen kannalla, kun BRIC-maiden autoalan johtajat luottavat enemmän polttomoottoreiden kehitykseen (kuva 7). Molemmat teknologiatrendit ovat
voimakkaita sekä TRIAD- että BRIC-maissa.
EU:n jäsenvaltioiden ympäristötavoitteet asettavat tiukkoja vaatimuksia voimanlähteissä käytettävälle teknologialle: ”EU on asettanut tavoitteekseen vähentää liikenteen päästöjä 10 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2020
jälkeen päästövähennystavoitteet tulevat kiristymään entisestään, sillä EU tavoittelee 80–95 % päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen vähentäminen
liikennesektorilla on haastavaa”. (Ruska et al. 2010.) Vuoden 2020 päästövähennys-

Kuva 7. Merkittävimmät investoinnit voimansiirtolinjateknologiaan tulevan 5 vuoden aikana (vastanneiden näkemykset, %). (KPMG 2013.)
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tavoitteet voidaan saavuttaa edelleen kehittämällä polttomoottoritekniikkaa ja käyttämällä hybriditeknologiaa. Vuoden 2050 tavoitteisiin pääsemiseksi joudutaan käyttämään muita teknologioita, esimerkiksi täyssähköautojen käytön lisäämistä (Ruska
et al. 2010). Liikenneministeri Merja Kyllösen 2012 asettama Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä –työryhmä esittää, että henkilö,- vene- ja raideliikenne olisivat lähes täysin riippumattomia fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.
Öljyn korvaajaksi ehdotetaan bioöljyä, jota pystyttäisiin tuottamaan kansallisesti
ja olemaan sen tuottamisessa omavarainen. Ajoneuvotestauksen kannalta tämä tarkoittaa lisääntyvää uusien biopolttoainelaatujen testaamista arktisissa olosuhteissa.
(Rautavirta 2013.)
Polttomoottoritekniikan kehitystä ohjataan EU:ssa Euro -päästönormeilla. Tällä
hetkellä voimassa ovat Euro 5 -päästönormit. 1.9.2014 lähtien dieselautojen tyyppihyväksyntään aletaan soveltaa tiukkoja Euro 6 -päästönormeja. 1.9.2015 lähtien
Euro 6:sta sovelletaan dieselautojen rekisteröintiin ja myyntiin. Euro 6 -standardin
tulelessa voimaan kaikkien dieselmoottorilla varustettujen ajoneuvojen on vähennettävä typpioksidipäästöjä huomattavasti. Esimerkiksi henkilöautoille ja muille
hyötyajoneuvoille asetetaan päästörajaksi 80 mg/km (mikä on yli 50 prosenttia vähemmän kuin Euro 5 -standardissa). Myös dieselajoneuvojen hiilivetyjen ja typpioksidien yhteispäästöjä vähennetään, ja esimerkiksi henkilö- ja hyötyajoneuvojen
osalta päästörajaksi asetetaan 170 mg/kg. (Europa 2013.)
Euroopan komissio laatii erityiset menettelyt, testit ja vaatimukset pakokaasupäästöille. Testit on suoritettava erilaisissa testisykleissä ja matalissa ympäristön lämpötiloissa. Samoin on mitattava savun tiheyttä ja varmistettava jälkikäsittelyjärjestelmien moitteeton toiminta ja regenerointi. Talvitestit tulevat olemaan jatkossakin osa
ajoneuvotestausta ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. (Europa 2013.)
Ympäristöajattelu sekä EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö ovat voimakkaasti
muovaamassa nykyautoa ja ajoneuvoteollisuutta. Lisääntyvä uusien materiaalien,
aineiden ja elektroniikan käyttö avaavat sekä uusia mahdollisuuksia että luovat uusia haasteita testiyrityksille. Kehittyvä autoteknologia vaatii entistä huolellisempaa
testausta ja arktisella ajoneuvotestauksella on oma osansa siinä. Etenkin yleistyvät
sähkö- ja hybridiautot voivat tulevaisuudessa tuoda merkittävän osan arktista ajoneuvotestausta harjoittavien yritysten liikevaihdosta. Akkujen ja sähköjärjestelmien
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toimivuus on varmistettava erityisesti kylmissä ja vaihtelevissa olosuhteissa tuotekehityksessä toteutettujen simulointien tueksi. Ajoneuvojen sähkö- ja hybriditeknologian yleistymistä ja ennusteita käsitellään seuraavassa kappaleessa.
Taulukko 6. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi autovalmistajien käytössä on seuraavia keinoja.
(JAMA 2013.)
Moottorin hyötysuhteen parantaminen
• Termisen hyötysuhteen parantaminen
-Suoraruiskutus
         -Muuttuvat mekanismit (muuttuva
          sylinterien käyttö, VVT & L, jne.)
• Kitkan vähentäminen
-Männän kitkojen vähentäminen
         -Matalan viskositeetin moottoriöljyt

Voimansiirtolinjan hyötysuhteen
kasvattaminen
• Suurempi välityssuhteiden lukumäärä
• Jatkuvasti muuttuva välitys

Ilmanvastuksen pienentäminen
• Korin muotojen optimointi

Vierintävastuksen pienentäminen
• Matalan vierintävastuksen omaavat
renkaat

Ajoneuvon painon pienentäminen
Muut keinot:
• Laajempi kevyiden valmistusmateriaalien • Sähköiset ohjaustehostimet
käyttö
• Tyhjäkäynnin vähentäminen (stop-start/go
• Korirakenteen parantaminen
-teknologiat)
• Hybriditeknologia
• Taloudellinen ajotapa

6.3.1 Hybridi- ja sähköautot
Sähköllä liikkuminen säilyy edelleenkin merkittävänä trendinä (KPMG 2013). Kiinnostus täyssähköautoja (EV) kohtaan on hieman laskenut ja painopiste on siirtymässä hybrideihin ja polttomoottoreiden edelleen kehittämiseen (kuva 7). Esimerkiksi
Japanissa toukokuussa 2012 tehdyistä uusien autojen rekisteröinneistä 1/5 osa oli
hybridiautoja (KPMG 2013). Erityisen paljon potentiaalia autoalan johtajat näkevät
Plug-in -hybrideissä (PHEV -sähköverkosta ladattavat hybridit). Usko polttokennoihin on horjunut ja enää 17 % auto-alan johtajista uskoo teknologian yleistyvän.
Eniten tukea polttokennoteknologiat saavat BRIC-maista (44 % vastaajista).
Sähköautojen yleistymisen esteenä nähdään korkeat hankintahinnat, puutteellinen
infra ja muita rajoituksia, kuten esimerkiksi lyhyt toimintasäde. Brasilian ja Japanin
auto-alan johtajat ovat laskeneet odotuksiaan sähköautojen suhteen kun taas venä49

läisillä on nyt enemmän luottamusta teknologiaan verrattuna menneisiin vuosiin.
Sähköautojen toimintasäteen uskotaan nousevan merkittävästi vuoteen 2020 mennessä, mikä edesauttaa sähköautojen yleistymistä. KPMG:n kyselytutkimuksen mukaan sähköllä liikkuminen onkin toiseksi merkittävin trendi globaaleilla automarkkinoilla. (KPMG 2013.)
Työ- ja elinkeinoministeriön perustama sähköajoneuvotyöryhmä esitti kolme skenaariota sähköajoneuvojen yleistymiselle (TEM 2009b). Näiden arvioiden mukaan
riippuen skenaariosta vuonna 2020 2-6 % uusista autoista on täyssähköautoja ja
5-40 % verkosta ladattavia hybridejä (taulukko 7). Norja on selkeästi edelläkävijä
autoilun sähköistämisessä. Norjan teillä liikkuu jo 13 000 sähköautoa, kun Suomessa vastaava luku on joitakin satoja (Kuurio 2013). Merkillepantavaa on, että
jos perus- tai nopea skenaario toteutuu, vuonna 2030 uusista autoista 70 – 100 %
olisivat joko EV- tai PHEV -autoja. Sähköautoilun eräs suurimpia kysymyksiä on
latausverkoston kattavuus. Edistystä on kuitenkin jo havaittavissa. Fortum Oyj ja
ABC-ketju ovat solmineet sopimuksen Etelä-Suomen väylien varrelle 20 pikalatausaseman verkoston rakentamisesta (Kuurio 2013). Tällä hetkellä epätietoisuus latausjärjestelmien standardeista estää latausverkostojen laajamittaisen rakentamisen
investointien korkean riskin vuoksi (Ruska et al. 2010).
Taulukko 7. Sähköajoneuvotyöryhmän taustaselvityksessä käytetyt sähköajoneuvojen yleistymisskenaariot Suomessa. (TEM 2009b.)
Osuus uusista autoista, %

Kumulatiivinen myyntimäärä, kpl

v. 2020

v. 2030

v. 2020

EV

PHEV

EV

PHEV

EV

PHEV

EV

PHEV

Perusskenaario

3

10

20

50

13 000

66 000

160 000

480 000

Nopea skenaario

6

40

40

60

26 000

190 000

450 000

960 000

Hidas skenaario

2

5

10

20

12 000

38 000

92 000

207 000

v. 2030

Akkuteknologian kehittyminen ja sähköautojen hankintahinnan laskeminen kasvattaisivat niiden suosiota sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Toisaalta standardointi nopeuttaisi latausverkoston rakentumista. Näillä näkymin sähköautoilu tulee
olemaan kasvava ilmiö, jota Suomen ajoneuvotestausala pystyy hyödyntämään.
Etenkin jos luotetaan pitkän tähtäimen perus- ja nopeaan skenaarioon, huomataan
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Suomen autoilun olevan vahvasti sidoksissa sähköisiin voimanlähteisiin. Ainakin
teollisuusmaiden tulisi olla samoilla linjoilla, sillä tuskin kukaan valmistaja lähtisi
kehittämään sähköautoja pieniä markkinoita varten. KPMG:n haastattelemat autoalan johtajat uskovat autoilun sähköistyvän tai pikemmin hybridisoituvan. Suomalaisen ajoneuvotestausalan kannattaakin jo tässä vaiheessa lähteä panostamaan korkeatasoiseen tekniikkaosaamiseen ja testausinfraan, sillä erikoistuminen sähköisen
voimansiirtolinjan testaamiseen näyttää vahvalta alan kehitysvaihtoehdolta. Matalat
lämpötilat ovat kriittisiä akuille ja sähkökomponenteille ja tästä syystä sähköautojen
talvitestaukselle on tarvetta.
Lokakuussa 2013 pidettiin Oulun ja Tampereen projektityöntekijöiden välinen työpaja, jonka tavoitteena oli kartoittaa automarkkinoiden trendejä ja liiketoimintapotentiaalia. Yhtenä aiheena oli ajoneuvoteknologiat. Workshopin tuloksista syntynyt
kuva 8 esittää lisääntyvästä ympäristöajattelusta ja -vaatimuksista johtuvia voimanlähdeteknologian muutoksia. Vasemmassa alanurkassa sijaitsevat teknologiat ovat
laajassa käytössä jo nyt tai niiden kehitystä pystytään toteuttamaan nopealla aikataululla ja pienillä resursseilla. Esimerkiksi PHEV- ajoneuvojen odotetaan yleistyvän vuoden 2020 jälkeen.

Kuva 8. Voimanlähdeteknologian kehitys ja muutostekijät.
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Teknologian kehitys tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia testauspalveluyrityksille. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi yritysten on vastattava teknologian
muutoksiin tarvittavalla testausosaamisella ja korkeatasoisella palvelulla. Teknologian kehitystä ja yleistymistä on pystyttävä ennakoimaan.
Kuva 9 esittää voimalähdeteknologioiden osa-alueet, joissa nähdään liiketoimintapotentiaalia erityisesti arktisessa ajoneuvotestauksessa. Näiden osa-alueiden testaus
tulee lisääntymään tulevaisuudessa, joten suomalaisten yritysten tulisi hankkia niille
tarvittavaa testausosaamista ja kehittää testauspalveluja.
6.3.2 Liikenneturvallisuuden kehitys
Liikenneturvallisuuden kehittäminen on tärkein prioriteetti ajoneuvoteollisuuden
toimijoiden keskuudessa (KPMG 2013). Nimenomaan tähän osa-alueeseen kohdistuvat OEM-valmistajien suurimmat tuotekehitysinvestoinnit lähivuosina. Turvallisuutta parantavia varusteita ja järjestelmiä on runsaasti. Ne voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin (taulukko 8).

Kuva 9. Voimanlähdeteknologien kehityspolut.
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Taulukko 8. Passiiviset ja aktiiviset turvajärjestelmät. (JAMA 2013.)
Passiivinen
• Aktiivinen niskatuki
• Turvatyynyt
• Jalankulkijaa suojaava korin rakenne
• ISOFIX -kiinnitykset (lasten turvaistuimet)
• Törmäysenergiaa vähentävä korin rakenne
• Sivuverhot
• Polvien turvatyynyt
• Esikiristyvät turvavyöt
• Automaattisesti ponnahtava konepelti
• Moottoripyörien turvatyynyt

Aktiivinen
• Ajoneuvojen välinen etäisyysvaroitin
• Adaptiivinen vakionopeussäädin
• Kaistavahdin
• Sokean kulman havaitsin
• Yönäkyvyys
• Navigointi-avusteinen vaihteen valitsin
• Adaptiiviset etuvalot (kaarrevalot)
• Parkkitutka
• Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
• Törmäystä ennakoiva hätäjarrutus

Sähköiset turvajärjestelmät, erityisesti älykkäät turvajärjestelmät, ovat kehittyneet.
Ne on tarkoitettu ennakoimaan vaaratilanteita, varoittamaan kuljettajaa niistä ja
jopa puuttumaan vaaratilanteeseen mahdollisen onnettomuuden estämiseksi. Osa
turvajärjestelmistä on tullut pakollisiksi, kuten kuljettajan turvatyyny, lukkiutumattomat jarrut (ABS-jarrut) ja ajonvakautusjärjestelmä. Vuotavat renkaat ja väärät
rengaspaineet ovat merkittävä turvallisuusriski. Rengaspainevalvonta on pakollinen
varuste 1.11.2013 lähtien uusissa automalleissa ja 1.11.2014 se tulee pakolliseksi kaikissa uusissa autoissa EU:n alueella (Tekniikan maailma 2012). Kaistavahti
(LDWS – Lane Departure Warning System) on turvajärjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa omalta ajokaistalta poistumisesta. Se on tulossa pakolliseksi kaikissa uusissa automalleissa 1.11.2013 ja 1.11.2015 kaikissa uusissa autoissa (International
Regulations 2013).
Kehitystrendi on selvä – liikenneturvallisuutta parannetaan jatkossakin ja älykkäiden turvajärjestelmien määrä ajoneuvoissa on kasvussa. Moni niistä tehdään pakolliseksi EU:n lainsäädännön puitteissa. On hyvinkin mahdollista, että uusista
testimenettelyistä, mukaan lukien talvitestaus, tullaan säätämään EU:n asetuksella.
Tämän kehityksen takia autosta, joka vielä 70-luvulla oli lähinnä mekaaninen laite,
on kehittynyt teknisesti monimutkainen mekatroninen laite. Uusia ajoneuvoturvajärjestelmiä todennäköisesti tullaan testaamaan kylmissäkin olosuhteissa. Nykyisistä turvajärjestelmistä erityistä huomiota vaativat hätäjarrutus lumella ja jäällä,
ajonvakautus liukkaalla, etäisyysantureiden ja kameroiden toimivuus matalissa
lämpötiloissa sekä lumen ja/tai jään peittämänä. Liikenneturvallisuuden kehitys on
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melko varmasti tuomassa testaustyötä pohjoiseen. Tuleeko auton turvajärjestelmien
testausta Suomeen, riippuu suomalaisten yritysten kilpailukyvystä.
Lokakuun 2013 työpajassa ajoneuvojen liikenneturvallisuuden kehitys katsottiin
tärkeäksi trendiksi. Kuva 10 esittää ajoneuvoturvallisuuden kehitystä ja sen osaalueita. Kuvan tulkintaan pätee sama logiikka kuin kuvassa 8. Vasemmalla ovat
turvallisuusteknologiat, jotka ovat jo laajasti käytössä tai niitä kehitetään nopeasti
suhteellisen pienellä resurssipanoksella. Vastaavasti oikealla olevien turvallisuusteknologian osa-alueiden kehittäminen vaatii enemmän resursseja ja aikaa.
Nämä liikenneturvallisuuden osa-alueet katsotaan selkeiksi kehitystrendeiksi, joissa piilee liiketoimintapotentaalia suomalaisille ajoneuvotestausyrityksille. Yritysten
tulisi ennakoida liikenneturvallisuuden kehitystä ja vastata siihen tarvittavalla testausosaamisella ja -palvelulla.

Kuva 10. Ajoneuvojen liikenneturvallisuuden kehitys ja sen osa-alueet ja tekijät.

6.4 TK -toiminnan kehitystrendi
Auto- ja järjestelmävalmistajien kesken käydään kovaa kilpailua. Etenkin Euroopan
markkinoilla valmistajilla ei ole juurikaan liikkumisvaraa. Automyynti on laskussa
ja tämä trendi jatkuu näillä näkymin vielä vuosia. (KPMG 2013.)
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Keskeisenä autovalmistajien tarpeena vaikeissa markkinaolosuhteissa on kustannusten minimointi. Ajoneuvotestaus on osa tuotekehitystä. Tuotekehitys koostuu
yleensä kolmesta vaiheesta: suunnittelu, prototyypin rakentaminen ja testaus. Jokainen järjestelmä, niiden komponentit sekä koko ajoneuvo vaativat testausta. Testauksen aikana ilmenneistä puutteista on tarkoitus päästä eroon tuotteen rakennetta
ja valmistusprosessia parantamalla. Uuden auton kehitys vaatii usein huomattavan
prototyyppimäärän valmistusta. Esimerkiksi Ford käyttää joskus jopa yli 200 prototyyppiä uuden automallin kehittämiseen (Chelst et al. 2001). Yhden prototyypin
valmistaminen voi maksaa yli 250 000 dollaria, joten auton tuotekehitys edellyttää
valmistajalta huomattavaa rahallista panostusta. Tästä syystä valmistajan tärkeimpiä
tehtäviä on maksimoida prototyyppien käyttöastetta ja näin pienentää pääomantarvetta ja lyhentää uuden tuotteen kehitysaikaa. Testausyritys voisikin vastata haasteeseen tarjoamalla autovalmistajalle kattavaa palvelua niin, että mahdollisimman
paljon testejä tehtäisiin samalla alueella mahdollisimman lyhyessä ajassa.
Yksi tärkeimmistä trendeistä TK -toiminnassa ja ajoneuvotestauksessa on lisääntyvä testaussimulointi, joka vähentää tarvetta testata ajoneuvoja aidossa ympäristössä.
Simulointi ei kuitenkaan poista tarvetta talvitestauksessa, vaan luo uusia vaatimuksia testaustoiminnolle. Aiemmin suoritettiin 2-3 talvitestauskertaa automallia kohti.
Nyt simuloinnin ansiosta mahdollisesti tehtäisiin vain yksi testauskerta aidossa arktisessa ympäristössä. Tämän yhden testauskerran kuitenkin on oltava erittäin kattava
ja luotettava, jolloin tulisi testata kaikki osa-alueet ja varmistaa kaikkien järjestelmien moitteeton toiminta. (Hopfinger 2013.)
Tuotekehitysaika on myös lyhentynyt. Jos aiemmin tuotekehityssykli oli 6 vuotta,
nykyisin täysin uusia automalleja tulee kolmen vuoden välein. Nopeutunut tuotekehitys voisi tarkoittaa sitä, että uusia automalleja tulisi testattavaksi tiheämpään
tahtiin. On syytä kuitenkin muistaa, että autovalmistajat ovat onnistuneet karsimaan
olosuhdetestausta lisäämällä simulointia, mikä voi vähentää testaustarvetta todellisissa olosuhteissa.
Kaiken kaikkiaan testausyritysten tulisi vastata muuttuneisiin auto- ja järjestelmävalmistajien TK -toiminnan tarpeisiin tarjoamalla kattavaa ja luotettavaa olosuhdetestauspalvelua. Suomalaiset testauspalvelua tarjoavat yritykset ovat liikevaihdoltaan pieniä ja niiden on vaikea tuottaa monipuolista kaiken kattavaa arktista
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ajoneuvotestausta. Yksittäiselle pienelle yritykselle se on ylivoimainen tehtävä.
Yksi kehityssuunta voisikin olla verkottumisen ja yhteistyön lisääminen. Testausosaamisen kartuttamisen kannalta yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa näyttää varteenotettavalta vaihtoehdolta. Tarkemmin yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja pohditaan luvussa 8.

6.5 Arktisten alueiden kehittäminen
Viimeisen vuosikymmenen aikana otsikkoihin on voimakkaasti noussut ilmastonmuutos, jonka on aiheuttanut nopean arktisten jäiden sulamisen. Tämä voi olla hyvä
asia Suomelle sosioekonomisessa mielessä. Näin ainakin on Aaltosen ja Loescherin
(2013) mukaan, jotka näkevät, että globaalin logistiikan painopiste seuraavan 20 –
30 vuoden aikana voi siirtyä maapallon ”kattoa” kohti lähemmäksi arktisia alueita.
Tämän ansiosta Suomi voisi muuttua periferia-alueesta uuden aikakauden logistiikkasolmuksi sillä ehdolla, että oikeat strategisen tason päätökset tulevat tehdyiksi
Suomessa. Kyseisen geopoliittisen siirron takana tutkijat näkevät kolme päätekijää.
•

Jäämeren sulaminen mahdollistaa koillis- ja luoteiskuljetusväylien käytön. Jos
tutkijoiden väittämään on uskominen, arktisten reittien kesäaikainen käyttö on
mahdollista ilman jäämurtajia 2020-luvulla. Lyhyemmät reitit Aasiasta Eurooppaan ja USA:sta Aasiaan toisivat tuntuvia säästöjä merikuljetuksiin. Kuljetukset
hoituisivat jopa puolessa ajassa verrattuna nykyisiin Suezin ja Panaman kanavien kautta suuntaaviin reitteihin.

•

Suuret öljy- ja kaasulöydöt USA:n, Kanadan ja Venäjän pohjoisosissa, joista
suurimmat ovat Venäjän Uralin itäpuolella sijaitsevat luonnonrikkaudet. Etenkin
koillisväylän lisääntyvä käyttö avaisi tien Pohjois-Siperiaan ja merkitsisi alueen
taloudellista kehitystä. Ylipäänsä arktisten alueiden luonnonvarojen mahdollisen hyödyntämisen Aaltonen ja Loescher (2013) rinnastavat taloudelliseen mullistukseen, joka seurasi Espanjan kulta- ja hopealöytöjä Etelä-Amerikassa.

•

Odotettavissa oleva Trans-Aasian junaradan modernisointi yhdistää neljä Euraasian suurinta taloutta Saksan, Korean, Kiinan ja Japanin suoraan maareittiä
pitkin vuoden jokaisena päivänä.
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Pohjoisen logistiikan kehittyessä kuljetusajoneuvojen ja työkoneiden toimivuus
kylmissä olosuhteissa korostuu. Arktiset reitit avautuvat Kanadan ja Siperian metsiin (Aaltonen ja Loescherin 2013). Tästä olisi mahdollisesti tulossa merkityksellinen pitkän tähtäimen kehitysmahdollisuus suomalaisille testausyrityksille. Testaus
arktisissa olosuhteissa tulee kasvamaan. Globaalin logistiikan painopisteen siirtyminen pohjoiseen merkitsisi suunnattomia mahdollisuuksia suomalaiselle arktiselle
osaamiselle ylipäänsä. Merkittävinä kasvualueina nähdään arktinen merenkulku,
rakentaminen arktisissa olosuhteissa, logistiikka ja kaivosala. Arktisen logistiikan
kehittyminen tulee asettamaan uusia vaatimuksia kuljetuskalustolle ja työkoneille,
joiden toimivuus ja suorituskyky tulisi varmistaa alhaisissa lämpötiloissa. Etenkin
työkoneiden hydrauliikka sekä ajoneuvojen jarru- ja elektroniset järjestelmät ovat
koetuksella.
Esimerkiksi Siperian öljykentillä kylmät talvet tuottavat suuria ongelmia öljy- ja
porausyhtiöille. Pitkät pakkasjaksot, jolloin lämpötila pysyttelee alle -40 °C:ssa päivistä useisiin viikkoihin, pakottavat työntekijät jättämään dieselkäyttöiset työautot
käymään tyhjäkäynnillä ympärivuorokautisesti koko pakkasjakson aikana. Moottorin sammuttaminen tietäisi sitä, että auton käynnistäminen uudestaan olisi varsin
ongelmallista tyhjentyneen akun ja jäykistyneen moottoriöljyn takia. (puhelinhaastattelu 2013 b.)
Erityinen haaste ovat sähkö- ja hybridiautot, joiden akkujärjestelmiin kohdistuu
suuri rasitus kylmissä olosuhteissa. On todennäkoistä, että Pohjois-Siperian öljy- ja
kaasukenttiä tullaan ottamaan laajamittaisesti käyttöön, jolloin erilaisten teknisten
ratkaisujen on oltava testattu ja todettu toimiviksi arktisissa olosuhteissa (mahdollisesti niin matalassa lämpötilassa kuin -70 °C). Tässä yhteydessä on tärkeää mainita,
että vaikka viime vuosien kehitys on ollut uusiutuvan energian käytön suuntaan,
enemmistö tutkijoista uskoo, että globaali talous tulee olemaan vielä vuosikymmeniä riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Näillä näkymin arktisten alueiden kehitys tulee tapahtumaan ja tämä puolestaan tuo merkittäviä haasteita ajoneuvo- ja
komponenttivalmistajille.

6.6 Muut markkinatrendit ja muutostekijät
Lisääntyvä Car-2-X -kommunikaatio, joka tarkoittaa auton kommunikointia muiden autojen ja ympäristön (mm. tieliikenne ja infra) kanssa. Nämä ovat erilaisia
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kommunikointijärjestelmiä, joiden tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta. Eurooppalaiset ajoneuvovalmistajat ovat perustaneet konsortion,
jonka tavoitteena edistää standardisointia Car-to-Car -kommunikaatiossa (Car-toCar Communication Consortium 2013). Tällä kehityksellä olisi tulevaisuudessa vaikutusta mahdollisesti myös arktiseen ajoneuvotestaukseen.
KPMG:n tutkimus osoittaa, että tulevaisuudessa yhä useampi kaupunkilainen päätyy käyttämään autoa ja muita ajoneuvoja MaaS-palveluna (Mobility As Service)
perinteisen auton omistamisen sijaan. OEM-valmistajat tarkkailevat tätä muutosta
ostajan käyttäytymisessä ja näkevät MaaS-palvelussa olevan paljon liikepotentiaalia. KPMG:n 2013 tekemä kysely paljastaa, että enemmistö autoalan johtajista
uskoo, että 6-15 % kaupunkiväestöstä maailmanlaajuisesti tulee käyttämään MaaSpalvelua. Kiinassa tämä merkitsisi 105 miljoonan, Intiassa 54 milj., USA:ssa 32
milj., Brasiliassa 20 milj. ja Länsi-Euroopassa vastaavasti 18 milj. ihmisen asiakaskunnan. Kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo, että MaaS tulee olemaan kannattava
ratkaisu kehitysmaiden yliasutettujen kaupunkien liikenneongelmiin. Minkälainen
on tulevaisuuden urbaani liikkumismuoto? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tämä
trendi on tuomassa arktiseen ajoneuvotestaukseen? Näihin kysymyksiin tulisi vastata mahdollisissa jatkotutkimuksissa.
Ilmastonmuutos, joka eräiden tutkimusten mukaan on tuomassa kylmempiä ja runsaslumisempia talvia Eurooppaan ja tulee tapahtumaan jo lähivuosikymmenien aikana. Berliinissä helmikuussa 2012 koettiin poikkeuksellisen alhaisia lämpötiloja,
jopa -19,6 °C (Ravilious 2013). Poikkeuksellisen matalia lämpötiloja mitattiin myös
aikaisemmin vuosina 2006 – 2010 monessa maassa Euraasiassa. Tästä syystä Euroopassa myytävien ajoneuvojen toimintavarmuus kylmissä olosuhteissa korostuu
entisestään. Muutoksella on positiivinen vaikutus Suomen arktiseen ajoneuvotestaukseen.

6.7 Yhteenveto ja suositukset
Automaailma kehittyy nopeasti ja ajoneuvotestausalan on pysyttävä kehityksessä
mukana. Markkinoiden kasvu Euroopassa ei ole taattua vaan pikemminkin odotettavissa on laskua ja autotuotannon ylikapasiteetin purkamista. Valmistajien säästöpaineet tulevat vaikuttamaan ajoneuvotestausalaan. Lisääntyvä EV- ja PHEV -autojen
käyttö tuo omat haasteensa testausyritysten toimintaan ja pystyäkseen paremmin
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vastaamaan auto- ja järjestelmävalmistajien tuotekehitystarpeisiin ajoneuvotestausyritysten on tuotettava nykyaikaista ja kattavaa testauspalvelua. Seuraavassa
taulukossa on yhteenveto autoalan trendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista
arktiseen ajoneuvotestaukseen.
Taulukko 9. Autoalan kehitystrendit ja niiden vaikutus Suomen ajoneuvotestaukseen.
Trendi

Vaikutus
arktiseen
ajoneuvotestaukseen

Selitys

Murrosaika automarkkinoilla – lasku-trendi
Länsi-Euroopassa, joka
kestää useita vuosia

Negatiivinen

Ajoneuvotestauksen tarve ei sinällään pienene, mutta valmistajien säästöpaineet siirtyvät myös testiyritysten liikevaihtoon. Epävarmuus lisää haluttomuutta tehdä investointeja ajoneuvotestausinfraan.

Murrosaika automarkkiNeutraali
noilla – kasvu tulee jatkossa olemaan BRIC-maissa

Trendi ei tuo lisää testaustyötä Suomeen. Kasvu Venäjällä tukee eurooppalaisia autovalmistajia, millä
voi olla lievästi positiivinen vaikutus Suomen ajoneuvotestausalaan.

Lisääntyvä PHEV, HEV
ja EV -ajoneuvojen
käyttö ja EU:n kovat
päästötavoitteet

Positiivinen

Merkittävästi uutta testattavaa teknologiaa, jolle kylmät olosuhteet ovat kriittiset. EU:n lainsäädäntö (Edirektiivit) pakottaa tekemään päästötestit matalissa
lämpötiloissa.

Liikenneturvallisuuden
parantaminen

Positiivinen

Turvajärjestelmien moitteeton toimivuus on varmistettava myös talviolosuhteissa. Yrityksillä on mahdollisuus profiloitua turvajärjestelmien testausosaajiksi.

TK -toiminnan kehitys

Neutraali

Nopeutunut tuotekehityssykli ja lisääntynyt testaussimulointi

Arktisen alueiden
kehittäminen

Positiivinen

Korostaa ajoneuvojen toimivuutta ja luotettavuutta
arktisissa olosuhteissa

Perustuen aiemmin tehtyyn automarkkinatrendien kartoitukseen ja ARC -työryhmän työpajan tuloksiin seuraavat liiketoiminta-alueet nähdään tärkeiksi arktiselle
ajoneuvotestaukselle:
•

Ympäristövaikutus ja tehokkaampi energiankäyttö
–– Ajoneuvovalmistajat: PHEV, HEV ja EV -ajoneuvot
–– Moottorivalmistajat: polttomoottorit, sähkömoottorit ja voimansiirtolinjat
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–– Akkuvalmistajat: akkujärjestelmät
–– Polttoainevalmistajat: uudet polttoaineet
–– Sidosryhmät: latausverkosto-operaattorit, viranomaiset, EU
•

Turvallisuuskehitys (ajoneuvot ja testaaminen)
–– Ajoneuvovalmistajat: älykkäät turvajärjestelmät
–– Sidosryhmät: viranomaiset, EU

•

Työkoneiden ja -laitteiden soveltuvuus arktisiin olosuhteisiin
–– Työkone- ja laitevalmistajat, osa- ja komponenttivalmistajat
–– Sidosryhmät: kaivos- ja off-shore -yritykset

Näiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan korkeatasoista
osaamista ja testauspalvelua. Testaus- ja olosuhdeosaamista on mahdollista kehittää
yhteisissä hankkeissa, joissa mukana ovat yliopistot ja muut tutkimusorgaanisaatiot,
testausyritykset ja ajoneuvo- ja järjestelmävalmistajat. Tällaisten hankkeiden käynnistämiseksi ja hallinnoimiseksi tarvitaan yhteistyömalli, jota käsitellään tarkemmin
luvussa 8.
Lisäksi suosituksena on yritysten testauspalvelukonseptin kehittäminen. Tämä
käytännössä tarkoittaa sitä, että jatkossa testausyritysten liiketoiminta painottuisi
vahvasti varsinaisen testauspalvelun tarjoamiseen, ja näin ollen, myös omaan testausosaamiseen. Sen sijaan pelkkä toimitilojen ja testikuskien vuokraaminen sekä
arktisten olosuhteiden tarjoaminen vähenisi merkittävästi. Tämän muutoksen mahdolliset vaikutukset pyritään esittämään Fishbone -kaavion avulla (kuva 11).
Työpajan perusteella voidaan sanoa, että uusi palvelukonsepti toimisi siten, että
asiakkaan testattava ajoneuvo instrumentoitaisiin testausyrityksen toimesta. Tämän
jälkeen ajoneuvolla suoritettaisiin tilatut testit asiakkaan ilmoittamien standardien
mukaan täysin suomalaisen testausyrityksen toimesta ja tämän laitteistolla. Tulokset
toimitettaisiin asiakkaalle suojatun internetyhteyden kautta. Asiakkaalla tulisi olla
mahdollisuus valvoa testauksen kulkua ja saada testausdataa reaaliaikaisena. Kuva
11 esittää, mitkä toiminnot ja liiketoiminnat lisääntyisivät tai vähenisivät uuden palvelukonseptin myötä. Asiakkaan henkilökunnan matkustaminen Suomen Lappiin
vähenisi todennäköisesti, mistä syntyisi tuntuvaa säästöä. Toisaalta Lapin majoitus- ja ravintola-ala menettäisi osan matkailutuloistaan. Asiakkaan ei tarvitsisi in60

Kuva 11. Testauspalvelun kehittämisen vaikutukset testaustoiminnan ympäristöön.

vestoida arktiseen testausinfraan ja osaamiseen, sillä arktinen ajoneuvotestaus ei ole
asiakkaan ydinliiketoimintaa, eikä sellainen toiminto, joka vaikuttaisi merkittävästi
ydinliiketoimintaan. Testausinfrastruktuurin voisi rakennuttaa sijoitusyhtiö, jolloin
testausyrittäjän ei tarvitsisi sijoittaa siihen merkittäviä pääomia. Testausratoja voisi
hyödyntää myös ajoneuvotestausajan ulkopuolella. Testausradoilla voisi järjestää
esimerkiksi kisatapahtumia tai avata ne yleisölle. Tarkoituksena on nostaa testiratojen käyttöastetta ja kannattavuutta. Käytännössä ehdotus tarkoittaisi testaustoiminnan osaulkoistamista ajoneuvovalmistajan näkökulmasta katsottuna ja toisaalta
tiiviimpää innovaatioyhteistyötä ajoneuvovalmistajien, testausyritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Tärkeintä on, että tuotekehityksen arkkitektuurinen tieto ja osaaminen pysyvät ajoneuvovalmistajalla (Ciravegna ja Maielli 2011). Lisäksi ajoneuvovalmistajan on
pystyttävä sisällyttämään arktisesta ajoneuvotestaus- ja tutkimustoiminnasta syntyvä tieto omaan liiketoimintaan. Open Innovation -malli ei ole pelkästään ulkopuolisten tekijoiden ottamista mukaan tuotekehitykseen, vaan myös liiketoimintamallien luomista, joiden avulla yritykset pystyvät tarkastelemaan ja sisällyttämään
organisaation ulkopuolella syntyvät innovaatiot omaan toimintaan (Chesbrough et
al. 2003). Tarkemmin yhteistyötoimintaa käsitellään luvussa 8.
61

7 HAASTATTELU- JA TYÖPAJATULOKSET
Tähän lukuun on koottu suomalaisten ajoneuvotestauspalvelu- ja tukitoimintayritysten sekä ajoneuvoteollisuuden alalla toimivien yritysten haastattelutulokset. Omana kappaleenaan on esitetty kahden ulkomaalaisen ajoneuvovalmistajan haastatteluvastaukset. Työkone- ja hydrauliikkavalmistajien haastattelut ovat myös omana
osanaan. Lopussa kuvataan toukokuussa 2013 sekä joulukuussa 2013 järjestettyjen
työpajojen tulokset.
Haastatteluihin osallistui yhteensä 40 yritystä ja tutkimuslaitosta eri toimialoilta.
Oulun yliopisto haastatteli 19 ajoneuvoteollisuuden yritystä ja 5 testaustukipalveluja tarjoavaa yritystä yhteistyössä Digipoliksen kanssa luvussa 3 kuvatuilla metodeilla ja kyselylomakkeilla (LIITE 1 ja 2). Tampereen teknillinen yliopisto haastatteli
15 työkone- ja hydrauliikkateollisuuden yritystä ja yhden testauspalveluyrityksen
painottaen työkonevalmistajia ja näiden komponenttitoimittajia.
Kuva 12 esittää haastateltujen yrityksien prosentuaalisen osuuden toimialoittain.
Koko yritysjoukosta 63 % sijoittuu toimialaltaan ajoneuvojen tai ajoneuvo-osien
suunnitteluun ja valmistukseen tai ajoneuvojen testaukseen. Työkonevalmistajien,
hydraulikomponenttivalmistajien ja -järjestelmätoimittajien osuus oli 29 %. Loput
11 % edustavat laiva- ja raideliikennettä.
Testaus- ja tukipalvelut

15 %

Ajoneuvo-osat tai järjestelmät

20 %

Ajoneuvovalmistus

15 %

Perävaunuvalmistus

13 %

Työkonevalmistus

8%

Hydrauliikkakomponentit
Hydrauliikkanesteet

18 %
3%

Laivateollisuus
Raideliikenne

8%
3%

Kuva 12. Haastateltujen yrityksien toimialajakauma.
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Kuva 13. Yrityksien henkilöstömäärät ja liikevaihdot.

Kuvassa 13 on kuvattu haastatteluihin osallistuneiden yrityksien liikevaihdot ja henkilöstömäärät lukuunottamatta viittä yritystä, joiden tietoja ei saatu tätä tutkimusta
varten. Yrityksien henkilöstö- ja liikevaihtotiedot vaihtelevat toisiinsa nähden laajasti; kansallisten yrityksien liikevaihto vaihtelee välillä 0,235– 1612 milj. euroa ja
henkilöstömäärä välillä 2 – 4039 henkilöä.

7.1 Testaus- ja testaustukipalveluyritykset ja tutkimuslaitokset
Tässä luvussa käydään läpi haastateltujen testauspalveluyrityksien ja tutkimuslaitoksien vastaukset. Testausyritykset tarjoavat testausolosuhteet tai oheispalveluja
niitä tarvitseville asiakasyrityksille. Myös tutkimuslaitokset tarjoavat testauspalveluja, mutta heidän liiketoimintaansa liittyy myös tutkimuksen tuottaminen. Tutkimuslaitokseksi luetaan tässä luvussa tutkimustoimintaa harjoittavat laitokset, yliopistot ja korkeakoulut. Haastattelun antoivat kuusi testausyritystä.
7.1.1 Arktisen olosuhdeosaamisen tulevaisuuden haasteet ja kehitysnäkymät
Testausyrityksiltä kysyttiin mihin suuntaan he näkevät arktisen olosuhdeosaamisen
ja testauksen kehittyvän. Erään yrityksen mukaan toimiala on kasvusuhdanteessa
ja asiantuntijoita tarvitaan kylmäosaamiseen. Henkilöajoneuvojen suunnitteluai63

kaa pyritään lyhentämään, joten kasvava testaustarve on olemassa arktisessa testauksessa. Yhden vastaajan mielestä testaustoiminta pitäisi saada ympärivuotiseksi.
Mittausosaamista on tarkoitus laajentaa raskaiden työkoneiden ja hyötyajoneuvojen
suuntaan tulevaisuudessa.
Osa testauspalveluita tuottavista yrityksistä näkee usein ongelmana, että monet suomalaiset yritykset eivät tiedä mitä testauspalveluita on saatavilla ja missä ne maantieteellisesti sijaitsevat. Eräässä yrityksessä ehdotettiin selvityksen tekemistä kaikista Suomessa toimivista olosuhdetestauksia suorittavista yrityksistä, josta selviäsi
mitä palveluja on saatavilla ja missä päin Suomea ne sijaitsevat. Haastatteluista
ilmenee myös, että testauspalveluyritykset haluaisivat verkostoitua paremmin, jolloin myös asiakkaita voitaisiin palvella paremmin. Toisaalta yritykset haluavat pitää kiinni omista asiakkaistaan ja verkostoituminen voidaan nähdä uhkana menettää
asiakkaita kilpailijoille.
7.1.2 Arktisen olosuhdeosaamisen tarpeet
Tärkeimmiksi asioiksi arktisessa olosuhdeosaamisessa yritykset kokivat testausympäristön kehittämisen. Yhteistoiminnasta muiden saman alan yritysten kanssa he
ovat kuitenkin melko kielteisellä kannalla. Haastatteluista ilmenee tarve testauskapasiteetin kasvattamiselle kenttäolosuhteissa ja ympärivuotinen mahdollisuus testata arktisissa olosuhteissa. Testausympäristön ja laitteistojen suhteen yhdellä haastateltavalla on tarvetta testausratojen laajennukseen ja toisella sisätiloissa toimivalle
paikannusjärjestelmälle.
Koulutukselle on myös tarvetta – testausyritykset tarvitsevat omia kuljettajia, joita
koulutetaan itse. Kielitaito on erityisen merkittävää testaustoiminnassa, sillä asiakkaina on suuria eurooppalaisia yrityksiä. Erityisesti saksan kielen sujuva osaaminen
ja kulttuuristen erojen ymmärtäminen on tärkeää viestinnässä. Insinööreiltä tarvittaisiin esimies- ja esiintymistaitoja. Nopea elektroniikan ja ohjelmiston kehittyminen lisää henkilöstö- ja koulutustarpeita.
Testausyritysten yhteistyökokemukset oppilaitosten kanssa ovat vähäisiä, sillä vain
yhdellä vastaajalla on ollut yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikilla vastaajilla projektiluonteista yhteistyötä oppilaitosten kanssa on ollut vähän. Yksi testausyritys on ollut mukana aluepoliittisessa kehittämisprojektissa.
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Arktisen olosuhdeosaamisen yhdistykselle ei koeta olevan tarvetta. Testaustoiminta
on julkisuudelta hyvin varjeltua, ja yhteistyö saman alan yritysten kanssa saattaisi vuotaa yrityssalaisuuksia julkisuuteen. Keskitettyyn tai avoimeen tutkimus- ja
testausympäristöön on kuitenkin hieman myönteistä suhtautumista testausyritysten
puolelta.

7.2 Ajoneuvoteollisuuden yritykset
Tässä luvussa esitetään Oulun yliopiston tekemän ajoneuvoteollisuusyrityksien
haastattelututkimuksen tulokset. Haastateltavat olivat pääasiassa ajoneuvo- ja ajoneuvokomponenttivalmistajia. Haastatteluista saatu perustieto muodostuu monivalintakysymyksien vastauksista, joita haastateltavat ovat täydentäneet kommenteillaan. Tutkimuksessa haastateltiin 19 suomalaista yritystä. Luvun lopussa käsitellään
kahden ulkomaisen ajoneuvovalmistajan haastatteluvastaukset erillisenä kokonaisuutena.
7.2.1 Haasteet tuotteissa ja palveluissa arktisissa olosuhteissa
Yrityksiltä kysyttiin mihin arktiset olosuhteet liittyvät heidän toiminnassaan. Yrityksien toiminnassa arktiset olosuhteet koostuvat seuraavista muuttujista ja niiden
yhteisvaikutuksesta: lämpötila, lumi, jää, kosteus ja valo. Lisäksi arktisuus ilmenee tuotteiden kestävyydessä ja palveluiden tuottamisessa. 67-83 % haastatelluista
yrityksistä ovat sitä mieltä, että eniten arktiset olosuhteet ilmenevät yrityksien toiminnassa lumen ja jään, tuotteiden kestävyyden, olosuhdevaihteluiden ja lämpötilan
kautta (kuva 14).
Kylmästä lämpötilasta aiheutuvat haasteet ilmenevät esimerkiksi lämmönjohtumis-ongelmina raskaiden ajoneuvojen komposiittisäiliöissä, joihin kiinnitetyt toimilaitteet eivät lämpene samalla tavalla kuin metallirakenteita käytettäessä ja ne
vaativat erillistä lämmitintä toimiakseen. Nopeat lämpötilamuutokset aiheuttavat korkeita jännityksiä raskaiden ajoneuvojen säiliörakenteissa, kun esimerkiksi
+50 °C nestettä johdetaan -30 °C säiliöön. Kylmä lämpötila asettaa myös korkeampia tehovaatimuksia etenkin linja-autojen lämmityslaitteille, koska paikallisliikenteen linja-autoissa ovea avataan tiheästi. Riittävän tehokas lämmityslaite on erityisesti suurten ajoneuvojen haaste.

65

Kuva 14. Yrityksien toiminnassa esiintyviä vaikuttimia, joiden kautta arktiset olosuhteet ilmenevät.

Tuotteiden kestävyys joutuu koetukselle, kun toimitaan kylmissä olosuhteissa. Materiaalin iskusitkeys, elastisuus, kuluminen ja väsymislujuus vaativat huolellista
testausta, jotta asiakkaan vaatimukset kyetään täyttämään arktisissa olosuhteissa.
Haastatteluista ei kuitenkaan ilmene tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä haasteita
vaan yleisesti oli havaittavissa, että mitä kylmemmät olosuhteet, sitä enemmän testausta tarvitaan. Erään valmistajan tuotteiden toimivuus pitäisi pystyä takaamaan
myös Venäjän Siperian ilmastossa, jossa lämpötila voi olla jopa -60 °C.
Paineilmatoimilaitteiden ja -järjestelmien toiminta täytyy huomioida arktisissa olosuhteissa erityisesti raskaiden ajoneuvojen jarrujen ja jousituksen toimilaitteiden
osalta. Erään haastattelun mukaan pneumatiikalle on haasteellista alle -15 °C lämpötilat ja esille tuli myös hydraulijärjestelmien toimimattomuus alle -40 °C lämpötilassa. Öljyt ja voiteluaineet ovat jäykkiä kylmissä lämpötiloissa, jolloin hydraulisiin
järjestelmiin kohdistuu huomattava rasitus.
Haastatteluista ilmenee lumen ja jään kertyminen ja pakkaantuminen ajoneuvoihin.
Lisäksi mainittiin, että lumen tarttuminen on kohtuullisen uusi asia Etelä-Suomessa.
Maantiensuolan käytöstä aiheutuu korroosiota ajoneuvojen rakenteisiin ja sähkölaitteisiin. Suola pääsee tunkeutumaan ahtaisiinkin paikkoihin, sillä suolan ja lumen
muodostama nestemäinen liuos pääsee leviämään ajoneuvon rakenteeseen aiheuttaen syöpymää.
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7.2.2 Arktisen olosuhdeosaamisen nykyinen taso
Tutkimusaineistosta ilmenee, että nykyinen osaamisen taso yrityksissä arktisten
olosuhteiden näkökulmasta muodostuu kokemuksen kautta saatuun ymmärrykseen. Asiakkaan tarpeisiin ei aina pystytä täysin vastaamaan arktisten vaatimusten
osalta. Haastatteluiden perusteella useat komponenttivalmistajat testaavat tuotteitaan olosuhdekaapeissa kylmissä lämpötiloissa. Kuva 15 esittää yritysten osaamista arktisissa olosuhteissa työvaiheistuksen, palveluiden toteuttamisen ja tuotteiden
kestävyyden näkökulmasta. Haastatelluista yrityksistä 89 %:lla oli arktista olosuhdeosaamista tuotteiden olosuhdekestävyyden osa-alueella.

Kuva 15. Osa-alueet, joissa yrityksillä on arktista olosuhdeosaamista.

7.2.3 Arktisen olosuhdeosaamisen tarpeet
Yrityksiltä kysyttiin tarpeita arktisessa olosuhdeosaamisessa eri liiketoiminta-alueilla, erityyppisten palveluiden saatavuutena sekä muilla yritystoimintaan liittyvillä
kysymyksillä.
Vastaajista 83 % kokee tarvitsevansa arktista olosuhdeosaamista tuotteen ja palvelun
kehittämiseen ja 50 % tuotteen ja palvelun ylläpitoon tai huoltoon ja jatkokehitykseen (kuva 16). Vastaajista 61 % kokee tarvitsevansa yhteistyötä jonkun asiantuntijaorganisaation kanssa. Ostettavat asiantuntijan aika, palvelupaketti, tulokset sekä
vuokrattava asiantuntijaresurssi ja testausinfra ovat 33-39 % mielestä tarpeellisia
palveluja. Palvelupaketti voi olla esimerkiksi ostettava standarditesti, josta saadaan
tulokset. Ostettava tutkimus/testausinfra on tarpeellinen 11 % mielestä vastaajista
(kuva 17). Yritystoimintaan liittyvien kysymyksien vastaukset esitetään seuraavissa
kappaleissa.
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TK -tarpeiden osalta materiaaleihin liittyvä tutkimus on tarpeellinen lämpöjohtumisen ja -laajenemisen sekä voimakkaiden lämpötilamuutosten aiheuttamien jännitysten osalta. Uudet komposiittiratkaisut vaativat tutkimusta arktisissa olosuhteissa,
kuten myös metallit iskusitkeyden osalta erittäin kylmissä lämpötiloissa (-60 °C).
Maantiesuolan ja vesi-suola-liuoksen jäätymisen ja sulamisen vaikutus materiaaleihin, pintakäsittelyyn ja sähkölaitteisiin tarvitsee tutkimusta ja testausta. Haastatteluiden perusteella nastan ja jään välinen kontakti ajoneuvojen renkaissa on eräs
tutkimusta ja testausta vaativa osa-alue arktisissa olosuhteissa. Lumen ja jään kertymistä koneiden rakenteisiin pitäisi myös pystyä vähentämään.

Kuva 16. Yrityksien liiketoiminta-alueet, joissa on arktisen olosuhdeosaamisen tarvetta.

Suurimmalla osalla yrityksistä oli tarvetta arktiselle testaukselle. Vastaajista 61 %
testasi tuotteitaan tai palveluitaan joko itse tai yhdessä asiakkaan kanssa arktisissa
olosuhteissa ja arktisiin olosuhteisiin liittyvää ulkoista testauspalvelua käytti hieman
yli puolet (kuva 18). Usein testaus tapahtuu asiakkaan toimesta tuotteen toimittajan
kanssa yhteistyössä. Ajoneuvovalmistaja on yleensä vastuussa koko ajoneuvon testauksesta ja komponenttivalmistajat suorittavat omat testit komponenteille.
Raskaiden ajoneuvojen, perävaunujen ja yhdistelmäajoneuvojen ajodynamiikka
arktisissa olosuhteissa asettaa tutkimus- ja testaustarpeita. Sähköajoneuvojen testaukselle on myös tarvetta. Yhdistelmäajoneuvojen apurunkorakenteiden kuormi68

tuksia on mitattava dynaamisissa ajotilanteissa. Renkaiden ja tien välinen vuorovaikutus nasta-jää-kontaktissa sekä vuorovaikutus lumi-jää-pinnan kanssa vaativat
paljon testausta renkaiden tuotekehityksessä.

Kuva 17. Arktisen olosuhdeosaamisen tarpeet yrityksissä palvelutyypeittäin.

Haastatteluista ilmeni, että tarvetta elinkaarikustannuksien optimointiin on 72 %
vastaajista (kuva 18). Elinkaarikustannusten optimoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi
tasapainon löytämistä tuotteen hankintahinnan, laadun ja huoltokustannuksien suhteen. Arktisella olosuhdeosaamisella voidaan vaikuttaa esimerkiksi huollon tarpeeseen, pienentää vikaherkkyyttä ja vähentää energian tarvetta. Elinkaarikustannuksien pienentämisessä voi olla haasteena, että ei tiedetä takuuajan jälkeisiä vikoja.
Kylmissä olosuhteissa huolellisesti tehdyt testaukset nostavat tuotteen käyttöastetta,
mikä pienentää elinkaarikustannuksia arktisissa olosuhteissa.
Testaushenkilöstön kouluttautumisen osalta huomio kiinnittyi haastatteluissa insinöörien osaamisen lisäämiseen. Insinöörien tulee osata ottaa huomioon arktisten
olosuhteiden vaikutus muun muassa jatkuvasti lisääntyvään elektroniikkaan. Tärkeintä on siis selvittää kylmän ja kosteuden vaikutus elektroniikkajärjestelmiin.
Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon muotoilun vaikutus lumen ja jään kertymi69

seen rakenteisiin, erityisesti suunniteltaessa raskaiden hyötyajoneuvojen putkistojen
ja johdotusten reititystä. Materiaaliominaisuuksien tuntemus kylmässä niin komposiittimateriaalien kuin metallien osalta on tärkeää osaamista. Valusuunnittelijoille
on tärkeää tuntea ajoneuvotekniikkaa.
Esimerkiksi perävaunujen hydrauliputkistojen ja venttiilien mitoitus arktisiin olosuhteisiin sopivaksi edellyttää öljyn ominaisuuksien tuntemusta kylmissä olosuhteissa. Testausympäristön ylläpitoon tarvitaan osaavaa henkilöstöä. Lisäksi testaushenkilöstöllä tulee olla tietämystä ajoneuvojen turvajärjestelmien pois kytkemisestä.
Testausympäristön sijainnilla on merkitystä ajoneuvoteollisuuden yrityksille; 39 %
haastatelluista yrityksistä piti sijaintia merkittävänä asiana (kuva 18). Sijaintia tärkeänä pitävät haluavat testausympäristön sijaitsevan mahdollisimman lähellä yrityksen toimipistettä, jossa kehitetään ja valmistetaan tuotteita asiakkaille. Yrityksille,
joille sijainnilla ei ollut väliä, riitti, että testausympäristö sijaitsee Suomessa. Ulkomaillakin voidaan tehdä testejä, mutta se vie enemmän aikaa ja lisää kustannuksia.
Lähelle testausinfraa pitää pystyä saapumaan esimerkiksi Airbus A320 – kokoluokan
lentokoneella, jolloin testausalueen täytyy olla lähellä kansainvälistä lentokenttää
tai testausalueella pitäisi olla oma tarvittavan suuri laskeutumisalue. Testausalueille
tulee olla pääsykielto ulkopuolisilta tai ainakin estettävä näköyhteys testausalueelle. Luonnonmukaisia olosuhteita on tarvetta simuloida sisätiloissa suuria ajoneuvoja varten. Kuormitustestejä on tarve tehdä kylmähuoneessa, jossa lämpötila pysyy
-50 °C:ssa, kun tilaa kuormittaa 400 kW tehoinen ajoneuvo. Avaimet käteen periaatteella tarjottava testauspalvelu koetaan tarpeelliseksi, jolloin testausyritys tarjoaa
testausympäristön, -henkilöstön ja -laitteiston.
Yhteistyökokemukset oppilaitosten kanssa ovat yrityksillä olleet useimmiten positiivisia. Usealla yrityksellä on ollut yhteistyötä oppilaitoksen kanssa, mutta vähän
arktiseen olosuhdetestaukseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi diplomitöiden laajuus ja yksityiskohtaisuus vaatii paljon yritykseltä. Lähes jokaisessa haastateltavassa yrityksessä on tehty opinnäytetöitä ammattikorkeakouluihin. Lopputöiden osalta
ongelmaksi muodostuu joskus niiden kasvaminen liian suureksi tai keskeneräiseksi
jääminen. Kokemukset ovat vaihtelevia, mutta useimmiten positiivisia. Osassa yrityksiä on ollut harjoittelussa ammattikoululaisia.
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Kuva 18. Yrityksien vastaukset yritystoimintaan liittyviin kysymyksiin.

Ajoneuvotekniikan osa-alueella yhteistyötä on ollut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa liittyen ajoneuvojen rakennejärjestelmiin, kuten jousitukseen, mekaaniseen rakenteeseen, lujuuteen, elektroniikkaan ja säätöjärjestelmiin. Oppilaitos
voi tarjota laboratoriopalveluita pakkasessa suoritettavissa testeissä.
Lopuksi yrityksiltä kysyttiin heidän näkemyksensä yhdistys- ja yhteistoiminnan
tarpeellisuudesta. 56 % vastaajista koki yhteistoiminnan tarpeelliseksi silloin, kun
taloudellinen intressi on vahva (kuva 18). Tätä varten voidaan perustaa arktisten
asioiden työryhmä, joka huolehtisi yhteistä etua ajavista asioista. Yhteistyöhön
halukkailla ei ollut selvää, mikä toimintamalli on yhteistyöhön sopivin, eikä tietty
kiinteä malli todennäköisesti toimi kaikille. Suorien kilpailijoiden kanssa avoimuus
on hankalaa, mutta eri toimialojen yrityksien muodostama konsortio voisi toimia.
Yrityksien näkemykset yhteistoiminnasta ovat siltä osin samoilla linjoilla, että suurin osa näkee osaamisen keskittämisessä hyötyä jollain muotoa (kuva 19). Näkemykset hajaantuvat tavassa, jolla osaamisen keskittäminen toteutetaan. Kolmasosan
mielestä arktista testaustoimintaa ja tutkimusta tulisi tehdä keskitetysti tai avainosaajista muodostetun konsortion johdolla. Avointa testaus- ja tutkimusympäristöä
kannattaa 22 % haastatelluista ja keskitettyä tutkimus- ja testausympäristöä 33 %
haastatelluista.
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Kuva 19. Yrityksien näkemykset mahdollisista yhteistoimintatavoista.

7.2.4 Kansainvälisten ajoneuvovalmistajien haastatteluvastaukset
Arktinen ajoneuvotestaus -tutkimusprojektin loppuvaiheessa haastateltavia yrityksiä haettiin myös kansainväliseltä kentältä. Kymmeniin eri ajoneuvovalmistajiin
otettiin yhteyttä kansainvälisillä messuilla, yhdessä konferenssissa ja sähköpostitse. Saaduille kontakteille lähetettiin kyselylomake ja esiteltiin projektin tavoitteet.
Ennakkoon oletettiin, että ajoneuvovalmistajat eivät ole kovin innokkaita vastaamaan kyselyyn. Vastauksia saatiin kuitenkin kahdelta suurelta ajoneuvovalmistajalta. Seuraavissa kappaleissa yhteenveto yrityksien vastauksista.
Arktisissa olosuhteissa lämpötilavaihtelut, lumi, jää sekä tuotteen kestävyys ovat
yrityksissä keskeisiä asioita. Yritykset osaavat valmistaa säänkestävien tuotteita ja
toiminnoiltaan suorituskykyisiä järjestelmiä arktisiin olosuhteisiin. Tuotteiden elinkaaren kustannusten tulee olla mahdollisimman matalat, mutta arktisen osaamisen
ei nähdä olevan kriittiinen tekijä kustannusten minimoimisessa. Arktinen testaus on
osa yritysten tuotekehitystä ja näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Osaamisen
tason katsotaan pysyvän vakiona tai kasvavan hitaasti: tietotaito kumuloituu vuosittain ja simulointitaidot kehittyvät. Kehitysalueina nähdään tuotteen huoltoon ja
niiden palvelujen kehittämiseen liittyvät toiminnot sekä asiakasvaatimusten tarpeiden selvittämiseen. Välittömiä tutkimustarpeita ovat fluidien, materiaalien, järjestelmien toiminta ja kestävyys matalissa lämpötiloissa. Testauksen osalta välittömiä
arktisen osaamisen tarpeita on sisätestaukseen, talvitestaukseen ja suorituskykyyn
liittyvissä kysymyksissä.
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Yritykset testaavat tuotteitaan Pohjois-Suomessa Ivalossa ja Rovaniemellä. Testattavina ovat muun muassa uudet voimansiirtoteknologiat kylmissä, jäisissä ja lumisissa olosuhteissa. Voidakseen tehdä arktista tutkimusta ja testausta paremmin
yritykset tarvitsevat vuokrattavia tai ostettavia tutkimustiloja ja testausinfraa sekä
vuokrattavia asiantuntijapalveluja. Testi-infran sijainnilla ei ole suurta merkitystä,
mutta sen oltava logistisesti helposti saavutettavissa sekä toiminnan luottamuksellisuus on pystyttävä säilyttämään.
Yhteistyötä yritykset tekevät yliopistojen ja valmistuvien opiskelijoiden kanssa erilaisissa innovaatioprojekteissa, jotka eivät välttämättä liity arktisiin olosuhteisiin.
Yritysten ja tutkimuslaitosten välisten yhteistyöprojektien tulee tehdä edelläkäyvää
tutkimusta komponenteista ja järjestelmistä, joita ei ole vielä OEM:ien käytössä.
Laajempaa yhteistyötoimintaa ajatellen arktisen osaamisen keskittämiseen tai yhdistystoimintaan ei nähdä tarvetta vaikka sitä ei täysin tyrmätäkään. Yhteistyötä
ollaan valmiita tekemään keskitetyssä tai avoimessa tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa.

7.3 Työkone-, laiva- ja hydrauliikkateollisuuden yritykset
Tässä luvussa kuvataan Tampereen teknillisen yliopiston keräämät haastattelutulokset. TTY haastatteli 15 yritystä, jotka olivat pääasiassa työkonevalmistajia ja näiden
komponenttitoimittajia. Tutkimustulosten mukaan arktinen liiketoiminta on marginaalista työkoneteollisuuden saralla. Ympäristöystävällisyys on kehitystrendi mikä
tulee vaikuttamaan myös työkoneteollisuuteen, käytännössä bioöljyn käytön lisääntymisenä hydraulinesteissä.
7.3.1 Haasteet tuotteissa ja palveluissa arktisissa olosuhteissa
Haastatteluissa kysyttiin hydrauliikkatoimilaitteiden toiminnasta ja haasteista, joihin yritykset ovat törmänneet omien tuotteidensa kanssa suunnittelussa, huollossa
ja markkinoilla. Yleisellä tasolla puhuttaessa hydrauliikasta haastatteluissa ei suuria
ongelmia ilmennyt arktisten asioiden suhteen. Arktinen liiketoiminta nähtiin etupäässä marginaalisena liiketoimintana, varsinkin komponenttitoimittajien mielestä.
Konevalmistajilla ei ole usein mahdollisuutta kehittää arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuja konesarjoja ilman komponenttivalmistajien tukea. Komponenttivalmistajien
intoa arktisten ratkaisujen kehittämiseen rajoittaa se, että suomalaiset liikkuvien
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työkoneiden valmistajat ovat tuotantomäärien kannalta varsin pieniä. Yksittäisen
työkonevalmistajan kokonaistuotantomäärän ollessa esimerkiksi 100 konetta vuodessa, tarvitaan näihin 100 hydraulipumppua. Koska samaa pumpputyyppiä käytetään useissa eri sovelluksissa maailmanlaajuisesti, on suomalaisen konevalmistajan
osuus häviävän pieni. Lisäksi edellämainituista 100 työkoneesta vain osaan tarvittaisiin erityistä arktisissa olosuhteissa toimivaa komponenttia.
Yritykset ovat ratkaisseet mahdollisia arktisia haasteita oman kokemuksensa ja ns.
näppituntuman avulla. Samat tuotteet ja palvelut ovat toimineet hyvin kylmissä (-25
°C) ja lämpöisissä (+40 °C) olosuhteissa, joten tulevaisuudessa ei nähty suurta huolta arktisten asioiden suhteen. Jos kuitenkin tulevaisuudessa liiketoiminta lisääntyy
merkittävästi arktisilla aluilla (esimerkiksi kaivostoiminta, öljynporaus, logistiikka), eivät nykyiset tekniset ratkaisut ole toimivia.
Useissa tapauksissa, koneen ollessa kylmä, hydraulijärjestelmä käytetään lämpimäksi ennen kuin varsinaiset työt aloitetaan. Järjestelmän lämmittäminen tehdään
kierrättämällä tilavuusvirta hydraulipumpun jälkeen erillisen kuristimen tai paineenrajoitusventtiilien kautta takaisin tankkiin. Varsinkin Suomessa mahdolliset kylmäkäynnistyksiin liittyvät ongelmat tiedostetaan ja niihin osataan varautua ennalta.
Tulevaisuudessa hydraulinesteiden on oltava entistä ympäristöystävällisempiä esimerkiksi laivojen vintturikäytöissä, jolloin perinteiset mineraalipohjaiset hydraulinesteet korvataan bioöljyillä. Bioöljyillä on erittäin hyvä viskositeetti-indeksi,
jolloin ne soveltuvat yleisesti laajalle käyttölämpötila-alueelle. Bioöljyt toimivat
valmistajien mukaan erityisen hyvin lämpötila-alueella (-20…-25 °C), mutta kuitenkin jähmettyvät nopeasti lämpötilan lähestyessä noin -40 °C:a. USA:ssa laivateollisuutta tulee koskemaan lähivuosina viranomaisvaatimus, jonka perusteella kaikissa USA:n satamiin tulevissa laivoissa, tietyissä toiminnoissa, saa käyttää vain
bioöljyä väliaineena. Ruotsissa ja Saksassa ollaan Suomea edellä bioöljyjen käytön
suhteen. Esimerkiksi Ruotsissa metsäkoneiden hydraulijärjestelmissä on jo pitkään
käytetty bioöljypohjaisia hydraulinesteitä metsäyhtiöiden vaatimusten takia.
Mobilekonesovellusten tehonlähteet (dieselmoottorit) ovat usein moottorivalmistajien kanssa yhteistyössä mitoitettuja. Moottorien lämmitykseen kylmissä olosuhteissa käytetään usein apuna erillisiä lämmittimiä (lohkolämmitin), mutta pakottavissa
tilanteissa dieselmoottorien tulee käynnistyä -20 °C asteessa ilman erillisiä lämmit74

timiä. Päästörajoitusten tulee täyttyä EU-direktiivien mukaan vasta, kun moottori
on lämmennyt tarpeeksi. Polttomoottorin kylmäkäynnistyksestä johtuva tärinä on
joissain sovelluksissa aiheuttanut huolta esimerkiksi hydraulipumppujen akselitiivisteiden kestävyyteen. Kulumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tietysti ympäristön
lämpötila ja kylmäkäynnistysten lukumäärä. Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien
luotettavalle toiminnalle aiheuttaa haasteita selektiiviseen katalyysiin (SCR) perustuvan katalysaattorin urean jäätyminen -11 °C lämpötilassa. Korvaavia aineita ei ole
hyväksytty tai standardisoitu.
7.3.2 Arktisen olosuhdeosaamisen tarpeet
Osa yrityksistä toivoo arktisissa olosuhteissa käytettäville tuotteille ja komponenteille enemmän tietoa niiden kylmäkestävyydestä. Lisäksi toivotaan ohjeistusta
tuotekehitykseen, kuinka tuotteiden suunnittelussa pitäisi edetä, jos komponenttien
kylmäkestävyydelle ei ole takeita. Esimerkiksi kuinka tulisi suunnitella lisälämmitys, -eristys ja suojaus.
Laiva- ja offshore-teollisuudessa luokituslaitokset määrittelevät esimerkiksi, että
laivojen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon arktiset olosuhteet.
Usein luokituslaitoksien määräyksissä mitoituksien varmuuskertoimet on varmuuden vuoksi ylimitoitettu ja materiaalitestejä joudutaan tekemään ilman perusteltua
syytä kylmemmille olosuhteille kuin olosuhteet, joissa laitteet tulevat olemaan.
Arktiselle hydrauliikalle ja sen suunnittelulle löytyy Suomessa tehtyjä raportteja
ja julkaisuja. Niitä on julkaistu lähinnä 1980-luvulla. VTT on tehnyt lukuisia tutkimuksia 80-luvulla arkisesta hydrauliikasta, mutta hydrauliikka on nykypäivänä
modernimpaa ja uusia tutkimustuloksia suunnittelun tueksi ei ole saatavilla. Materiaalit ja nesteet ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa ja suunnitteluohjeet tulisi
päivittää ajan tasalle vastaamaan nykyisiä materiaaleja.
Koneiden ja laitteiden käyttäminen kylmässä ja erityisesti kylmäkäynnistykset asettavat korkeat tribologiset vaatimukset koneiden toiminnalle, minkä vuoksi kylmissä
olosuhteissa käytettävien öljyjen ja rasvojen vuorovaikutus koneissa vaatii testausta,
kuten kylmäkäynnistykset ja moottoreiden kanssa käytettävät lisälämmittimetkin.
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Vaikka arktinen toiminta nähdään useissa yrityksissä marginaalisena, tuotteita kuitenkin kehitetään ja testataan joissain määrin omissa tuotekehitys- tai tehdastiloissa,
hyödyntäen usein Suomen luontaisia talviolosuhteita, joissa on luonnostaan pakkasta, lunta ja jäätä. Näin ollen ulkopuolisia testauspalveluita ei tarvitse ostaa. Muutamassa yrityksessä toiveena on vuokrata kylmätestauspaikka, jossa heidän tuotteitaan on mahdollista testata tarvittaessa ympäri vuoden.
Yrityksissä testataan tuotteita eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Alpeilla, Keski- ja Etelä-Euroopassa, koska vuodenajat ovat siellä eri vaiheessa kuin Suomessa.
Keski-Euroopassa suoritettuihin testeihin lisähaasteita on aiheuttanut muun muassa
lumen ja jään erilainen rakenne.

7.4 ARC -työpaja I
Arktinen ajoneuvotestaus -projektit ARC ja ACT järjestivät “International Conference on Arctic Solutions and Expertise in Vehicle and Work Machine Testing”
-konferenssin 21.5.2013 Tampereen teknillisellä yliopistolla. Tämä luku kuvaa
konferenssissa pidetyn työpajan tulokset. Konferenssiin kutsuttiin kansallisia sekä
kansainvälisiä tutkimus- ja koulutuslaitoksia esittämään toimintaansa ja keskustelemaan ajoneuvotestauksen haasteista arktisissa olosuhteissa.
Konferenssi oli yhden päivän mittainen (LIITE 3). Aamupäivän aikana osallistujille
esiteltiin projektin toiminta sekä tavoitteet ja kukin osallistuja sai esitellä omaa ajoneuvo- ja työkonetekniikkatutkimustaan ja toimintaansa. Iltapäivällä pidettiin työpaja, jota varten osallistujat jaettiin kolmeen noin 10–15 hengen ryhmään. Työpajametodina sovellettiin GOPP-työpajatekniikkaa. Työpajan ensimmäisessä vaiheessa
kartoitettiin arktisen ajoneuvotestauksen tarpeita. Toisessa vaiheessa etsittiin keinoja vastata havaittuihin tarpeisiin sekä arvioitiin aiheiden kiinnostavuudet. Kolmannessa vaiheessa kirjattiin aiheisiin missä kukin osallistuja haluaisi olla mukana
ja millaisella yhteistyöllä ne voidaan toteuttaa. Eri vaiheissa esitetyt kysymykset
olivat:
1. Mitkä ovat ajoneuvo- ja työkonetestauksen tarpeet?
2. Kuinka voidaan kehittää osaamista, resursseja ja ratkaisuja jotka vastaavat tarpeisiin?
3. Millaista yhteistyötä tarvitaan?
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Työpajan ohjasivat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun moderaattorit. Ryhmien
tulokset kirjattiin taulukkomuotoon. Tuloksia analysoitaessa ideat ryhmiteltiin aihealueittain ja haettiin suuntaviivoja arktisen ajoneuvotestauksen jatkotutkimukselle ja tarpeille. Seuraavat kappaleet kuvaavat työpajassa esille tulleita asioita.
7.4.1 Tuotekehitys ja tutkimus
Tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan arktiseen ajoneuvotestaukseen liittyvien teknisten ilmiöiden mallintamiseen. Siitä saatavia simulointimalleja voidaan käyttää
virtuaalisuunnittelussa. Alla esimerkkejä tutkimusaiheista:
• Simulointimetodien kehitystyö
• Sähköajoneuvojen yhtäaikaisen lataamisen simulointi sähkön jakeluverkossa
• Teorian kautta rakennettavat numeeriset mallit (ajoneuvosovellukset ja olosuhdekuvaukset). Mallit testattava käytännössä
Simulointimallien kehittämisestä ja tutkimisesta ovat kiinnostuneita:
Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum, Oulun yliopisto, Politecnico di Torino,
VTT, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA).
Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan ajoneuvotestauksen mittausmenetelmien kehittäminen ja tutkiminen nähdään haasteena. Osa mittauksista on vaikea toistaa tai
varmentaa, koska olosuhteet voivat muuttua tai rajoittaa mittausta ja hankaloittaa
tulosten tulkintaa. Mittausmenetelmien kehittämisestä ja tutkimisesta ovat kiinnostuneita: Arctic Power, FH Joanneum, Ilmatieteen laitos, Kajaanin AMK, Northern
Engineering, Turku AMK, Valmet Automotive.
Arktisten olosuhteiden erityisaiheiden tutkiminen ajoneuvon eri osa- tai kokonaisjärjestelmissä koettiin tärkeänä. Alla muutamia aihe-ehdotuksia:
• ABS -järjestelmän optimointi lumessa ja jäällä. Onko kuorma- ja henkilöajoneuvoilla yhteneväisyyksiä? Jarrujen toiminta yleensä arktisissa olosuhteissa
• Lumen tarttuminen ajoneuvojen runkorakenteisiin. Tutkittava eri suunnitteluvaihtoehtoja: malleja ja pintamateriaaleja eri lämpötiloissa
• Sähköajoneuvon momentin vektorointi voimansiirrossa, jota voitaisiin testata
esimerkiksi käsittelyradoilla
• Kylmäkäynnistysten haasteet
• Akun energian säilymishaasteet
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•
•
•

Laitteiden tai järjestelmien rikkoontumiset kylmässä
Ajoneuvojen lämmityshaasteet
Materiaaliominaisuudet kylmässä.

Erityisaiheiden tutkimisesta ovat kiinnostuneita: Rolls Royce, Northern Engineering, Arctic Power, Ilmatieteen laitos, Kajaanin AMK, Valmet Automotive, Digipolis, Oulun yliopisto, VTT.
7.4.2 Yhteistoiminta
Palvelun tarjonnan laajuus vaihtelee suuresti aina sääkaapin vuokraamisesta testauspalveluihin. Työpajassa ilmeni, että ympäri Suomea olevat toimijat ovat halukkaita
verkottumaan. Tätä varten ehdotettiin portaalin perustamista, jossa esiteltäisiin ajoneuvotestauksen osaajat, heidän ydinosaamisensa ja se toimisi myös keskustelufoorumina. Testaustoiminnan kehittämisen kannalta tärkeänä pidettiin asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten määrittämistä. Koska alalla on useita toimijoita ja markkinat
ovat kilpailtuja, nähtiin työpajassa tarpeellisena erikoistua tiettyyn testausosa-alueeseen. Hinnoittelun haluttiin olevan yhdenmukaisempaa ja helpommin arvioitavaa.
Yhteistyökeskusteluissa haluavat olla mukana seuraavat toimijat: Centro Estero,
Centria, Digipolis, Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum, Kemi Tornion AMK,
MTT Vakola, Norrhydro, Oulun AMK, Oulun yliopisto, Tampereen AMK, Tampereen
teknillinen yliopisto (IHA), VTT.
7.4.3 Säädökset
Työpajan yhtenä tuloksena oli, että eri osapuolet haluavat vaikuttaa ajoneuvotestaukseen liittyvien direktiivien ja testistandardien valmisteluihin. Työpajassa ehdotettiin kansainvälisiä työryhmiä ja eri EU-projekteihin osallistumista joissa työstettäisiin säädöksiä ja vaatimuksia arktiselle ajoneuvotestaukselle. Alla on listattu
muutamia aihealueita:
• Aktiivinen turvallisuus arktisissa olosuhteissa
• Polttoaine- ja akkujärjestelmät
• Julkisen tietokannan määrittäminen
• Testien standardointi
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Toiminnassa haluaisivat olla mukana seuraavat osapuolet: Centria, Digipolis, Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum, Oulun yliopisto, Politecnico di Torino, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA), Rolls Royce.
7.4.4 Koulutus
Koulutuksen osalta nähtiin, että ajoneuvotestaus tarvitsee laboratorio- ja kenttätestauksessa erityistä osaamista. Näitä toimintoja kehittämässä haluavat olla seuraavat
toimijat: Centria, Kemi Tornion AMK, Oulun yliopisto, Tampereen AMK, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA).
7.4.5 Infra
Infralla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan testausalueen ratoja, mittauslaitteistoa sekä
logistiikkaan ja henkilöstöön liittyviä asioita. Lentokentän läheisyys nähtiin tärkeäksi, koska kansainväliset asiakkaat haluavat minimoida matkustamiseen/tavaran
siirtoon kuluvan ajan. Testaustoimintahenkilöstö tarvitsee majoituksen ja ylläpidon.
Testiratojen ja -tilojen rakentaminen vaatii suuria investointeja. Sitä varten asiakassuhteiden tulee olla pitkäaikaisia. Testiratojen tulee olla turvallisia ja mahdollisimman lähellä julkista tieverkostoa ja imitoida todellista käyttöympäristöä. Esille
tulleita tarpeita ja ehdotuksia olivat:
• Testiautokaravaani noin 30 autoa
• noin 1 km testirata
• Mittadata tallennetaan pilvipalveluun
• Radoilla sääasemia
• Ajoneuvoissa toimintoja mittaavia antureita
• Testianturien ja laitteiston tulee olla olosuhteisiin sopivia
Infran rakentamisessa haluavat olla mukana seuraavat toimijat: Arctic Power, Centria, EVAF, Ilmatieteen laitos, Kajaanin AMK, Northern Engineering, Rolls Royce,
Tampereen AMK, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA), Valmet Automotive, VTT.
7.4.6 Testaustoiminta
Testaustoiminnan kehittäminen nähtiin haasteena. Talvitestauskausi on Suomessa
noin 3-4 kuukautta, jonka aikana useat valmistajat testaavat ajoneuvonsa pohjoi79

sessa. Testien läpimenoaikaa tulisi lyhentää tehostamalla testipalveluja ja tukitoimintoja esimerkiksi huolellisella suunnittelulla ja sään ennakoinnilla, jolloin testattaisiin sekä komponentit että ajoneuvot yhtä aikaa. Jotta testaus voitaisiin suorittaa
mahdollisimman kattavasti, tarvittaisiin laajat alueet, joissa olisi monipuolisesti eri
osa-alueisiin vaadittavat testitilat. Alla on esille tulleita ideoita:
• Testausta jatketaan yöllä
• Testaustoiminta tehdään suojatulla alueella
Testaustoiminnan kehittämisestä ovat kiinnostuneita seuraavat tahot: Centria, Digipolis, Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum, Metropolia, MTT Vakola, Oulun
AMK, Oulun yliopisto, Politecnico di Torino, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA),
VTT.

7.5 ARC -työpaja II
ARC -projekti järjesti kansainvälisen työpajan “Arctic Horizon for Vehicle and
Work Machine Testing” 2.12.2013 Oulun yliopistolla (LIITE 4). Työpaja oli kestoltaan päivän mittainen. Aamupäivällä esiteltiin ARC -projektin tulokset ja tiekartta
ja kolme organisaatiota esitteli heidän osaamistaan arktisella toiminta-alueella. Iltapäivällä pidettiin tunnin mittainen työpaja, jossa etsittiin aiheita mahdollisia jatkotutkimuksia varten aikaisemmin esitettyjen tuloksien pohjalta. Työpajaan osallistui
yhteensä 15 yrityksien ja oppilaitoksien edustajaa sekä Oulun ja Tampereen yliopistojen projektityöntekijät. Työpajaa varten osallistujat jaettiin kahteen ryhmään.
Arktisen testaus- ja tutkimustoiminnan tiekarttaa ja tarvittavia palveluja arvioitiin
seuraavien kysymyksien avulla.
Tiekartta
•
•
•

Tehtävät – puuttuuko tiekartasta jotain tai onko siinä mitään ylimääräistä?
Tehtäviin liittyvä yhteistyö?
Keitä ovat osallistuvat yhteistyökumppanit?

Palvelut
•
•
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Mitä palveluja tarvitaan?
Kuinka näitä palveluja luodaan?

Arktisuus nähdään hyvänä brändinä, vaikka käsitteenä se ei olekaan yksiselitteinen.
Työpajakeskusteluissa kävi ilmi, että arktisuuden ja arktisen testaustoiminnan kokonaiskuva on ymmärrettävä. Brändiä vahvistamaan tarvitaan arktisen teknologian
vahvaa ja syvällistä tutkimusta ja ymmärrystä, jossa yliopistoilla on vahva rooli.
Arktinen ajoneuvotestaustoiminta sekä testaustukipalvelut ja niihin liittyvät tutkimukset ovat yksi osa-alue tässä kokonaisuudessa. Käytännöllinen testaustoiminta
ja tukipalvelujen tarjoaminen nähdään näihin erikoistuneiden yritysten tehtävänä.
Palvelujen tarjotaan voi erikoistua KIBS-tyyppiset (Knowledge Intensive Business
Services) konsulttiyritykset. Toimiakseen tehokkaasti yritykset tarvitsevat uutta arktisuuteen liittyvää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla. Tämän edellytyksenä
on, että kaikki tarvittava informaatio saadaan samasta paikasta ja yhdellä kertaa.
Ylipistojen tutkimustoiminnan tulee olla keskitettyä ja se voi tapahtua sitä varten
luodussa arktisessa tutkimuskeskuksessa. Arktisen tutkimustoiminnan tuloksekas
toiminta edellyttää erinäisiä asioita, joita on kuvattu taulukossa 10.
Työpajakeskusteluissa nousi useasti esille, että toimintojen kehittämiseen tarvitaan
vahvasti teollisuuden yrityksiä. Keskustelu painottui pääasiassa ajoneuvotestaukseen, mutta eräässä kommentissa muistutettiin, että tutkimustarpeita on myös laivateollisuudessa ja työkoneteollisuudessa. Jotta arktista tutkimusta voidaan tehdä
menestyksekkäästi on tunnettava eri teollisuuksien väliset erot ja yhtenevyydet.
Ruotsalaisen ajoneuvoteollisuuden laajuus ja pitkä historia on luonut luontevan tarpeen ajoneuvotestaukselle. Tässä suhteessa suomalaisen arktisen ajoneuvotestauksen ja testaustukipalvelujen toiminnan edellytykset poikkeavatkin hieman Ruotsista.
Suomessa toiminnan on historiallisesti luonut Keski-Euroopan ajoneuvoteollisuus.
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Taulukko 10. Arktisen tutkimustoiminnan menestymisen edellytykset.
•

Kansainvälistä yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja sopimusten luomista

•

Asiakkaiden tarpeiden tuntevien osaajien mukana olemista

•

Teollisuuden rahoitusta tutkimukselle, maksavia asiakkaita ja tehokkaat tavat löytää heidät

•

Yliopistojen on luotava arktisiin olosuhteisiin ja arktiselle teknologialle simulaatiomalleja

•

Yliopistojen on kehitettävä uusia menetelmiä ja työkaluja yritysten TK:n käyttöön

•

Tutkimustoiminnan on tuettava arktista liiketoimintaa, tarpeiden on tultava yrityksistä

•

On määritettävä tutkimuskeskuksen tärkeimmät tutkimusalueet ja tehtävät, joista esimerkkejä alla
––

On tutkittava uusiutuvien energioiden mahdollisuuksia arktisissa olosuhteissa

––

Materiaalien ja huoltoajoneuvojen käyttäytyminen äärimmäisissä olosuhteissa

––

Akkujen ja moottorien toiminta matalissa lämpötiloissa

––

Sähköbussien toiminnallisuuden tutkiminen kylmissä olosuhteissa

––

Testaustoiminnan tutkimus ja kehittäminen sekä testauspakettien luominen

––

Arktisen ohjeistuksen tuottaminen testaukseen

––

Arktinen testaus kesällä

––

Älykkäät testausmetodit

•

EU-tasoisia projekteja, jolloin toiminnan vaikutukset ovat euroopanlaajuisia

•

Loppuasiakkaiden mukana olon mahdollistamista projekteihin

•

On tunnettava koko testaustoiminnan prosessi

•

On tunnettava nykytestaustutkimuksen taso ja kehityssuunnat. On analysoitava testaustilojen, osaamisen taso ja taidot

7.6 Yhteenveto
Ajoneuvotestauspalveluja tarjoavien yrityksien mukaan toimintaa ohjaavat asiakassuhteiden kautta tulevat asiakastarpeet. Myös tekniset vaatimukset kasvavat ajoneuvotestauksen tutkimuksessa ja testauksessa. Testauskapasiteettia kenttäolosuhteissa
on tarve kasvattaa ja entistä kylmemmät olosuhteet ja ympärivuotinen mahdollisuus
testata arktisissa olosuhteissa nähdään tarpeelliseksi. Mittaustekniikan vaatimuksien kasvaessa henkilöstön teknisen osaamisen tarve kasvaa. Yhteistoiminnasta ei
koeta olevan hyötyä, sillä testausteollisuudessa avoimuus on haasteellista, mutta
jonkin tyyppiselle testaus- ja tutkimuskeskukselle oli havaittavissa myönteistä suhtautumista.
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Ajoneuvoteollisuuden yrityksien haastatteluista kävi ilmi seuraavanlaisia haasteita
kylmätestaustaukseen liittyen: erittäin alhainen lämpötila aiheuttaa ongelmia muun
muassa sähkö-, paine- ja hydrauliikkajärjestelmissä, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmissä sekä öljyjen ja voiteluaineiden toiminnassa. Rakenteiden ja materiaalien
suunnittelussa täytyy ottaa paremmin huomioon muotoilun vaikutus lumen ja jään
kertymiseen rakenteisiin sekä maantiesuolasta aiheutuva korroosio. Kylmyys on iso
rasite myös ajoneuvojen mekaanisten rakenteiden ja materiaalien kestävyydelle.
Tutkimus- ja kehitystarpeita on edellämainittujen lisäksi renkaan kitkaominaisuuksien tutkiminen lumisilla ja jäisillä ajopinnoilla. Testausta arktisissa olosuhteissa
vaativat myös lisälämmittimet, raskaiden-, yhdistelmä- ja maastoajoneuvojen ajodynamiikka, sähköajoneuvot ja ajoneuvojen komponentit.
Nykyinen arktinen olosuhdeosaaminen perustuu vahvasti kokemuksen kautta saatuun ymmärrykseen. Arktiset olosuhteet osataan ottaa huomioon palveluiden toteuttamisessa ja tuotteiden kestävyydessä, mutta kaikkia asiakkaiden vaatimuksia
ei välttämättä pystytä täyttämään. Suurimmat tarpeet arktisen olosuhdeosaamisen
kehityksessä ovat tuotteen ja palvelun kehittämisessä ja niiden ylläpidossa ja jatkokehityksessä. Saatavissa olevana palveluna on eniten tarvetta yhteistyölle asiantuntijaorganisaation kanssa. Muita merkittäviä palvelutarpeita ovat ostettava tai vuokrattava asiantuntijaresurssi sekä ostettavat palvelupaketit tai tulokset.
Toukokuussa 2013 järjestetyn ensimmäisen Arktinen ajoneuvotestaus -konferenssin
yhteydessä pidetyn työpajan aikana syntyi jo ensimmäisen kerran ajatus yhteisestä
arktisesta tutkimusorganisaatiosta. Työpajan jatkotoimenpiteiksi ehdotettiin eri toimijoiden kanssa tutkimus- ja tuotekehitystä simulointimallien, mittausmenetelmien
ja erityisongelmien ratkaisemiseksi. Säädöksien osalta ajoneuvotestaustoimijoilla
tulisi olla aktiivinen testien standardointi säädösten sisällön määrittämiseksi. Päädyttiin siihen, että tätä varten tulisi olla kansallisesti suomea edustava järjestö joka
koostuu ajoneuvotestauspalvelun tarjoajista sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksista.
Verkottumisen osalta tarvitaan rahoitus jolla ylläpidetään portaalia, jossa ajoneuvotestauksessa toimivien erikoisosaaminen ja toiminta on esitelty. Infran osalta
merkittäviksi tekijöiksi nousivat logistiikka ja mittalaitteiston sopivuus testaukseen.
Testaustoiminnan tulisi olla lähellä lentoasemaa ja testauksen tulisi olla piilossa
yleisöltä ja ratojen tulisi olla monipuolisia.
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Testaustoiminnan tehostaminen on tärkeää ja tähän testauspalvelujen tuottajat voivat vaikuttaa rakentamalla joustavan järjestelmän, joka tukee ajoneuvovalmistajien
toimintaa. Testauksen tehostamiseksi ehdotetaan tutkimus ja tuotekehitysyhteistyötä ajoneuvovalmistajien, ajoneuvotestauspalvelujen sekä tutkimus/tuotekehityslaitosten kesken.
Joulukuun 2013 Arktinen ajoneuvotestaus -työpajassa tuli esille useita asioita, jotka täytyy ottaa huomioon arktisen testaustoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi
Suomessa. Useat niistä tulivat esille jo toukokuussa järjestetyssä työpajassa ja haastatteluissa, kuten sähköisten ajoneuvojen testaaminen arktisissa olosuhteissa ja materiaalit erittäin kylmissä lämpötiloissa. Tuoretta keskustelua käytiin Arktinen ajoneuvotestaus -projektin aikana tulleesta ideasta perustaa arktinen tutkimuskeskus.
Arktisen tutkimuskeskuksen haasteiksi nähtiin esimerkiksi riittävän suuren asiakaskunnan löytäminen ja teollisuudesta saatava rahoitus tutkimuskeskuksen perustamiseen. Tutkimuskeskuksesta pitää olla hyötyä riittävän suurelle määrälle yrityksiä,
jotta sen toiminta olisi kannattavaa. Yliopistot voivat toimia arktisessa tutkimuskeskuksessa kehittäen simulointia ja mallinnusta sekä uusia työkaluja yrityksien tuotekehitysprosessiin, kuten systemaattisia ja toistettavia mittausmenetelmiä.
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8 YHTEISTYÖTOIMINTA AJONEUVOTESTAUKSESSA
Luvussa käsitellään Suomen ajoneuvotestauksen tilaa, maan kilpailukykyä arktisessa ajoneuvotestaustoiminnassa sekä esitetään yhteistyömalli, jonka tavoitteena on
Suomen kilpailuedun parantaminen.

8.1 Suomalaisen ajoneuvotestausalan nykytila
Tällä hetkellä Suomessa toimii kymmenisen testipalveluyritystä mukaan lukien tutkimusorganisaatiot, jotka pystyvät tekemään testejä ajoneuvoteollisuudelle. Arktisessa ajoneuvotestauksessa toimivat suomalaiset yritykset enimmäkseen vuokraavat
testiratoja, testikuskeja ja toimitiloja, ts. tarjoavat arktisia olosuhteita ajoneuvo- ja
järjestelmävalmistajille, jotka hoitavat testauksen itse. Tarkempi kuvaus testauspalveluista ja laitteista on esitetty liitteissä (LIITE 5 ja 6). Alan tilaa myös kuvataan
luvussa 8.3.
Tämän tutkimuksen puitteissa suoritetun yrityshaastattelun perusteella testipalvelufirmat eivät vaikuta olevan kovin halukkaita yhteistyöhön keskenään tai tutkimusorganisaatioiden kanssa. Vain harvat yksityisistä yrityksistä ovat ilmaisseet
halukkuutta yhteistyöhön, muun muassa yliopistojen kanssa. Joidenkin yritysten
negatiivinen asenne yhteistyötä kohtaan on yllättänyt tämän tutkimuksen tekijät.
Tässä yhteydessä täytyy mainita, että samanlainen tilanne oli Ruotsin Arjeplogissa
vielä 10 vuotta sitten. Tänä päivänä ruotsalaiset testauspalveluyritykset tekevät jonkin verran yhteistyötä keskenään ja myös merkittävää yhteistyötä tutkimuslaitosten
kanssa, esimerkiksi mainittakoon yhteistyö Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.
Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa on ollut hedelmällistä testausyrityksille
ja ajoneuvovalmistajille.

8.2 Ruotsin arktisen ajoneuvotestaustoiminnan kehitys
Tämä luku on pääosin tiivistelmä Sundvallin ja Teräksen raportista Norrbottenin autotestausteollisuus (2010), johon on lisätty tämän hankkeen aikana ilmennyttä uutta
tietoa. Luvussa tutkitaan tarkemmin Ruotsin Norrbottenissa toimivan ajoneuvotestaustoiminnan yhteistyömallia, sillä maantieteellisesti ja geopoliittisesti Suomella ja
Ruotsilla on paljon samanlaisia piirteitä. Ruotsin kokemus ajoneuvotestauksesta voi
olla erittäin hyödyllistä Suomen ajoneuvotestausalalle.
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Ruotsin Arjeplogissa testaustoiminta on alkanut jo 1970-luvulla. Arjeplogin lisäksi testaustoimintaa on Jokimukassa, Arvidjaurissa ja Älvsbyssä. Kaikki nämä paikat sijaitsevat Norrbottenin läänissä lähellä toisiaan. Ruotsin Norrbottenissa toimii
moni ajoneuvo- tai järjestelmävalmistaja (taulukko 11). BMW, Bosch ja Hyundai
ovat sijoittaneet Arjeplogin testialueeseen. Mercedes, TRW, ja Continental ovat
panostaneet Arvidsjauriin. Elinkeinoelämän liitto Argentis AB:n mukaan 91 milj.
euroa on investoitu autoteollisuuteen pelkästään Arjeplogin kunnassa. Suurimmat
investoinnit ovat:
•
•
•

Bosch 20,5 milj. euroa
BMW 13,6 milj. euroa
Hyundai 4,5 milj. euroa

PK-yrityksille on annettu mittavia investointitukia, joiden suuruus oli 10–30% hankkeiden arvosta. Ilman niitä moni hanke olisi jäänyt toteutumatta. Tukea on myönnetty myös paikallisille hotelleille. Testaustoiminnan ansiosta alueella onkin tarjolla
runsaasti hotelli- ja ravintolapalveluja.
Markkinoidakseen aluetta ajoneuvoteollisuuden testauskenttänä paikalliset yritykset ovat perustaneet yhdistyksen SPGA (Swedish Proving Ground Association).
Yhdistyksen tavoitteena markkinoinnin ohella on testausalan asioiden ajaminen
ja edustaminen. Asiakashankinta ja oman toiminnan kehittäminen ovat yrityksien
vastuulla. Viime vuosina ruotsalaiset testausalan yritykset ovat ryhtyneet tekemään
yhteistyötä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa. Tarkempi kuvaus oppilaitoksesta
ja yhteistyöprojekteista on luvussa 5.2.
Ruotsalaiset testiyritykset tarjoavat lähinnä autojen säilytystiloja, testiratoja ja testikuskeja ajoneuvovalmistajien vuokrattavaksi. Ne eivät tarjoa varsinaista testauspalvelua tai osaamista tai näiden tarjonta on vähäistä. Sama pätee suurimmalta osalta
myös suomalaisiin yrityksiin. Tämän tutkimuksen suurimpia kysymyksiä onkin,
kannattaako testiyritysten kehittää omaa testauspalveluaan ja millä tavalla tämän
muutoksen pystyisi toteuttamaan.
Norrbottenin ajoneuvotestaustoiminta työllistää merkittävän määrän ihmisiä. Arjeplogissa ala työllistää suoraan tai välillisesti 1200 ihmistä. Vuonna 2008 yli 30 %
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Taulukko 11. Ruotsissa testaustoimintaa harjoittavia yrityksiä. (Sundsvall & Teräs 2010.)
Autovalmistajat
Volvo
BMW
Daimler Chrysler (Mercedes Benz, Smart)
Ferrari
Fiat (Alfa Romeo, Fiat, Lancia)
Ford (Ford, Jaguar)
General Motors (Opel)
Porsche
PSA (Citroen, Peugeot)
Renault
Scania
VW (Audi, Bentley, Bugatti, Seat, Skoda,
Volkwagen)

Järjestelmävalmistajat
Haldex (nelivetojärjestelmät)
Bosch (jarrut)
Delphi
Continental (monet järjestelmät)
Knorr Bremse (raskaan kaluston jarrut)
TRW automotive (Giant)
Mando
Unicia Jecs
Pirelli (Renkaat)
Bridgestone (Renkaat)

Arjeplogin asukkaista oli tavalla tai toisella mukana ajoneuvotestaustoiminnassa.
Työttömyys Arjeplogissa ja Arvidsjaurissa on vajaat 4 %. Testauskauden aikana Arjeplogissa vierailee yli 2000 ulkomaista autoalan insinööriä, Arvidsjaurissa vastaava
luku on 1000. Kaikkiaan Arjeplogin ajoneuvotestaustoiminnan vaikutusten rahallinen arvo paikkakunnalle on 58,5 milj. euroa. (Dagens Nyheter 2008.)
Norrbottenin ajoneuvotestausklusteri on syntyvä ekosysteemi, jossa tehdään jonkun
verran yhteistyötä eri tahojen välillä, mutta samalla yritysten kesken säilyy kilpailuasetelma. Testausosaaminen on vielä pitkälti valmistajien käsissä, mutta yhteistyön
ansiosta alueella on syntynyt innovaatioita ja suuntana on ajoneuvotestauspalvelun
kaupallistaminen. Norrbottenin ajoneuvotestaustoiminta on hyvä esimerkki siitä,
miten haja-asutusalueiden tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia (tässä tapauksessa arktisia olosuhteita) pystytään hyödyntämään elinkeinoelämässä.

8.3 Suomen kilpailuedun arviointi
Yhteistyötoimintaa ajoneuvotestauksessa pohtiessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota suomalaisten testipalveluyritysten kilpailukykyyn. Mahdollisen yhteistyömallin on ennen kaikkea edistettävä maan kilpailuetua kansainvälisesti. Kilpailuetua
arvioitaessa voidaan soveltaa Porterin ”kilpailutimanttiin” perustuvaa analyysiä.
Porterin (1990) timanttimalli selittää miksi eri maiden eri toimialat menestyvät kansainvälisesti. Kyseinen malli koostuu neljästä perustekijästä (kuva 20).
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Kuva 20. Maan kilpailuedun perustekijät. (Porter 1990.)

Maa todennäköisesti pärjää hyvin niillä aloilla, joiden perustekijöistä koostuva ”kilpailutimantti” on edullisin. Soveltaen Porterin kilpailutimanttimallia Suomen arktiseen ajoneuvotestaukseen päädytään taulukossa 12 esiteltävään analyysiin.
Taulukossa olevilla muuttujilla tarkoitetaan Porterin määrittelemiä tekijöitä – esimerkiksi olemassa olevia inhimillisiä voimavaroja, fyysisiä voimavaroja ja pääomavaroja – joiden yhteenlaskettu summa määrittää kyseessä olevan alan, tässä
tapauksessa arktisen ajoneuvotestauksen, kilpailuedun. Oikea sarake kuvaa Suomen
arktisen ajoneuvotestauksen nykytilaa maan kilpailuedun muodostavien perustekijöiden (vasen sarake) puitteissa. Muuttujia käsitellään Porterin timanttimallin mukaisesti kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat tuotannontekijäolot, kysyntäolot ja
lähi- ja tukialat.
Taulukko 12. Porterin kilpailutimanttimalli sovellettuna Suomen arktiseen ajoneuvotestaukseen.
Muuttujat

Suomen arktisen ajoneuvotestauksen nykytila
maan kilpailuedun muodostavien perustekijoiden puitteissa

Tuotannontekijäolot:
Inhimilliset varat tarkoittavat etupäässä osaa- •
van henkilöstön määrää ja sen hintaa (Porter
1990).
•
•
•
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Koulutus ei ole riittävä, osaamista kartutetaan lähinnä kokemuksen kautta.
Puute kielitaitoisista insinööreistä.
Saksan ja Ruotsin alan koulutus on korkeatasoisempi.
Liian vähäinen yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä.

Fyysiset voimavarat ovat maan, veden, mine- •
raalien yms. saatavuus ja hinta. Myös maantieteellinen sijainti voi olla tärkeä osatekijä. (Por- •
ter 1990.)
•

•

Tietovarat – ”tieteellisten, teknisten sekä tavaroihin ja palveluihin liittyvien markkinatietojen
varanto.” (Porter 1990) Nämä ovat tietovaroja
yliopistoissa, julkisissa ja yksityisissä tutkimuslaitoksissa, liikkeenjohdollisessa ja tieteellisessä
kirjallisuudessa.

Suomessa on tarvittava kylmä arktinen ilmasto, joka on vakaampi kuin Ruotsissa.
Pidempi testauskausi kuin Ruotsissa.
Etäinen sijainti on sekä hyvä (työrauha ja
yksityisyys), että huono (korkeammat kuljetuskustannukset).
Maa-alueita on saatavilla kohtuulliseen
hintaan.

Suomessa on ainoastaan kaksi autoalan professuuria: Aalto-yliopistossa ja Oulun yliopistossa.
Julkiset tietovarannot ovat varsin niukkoja ja
hajanaisia. Arktiseen ajoneuvotestaukseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja ei juuri ole. VTT on
jonkun verran tehnyt julkista tutkimusta.

Pääomavarat – ”Elinkeinoelämän rahoituksen Suomessa on tarjolla erilaista julkista tuki- ja
käytettävissä olevan pääoman määrä ja kustan- lainarahoitusta (Finnvera, Tekes, pohjoismainukset.” (Porter 1990)
den kehitysrahastot, ELY-keskukset jne.). Pääoma on saatavissa sekä osakepääoman että lainan muodossa, jos liiketoiminta on kannattava.
Ruotsissa rahoituksen saatavuus on kuitenkin
parempi, sillä esimerkiksi valtio on tehnyt mm.
suoria investointeja arktisen ajoneuvotestauksen infrastruktuuriin ja näin tukenut suurten
toimijoiden tuloa alueelle.
Infrastruktuuri on logistiikkainfrastruktuuri, Suomen pohjoisessa on verraten hyvä tie- ja
viestintäyhteydet, maksujen välitys, asuntokan- lentokenttäverkosto. Suomen pohjoinen on ylita
päänsä kehittyneempi infrastruktuurin suhteen
kuin Ruotsin Lappi.
Kysyntäolot:
Kysyntäolot ovat lähinnä kotimaan kysyntään
liittyvät tekijät. Porterin (1990) mukaan suotuisa kotimaan kysynnän rakenne johtaa alan menestykseen myös kansainvälisesti.

Suomen ajoneuvotestauspalvelun kotimarkkinat ovat pieniä, suurin asiakasryhmä ovat ulkomaiset valmistajat. Kotimaan markkinoita ei voi
pitää vaativina tai valistuneina verrattuna Saksaan, Japaniin jne. Suomessa ei ole maailman
kysyntää ennakoivia tarpeita kotimaisten asiakkaiden keskuudessa. Alan trendit määrätään
muualla kuin Suomessa.
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Lähi- ja tukialat:
Kilpailukykyisten lähi- ja tukialojen läsnäolo on
tärkeä kilpailuedun perustekijä (Porter 1990).
”Lähialoilla tarkoitetaan yrityksiä, jotka yhdistävät tai jakavat arvoverkoston toimintoja ydinyrityksien kanssa. Tukialalla tarkoitetaan yrityksiä,
joiden tuotoksia verkoston ydinyritykset tarvitsevat osana omaa toimintaa..” (Turunen 2013).

•
•
•
•

•

Lähialojen vähyys ja pienuus kotimaassa.
Autoalan tuotekehitys ja tutkimus on vähäistä Suomessa.
Korkeakoulun ja yritysten välinen yhteistyö
ajoneuvotestauksessa on vähäistä.
Tukialat, kuten majoitus- ja ravintola-ala,
sekä alihankinta (auraus) ovat hyvin kehittyneitä Pohjois-Suomessa.
Pitkä historia ajoneuvotestauksen tukipalvelujen tuottamisessa.

Yritysten strategiaan ja rakenteeseen yhtenä kilpailuedun perustekijänä on vaikea
ottaa kantaa tässä tutkimuksessa, sillä ajoneuvotestausalasta on erittäin vähän julkista tietoa. Tutkimusta Suomen ajoneuvotestauksesta on tehty hyvin vähän. Haastattelututkimuksen aikana kävi ilmi, että yritykset eivät ole halukkaita keskinäiseen
yhteistyöhön ja vierastavat Open Innovation -ajattelumaailmaa. Lisäksi yhteistyö
koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa on vähäistä, eivätkä yritykset pyri parantamaan osaamistaan tätä kautta. Myöskään tarvetta innovaatioon ei tullut ilmi yrityksiä haastatellessa, mikä puolestaan selittää vähäisen kiinnostuksen yhteishankkeisiin tutkimuslaitosten kanssa. Tämän tutkimuksen aikana tulikin kuva, että yritysten
strategiana on lähinnä keskittyä yhden ison asiakkaan palvelemiseen sekä nojata
tämän testausosaamiseen ja -tietoon. Tarkempaa tietoa testipalveluyritysten toimintaympäristöstä löytyy luvuista 4.1 ja 7.1.
Edellä olevan analyysin pohjalta huomataan, että Suomen kilpailukyky arktisessa
ajoneuvotestauksessa ei välttämättä ole huippuluokkaa tällä hetkellä. Se nojaa vahvasti arktiseen ilmastoon ja Lapin suhteellisen kehittyneeseen infrastruktuuriin sekä
pohjoisen eristyneisyyteen. Suomen kotimaan kysynnän rakenne ei tue ajoneuvotestausalaa riittävästi. Suomessa ei ole tarpeeksi osaavia työntekijöitä ja korkean tason
testausosaamista, mikä johtuu puutteellisesta koulutuksesta ja yhteistyöstä koulutusorganisaatioiden kanssa. Suomen ajoneuvotestauksella ei myöskään ole varsinaisesti lähialoja, jotka voisivat tukea alan kehitystä. Ajoneuvotestaukseen liittyvä
tutkimus mahdollisena tukialana on varsin rajoittunutta, eikä merkittävää yhteistyötä yliopistojen ja testauspalveluyritysten välillä myöskään ole. Valtio on alkanut
panostamaan arktisuuteen ja arktiseen olosuhdeosaamiseen vasta viime vuosina.
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Yritykset eivät välttämättä pyri innovoimiseen, eivätkä ne pysty silloin ennakoimaan asiakkaittensa tarpeita. Saadun tiedon perusteella yritysten strategia ei ole paras mahdollinen maan kilpailukyvyn kannalta.
Kuten aikaisemmin totesimme, yhteistyömallia pohtiessa tulee kiinnittää huomiota Suomen ajoneuvotestausalan kilpailukykyyn muihin maihin ja siellä tapahtuvaan alan kehitykseen nähden sekä pyrkiä löytämään keinoja kilpailuedun parantamiseksi. Kysyntäoloihin sekä lähialojen kehitykseen on vaikea vaikuttaa ainakin
kohtuullisella aikajänteellä. Sen sijaan tuotantotekijäoloihin ja erityisesti osaamisen
kehittämiseen tulee panostaa. Näin ajoneuvotestauksen yhteistyömallin tulee edellyttää laajempaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Tavoitteena on kartuttaa testaus- ja olosuhdeosaamista sekä saada päteviä työntekijöitä alalle. Tällainen
yhteistyö myös mahdollistaisi innovaation syntymistä ja uuden testauspalvelunkonseptin kehittämistä. Uudella testauspalvelukonseptilla tässä tarkoitetaan varsinaista
testauspalvelua ja siihen liittyvän testausosaamisen myyntiä asiakkaille. Myös alan
koulutusta tulee lisätä ja tarjota syventäviä opintoja monipuolisemmin. Tarkemmin
yhteistyömallia käsitellään seuraavassa luvussa.

8.4 Yhteistyötoimintamahdollisuudet
Mahdollista yhteistoimintaa tulisi tarkastella ekosysteemin näkökulmasta. Vieläkään ei ole yhtä vakiintunutta ekosysteemin määritelmää, mutta yleisesti ajatellaan,
että liiketoiminnan ekosysteemi omaa samoja piirteitä kuin biologinen ekosysteemi.
Kuten biologiset ekosysteemitkin liiketoiminnan ekosysteemit ovat monimutkaisia
järjestelmiä, joissa on keskinäistä riippuvuutta, yhteistyötä, kilpailua ja koevoluutiota (Lehto et al. s.a.).
Ajoneuvotestaustoiminta on osa tuotekehitystä, jonka tehtävä on jatkuva innovaatio. Siitä syystä ajoneuvotestaukseen liittyy paljon innovaatioajattelua ja -toimintaa. Ekosysteemimallinen ratkaisu voi olla hyvä tapa kehittää suomalaista
arktista ajoneuvotestaustoimintaa ja edistää Open Innovation -toimintaperiaatetta.
Ekosysteemin keskeisimpiä tehtäviä ovatkin innovaatio ja kaupallinen menestys
(Peltoniemi 2006), mikä istuu hyvin sen kanssa, mihin testauspalveluyritysten tulisi pyrkiä. Yksittäinen pieni yritys ei välttämättä pystyisi innovaatioon eikä tarjoamaan kattavaa arktista olosuhdeosaamista, mihin yhteistyössä toimivilla yrityksillä ja tutkimusorganisaatioilla on paljon paremmat mahdollisuudet ja valmiudet.
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Ekosysteemin jäsenet ovat itsenäisiä toimijoita ja päättävät itse omasta toiminnastaan. Ekosysteemeissä tyypillisesti ei ole hierarkiaa, eikä selkeätä johtajajäsentä.
Johtajuus voi siirtyä jäseneltä toiselle, mikä korostaa ekosysteemin dynaamisuutta. Tärkeää on myös se, että ekosysteemissä ovat läsnä sekä yhteistyö että kilpailu
(Lehto et al. s.a.). Nämä tekijät ovatkin välttämättömät Suomen ajoneuvotestauksen
kannalta, jos tavoitteena on korkea arktinen ajoneuvotestausosaaminen ja kannattava liiketoiminta. Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan ekosysteemin kehittäminen voi
olla hyvä ratkaisu arktisen ajoneuvotestauksen kannalta, mutta aihetta tulisi tutkia tarkemmin mahdollisissa jatkohankkeissa. Kuvassa 21 esitetään mahdollisen
ekosysteemin osapuolten suhteita ja keskinäistä riippuvuutta toisiinsa nähden.

Kuva 21. Yhteistyömalli ekosysteemin näkökulmasta.

Testausyritykset tarjoavat monipuolista testauspalvelua asiakasyrityksille, investoivat itse infraan ja osaamiseen. Periaatteessa investoinnit infraan voisi toteuttaa tukitoimintoina, jolloin testausyritykset vuokraisivat testiradat ja säilytystilat.
Merkittävä testausosaaminen on testausyrityksillä. Asiakkaan tietoturva varmistetaan vahvoilla NDA-sopimuksilla (Non-Disclosure Agreement) yritysten välillä,
alihankkijat mukaan lukien. Lisäksi testausyritykset solmivat NDA-sopimukset
työntekijöidensä kanssa mukaan lukien diplomityötekijät ja harjoittelijat. Testauspalvelukonsepti ja sen mahdolliset vaikutukset arktisen ajoneuvotestauksen toimintaympäristöön on aiemmin kuvattu luvussa 6.7.
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Korkeakoulut ja testausyritykset tekevät yhteistyötä edistäen Open Innovation
-ajattelumaailmaa. Yliopistot tarjoavat tutkimuspalveluja yrityksille ja nämä tarjoavat harjoittelu- ja diplomityöpaikkoja opiskelijoille. Lisäksi yritykset ja korkeakoulut tekevät ajoneuvotestaukseen ja arktisen olosuhdeosaamiseen liittyviä
yhteistyöhankkeita, jonka tuloksena on innovaatio ja korkeatasoinen testaus- ja olosuhdeosaaminen. Yhteistoimintaa voi toteuttaa arktisen ajoneuvotutkimuskeskuksen muodossa tai FIMA-mallia vastaavana ratkaisuna, jotka kuvataan tämän luvun
lopussa..
Asiakkaat ovat ajoneuvo-, järjestelmä- ja rengasvalmistajia. He saavat korkeatasoista ja kattavaa testauspalvelua. Asiakkaiden ydinliiketoiminta on tuotteen myynti
ja siihen liittyvä palvelu ja kehitystyö. Heidän ei tarvitse investoida infraan ja monipuoliseen testausosaamiseen ja -innovaatioon pohjoisessa. Perustestausosaaminen
ja -toiminnot säilyvät valmistajillakin. Olosuhdeosaaminen ja siihen liittyvä testauspalvelu ovat testausyritysten vastuulla. Asiakkaat tekevät yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Tukitoimintoja ovat erilaiset logistiikka-, majoitus, ja ravintolapalvelut, auraus ja
kiinteistöjen huoltopalvelut. Ne hoidetaan alihankkijoiden avulla. Riippuen tukipalvelun luonteesta alihankkija allekirjoittaa ja noudattaa NDA-sopimusta.
Valtion rooli on tärkeä maan kilpailuedun luomisessa, sillä valtion harjoittama politiikka vaikuttaa jokaiseen neljästä perustekijästä, jotka kyseisen edun muodostavat
(Porter 1990). Tässä yhteistyömallissa valtio tukee arktisen ajoneuvotestaustoiminnan kehittymistä monin tavoin. Valtio ylläpitää ja rakentaa alueen infrastruktuuria,
kuten teitä ja lentokenttiä. Tekes, maakuntaliitot ja kunnat ovat mukana korkeakoulujen ja yritysten yhteisissä tutkimushankkeissa julkisina rahoittajina (pääomavarat, tietovarannot, inhimilliset varat). Lisäksi julkiset rahoittajat suoraan tukevat
testausyrityksiä myöntämällä investointi- ja kehitystukia/-lainoja (pääomavarat).
Yhteistyön käytännön järjestämisessä tulisi tutkia mahdollisuuksia tutkimuskeskuksen perustamiseen. Se toimisi mahdollisen ekosysteemin alustana sekä laajemman yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön ja innovaation mahdollistajana. Tutkimuskeskukselle kuuluisivat erilaiset hallinnointi- ja koordinointitehtävät.
Tutkimuskeskus voisi myös toimia yhteisenä markkinointi- ja viestintäorganisaationa. Tutkimuskeskuksen ei tarvitse olla erillinen fyysinen laitos, vaan sen voisi
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perustaa Oulun yliopistoon tai Tampereen teknilliseen yliopistoon. Toiminnan voi
järjestää yhdistyksenä tai vaihtoehtoisesti osakeyhtiönä, jolloin perustettavan organisaation tavoitteena olisi kannattava liiketoiminta. Seuraavassa esitetään tarkemmin tutkimuskeskuksen toiminta (kuva 22). Tutkimuskeskuksen hallintapiirissä voi
olla useita erilaisia laboratorioita ja tutkimusasemia. Ajoneuvotestaukseen liittyvän
tutkimuksen vastuullisena tuottajana ja yhteistyön koordinoijana toimisi Oulun yliopisto.

Kuva 22. Arktinen ajoneuvotutkimuskeskus.

Toinen vaihtoehto yhteistyön käytännön järjestämiseksi voisi olla FIMA-malli
(kuva 23). Se on aktiivinen verkosto, joka on perustettu Tampereella tukemaan liikkuvien työkoneiden kehitystoimintaa ja jossa yritykset ja tutkimuslaitokset toimivat konkreettisessa yhteistyössä tutkimushankkeissa. Toiminta alkoi vuonna 2006
ja nyt tämä verkosto toimii rekisteröitynä yhdistyksenä nimeltä FIMA (Forum for
Intelligent Machines). FIMA:ssa on 30 yritysjäsentä ja 6 tutkimuslaitosjäsentä. Tutkimusprojektien volyymi on vuositasolla noin 2 milj. euroa ja projektitoiminnassa
on mukana yli 150 asiantuntijaa. (FIMA 2013.) Vuoteen 2013 mennessä FIMA on
toteuttanut 12 useampivuotista tutkimusprojektia. FIMA on myös osakkaana koneenrakennus- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymässä
(SHOK) FIMECC:ssa.
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Kuva 23. FIMA:n toimintamalli. (FIMA 2013.)
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9 JATKOHANKETEEMAT JA
RAHOITUSMAHDOLLISUUDET
Mahdolliset arktiseen ajoneuvotestaukseen liittyvät jatkohankkeet voisivat pohjautua seuraaviin teemoihin:
• Arktisen olosuhdeosaamisen ja testauspalvelun kaupallistaminen, jossa tarkemmin tarkasteltaisiin uutta testauspalvelukonseptia
• Arktisen ajoneuvotestausekosysteemin syvempi tutkimus
• Ajoneuvotestauksen mittaustekniikka (mittausjärjestelmät sekä tulosten toistettavuus ja luotettavuus)
• ABS -järjestelmän optimointi lumessa ja jäällä. Onko kuorma- ja henkilöajoneuvoilla yhtenevyyksiä? Jarrujen toiminta arktisissa olosuhteissa
• Lumen tarttuminen ajoneuvojen runkorakenteisiin. Eri suunnitteluvaihtoehtoja:
malleja ja pintamateriaaleja eri lämpötiloissa
• Laitteiden tai järjestelmien rikkoontumiset kylmässä
Edellä mainitut hankkeet voidaan yhtenä vaihtoehtona toteuttaa yhteistyössä LTU:n
ja mahdollisesti Norrbottenin testausyritysten kanssa, sillä ruotsalaisilla on paljon kokemusta arktisesta testaustoiminnasta ja pitkälle viety yhteistyömalli, jossa
mukana ovat testiyritykset, korkeakoulu ja valmistajat. Julkisina rahoittajina ovat
muun muassa Norbottenin lääninhallitus ja Vinnova. Suomalaisten alan yritysten
on tietenkin luontevaa olla mukana mahdollisessa jatkohankkeessa. Arktinen ajoneuvotestaus -projektin aikana muodostetut kontaktit tulisi hyödyntää mahdollisissa
jatkohankkeissa.
Liikkuviin työkoneisiin, offshore- ja laivateollisuuteen kohdistuvat jatkohankkeet
voisivat pohjautua seuraaviin teemoihin:
• Materiaalitutkimus ja -testaus
• Arktisiin olosuhteisiin tarkoitetut hydraulijärjestelmät ja näiden komponentit
• Hydraulinesteet; ympäristöystävällisyys, ominaisuudet, kestoikä
• Suunnitteluohje arktisten koneiden ja laitteiden valmistukseen
Jatkohankkeita pohtiessa on syytä kiinnittää huomio näiden rahoitusmahdollisuuksiin ja kartoittaa jatkohankkeeseen sopivat rahoitusvaihtoehdot. Keskeisimpiä
rahoituslähteitä ovat Tekes, Suomen Akatemia ja EU sekä eri säätiöt, kuten Ford
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-säätiö. Rahoituslähteitä on kerätty tietokantoihin, joista yksi laajimmista on Turun
yliopiston tutkimuspalveluyksikön ylläpitämä Aurora -tietokanta. Rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä on tarvittaessa otettava yhteys kampuksen tutkimusasiamieheen, erityisesti EU-rahoitushakemusten laadinnan yhteydessä.
Yksi luontevista rahoitusvaihtoehdoista on maakunnan kehittämisraha, joka on
”maakuntaohjelman mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen tarkoitettu
määräraha. Maakunnan kehittämisrahan jakamisesta alueille päättää vuosittain Työja elinkeinoministeriö. Aluekehitysviranomaisena Lapin liitto päättää määrärahan
käytöstä alueellaan. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset ja yksityiset yhteisöt
ja säätiöt. Maakunnan rahaa haetaan jatkuvasti.” Koska suurin osa suomalaisista
testausyrityksistä toimii Lapissa ja hankkeen keskeinen teema on arktisuus ja kylmien olosuhteiden hyödyntäminen, on luonnollista hakea maakunnan kehittämisrahaa
Lapin liitolta. Ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät internetistä. (Lapin liitto 2013.)
Vaihtoehtona voi tutkia maakunnan rahan hakemista Pohjois-pohjanmaan liitolta,
jos siihen on riittävät edellytykset.
TEKESin Innovation Research -haku: Kesällä 2013 tutkittiin mahdollisuutta hakea rahoitusta Ecosystems, Spillovers and Policy Approaches -hakukierroksessa
yhdessä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa. Hakukierroksessa korostettiin laajaa
ja tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, joten yhteinen hanke ruotsalaisen kanssa olisi
ollut luonteva jatkumo nykyiselle hankkeelle. Valitettavasti aikeista luovuttiin, sillä
ruotsalaisella Vinnovalla ei ollut vastaavaa rahoitusta haettavana ruotsalaiselle hankekumppanille. Yhteishankkeen teema ja yhteistyökuvio on kuitenkin hyvä ottaa
huomioon ja mahdollisesti hakea sille rahoitusta vuonna 2014.
Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa on Tekesin tarjoama tutkimusrahoitus. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -projekteissa projektiryhmä
valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. ”Projektin aikana selvitetään mahdolliset hyödyntämispolut sekä lupaavin etenemisreitti ja -tapa. Lisäksi selvitetään idean
hyödyntämistä perustettavien yritysten liiketoiminnassa tai sen kehittämistä uudeksi
liiketoiminnaksi jo olemassa olevassa yrityksessä. Projekti tuottaa tutkimusidean
hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Projektin tutkimusosuus kohdistuu idean kaupallistamisen kannalta keskeisiin asioihin.” (TEKES
2013.)
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Tässä hankkeessa on mahdollista tutkia arktisen ajoneuvotestauksen palvelukonseptin luomista ja sen kaupallistamista. Tällä hetkellä lähes kaikki testausosaaminen on
valmistajilla. Suomalaiset yritykset eivät tarjoa varsinaista testauspalvelua valmistajille mittavissa määrissä. Hankkeen tavoitteena olisi arktisen ajoneuvotestauspalvelun edistäminen. Hanke olisi luontevaa toteuttaa yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Kyseistä tutkimushakua järjestetään kahdesti vuodessa.
Seuraava hakukierros päättyy helmikuussa 2014.
Interreg IV A on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä. ”Ohjelman
tavoitteena on valtakunnan rajojen ylittävän yhteistyön kautta tukea taloudellista
ja sosiaalista kehitystä ohjelma-alueella.” (Interreg 2013.) Interreg IV A Pohjoinen
-ohjelman rahoitusta myönnetään vain hankkeille, joissa on toteuttaja vähintään
kahdesta pohjoismaasta. Tässä tapauksessa rahoitusta voi hakea yhteiseen hankkeeseen LTU:n kanssa. Tutkimusaiheina voisivat olla aiemmin tässä luvussa mainitut
aiheet. Uusi haku avautuu ajalle 2014 – 2020 (Interreg 2013).
EU:n seuraava puiteohjelma on nimeltään Horisontti 2020, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä 70,2
mrd. eurolla. ”Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa
kilpailussa.” (Tekes 2013.)
Suomen Akatemian ylimääräinen tutkimushaku, jonka yhtenä aihealueena on
”Kestävä taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa”, ja tämän aihealueen teemana on ”arktiselle alueelle kehitettävät, ympäristöllisesti kestävät
ja vähäpäästöiset tuotantojärjestelmät”. Näiden hankkeiden rahoituskausi alkaa
1.9.2014, ja yleensä 4-vuotisiin hankkeisiin on varattu yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa.
Muita jatkohankkeiden rahoitusvaihtoehtoja voi tarjota Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). (Rakennerahasto 2013). Ajankohtaisia tutkimushakuja voi myös seurata
seuraavissa osoitteissa:
• http://aurora-tietokanta.fi/
• http://www.researchprofessional.com/
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10 VISIO JA TIEKARTTA
VISIO
Vuonna 2020 Suomi on johtava arktisen ajoneuvotestaustoiminnan ja niiden tukipalvelujen tuottaja ja osaaja. Ensiluokkainen testiolosuhteiden monitorointi ja älykäs
testiratojen kunnossapito tarjoavat valmistajille ympäristön, jossa tulosten luotettavuus ja toistettavuus ovat huippuluokkaa. Testausyritykset tarjoavat kustannustehokkaita testauspalvelupaketteja ajoneuvoteknisille järjestelmille ja ajoneuvoille.
Arktisen osaamisen keskus tuottaa älykkäitä menetelmiä ja osaamista olosuhteiden
hallintaan ja testaustoimintaan. Tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhteistyössä
testaus- ja tukipalveluyritysten, ajoneuvovalmistajien ja kansainvälisten yliopistojen kanssa. Tutkimuksen ja palvelutoimintojen sekä testausinfran kehittämiseen investoivat Suomen valtio, testausyritykset ja ajoneuvovalmistajat.
Vuonna 2020 suomalaisilla liikkuvien työkoneiden valmistajilla sekä offshore- ja
laivateollisuuden toimijoilla on huippuosaamista ja kilpailukykyisiä tuotteita, jotka
toimivat arktisissa olosuhteissa kustannustehokkaasti ja ovat ympäristöystävällisiä
ja energiatehokkaita.
TIEKARTTA
Kansalliset yritykset toivovat yleistä arktisen osaamisen kehittämistä ja hajanaisen
tutkimustiedon keräämisen koordinointia. Tätä varten on perustettava arktista osaamista edistävä organisaatio, joka kerää ja jakaa erityisesti yritysten hyödynnettäväksi soveltuvaa arktista tutkimustietoa. Arktisen olosuhdeosaamisen lisääminen
vaatii tutkimusta ja tuotekehitystä. Tätä varten on perustettava arktisen ajoneuvotestauksen ja liikkuvien työkoneiden tutkimuskeskus. Tutkimus- ja tuotekehitysaiheina olisivat esim. olosuhteiden hallintaan ja mittauksiin liittyvien järjestelmien
kehittäminen sekä yleisesti arktisiin olosuhteisiin tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen. Tämä edellyttää yliopistojen, teknologiayritysten, testausyritysten ja loppuasiakkaiden yhteistyötä. Vastuutahot: Oulun yliopisto yhteistyössä
ajoneuvotestausyritysten kanssa.
Suomessa on tutkittava ja testattava lukuisia materiaaleja ja komponentteja
aiempaa kylmemmissä olosuhteissa, jotta laivojen kansilaitteiden ja työkoneiden
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käyttövarmuus voidaan taata arktisissa olosuhteissa. Lähtökohtana on nykyisten
materiaalien ja komponenttien ominaisuuksien ja toimintakyvyn testaaminen ja tarvittaessa tämän perusteella uusien vaihtoehtojen kehittäminen. Vastuutahot: Oulun
yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto (IHA).
Kasvaviin ajoneuvomarkkinoihin reagointi vaatii testaustoiminnan laajentamista
ja sen teknologian nostamista älykkäillä testausmenetelmillä, joilla taattaisiin kilpailukyky muihin arktista testausta tekeviin maihin. Mittaustekniikan kehittämisessä voitaisiin hyödyntää korkeaa ICT osaamista Suomessa. Verrattuna Ruotsin
testaustoimintaan Suomi on toiminnan laajuudessa sekä yhteistoiminnassa jäljessä.
Tämän erotuksen kiinnisaamiseksi tarvittaisiin uusien asiakkaiden investointeja,
joissa Suomen valtio voisi olla osana mukana. Esimerkkinä uudesta älykkäästä testausmenetelmästä voidaan mainita etäoperoitu testaus, joka lisää testauksen mielekkyyttä ja motivaatiota. Vastuutahot: Oulun yliopisto yhteistyössä Arctic Power, FH
Joanneum, Ilmatieteen laitos, Kajaanin AMK, Northern Engineering, Turku AMK,
Valmet Automotive ja Tampereen teknillinen yliopisto (IHA) kanssa.
Simuloinnin osuus ajoneuvojen tuotekehityksessä kasvaa koko ajan. Suomalaisten
tutkimuslaitosten ja yliopistojen tulee hyödyntää arktista osaamistaan ja geologista
asemaansa tuottamalla simulointimalleja arktisista olosuhteista, esimerkiksi materiaalien kylmäkäyttäytymiseen liittyen. Vastuutahot: Oulun yliopisto yhteistyössä
ajoneuvovalmistajat, Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum, Politecnico di Torino, VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto (IHA) kanssa.
Arktisiin olosuhteisiin tarkoitettujen liikkuvien työkoneiden, laivojen kansilaitteiden ja näiden osajärjestelmien kilpailukyvyn kehittämiseksi tarvitaan arktista
suunnitteluohjetta, joka auttaa sekä valmistajien että viranomaisten työtä. Teknistä
järjestelmä- ja suunnitteluosaamista kehitettiin näille alueille runsaasti 80-luvulla.
Tämä tieto on kuitenkin menettänyt merkitystään materiaalien ja komponenttien
kehityksen sekä käyttölämpötila-alueiden jatkuvan alentumisen johdosta. Suunnitteluohjeisto vähentää toimitusten riippuvuutta nyt vain kokemuspohjaiseen tietoon
perustuvista hyvistä ratkaisuista. Pitkän tähtäimen tavoite on vaikuttaa näin myös
luokituslaitosten edellyttämiin testeihin ja tuotteiden ominaisuuksiin. Vastuutahot:
Tampereen teknillinen yliopisto (IHA) yhteistyössä metsäkone- ja meriteollisuuden
yritysten kanssa.
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Koulutuksen osalta tähtäimessä tulee olla kielitaitoisten, arktista suunnittelua ja
testausta osaavien henkilöiden kehittäminen. Vaikka nykyään yrityksillä on merkittävä rooli työntekijöiden koulutuksessa, tulee jatkossa arktiseen toimintaan keskittyvien yliopistojen ja korkeakoulujen sisällyttää opetusohjelmiinsa alaan liittyvää
opetusta. Vastaavasti kuin jo tänä päivänä tekniset yliopistot pyrkivät profiloitumaan
sekä tutkimuksessa että opetuksessa eri aloille, tarvitaan arktisen koulutuksen kehityksessä avointa vuoropuhelua yliopistojen välillä. Vastuutahot: Oulun yliopisto,
Centria, Kemi Tornion AMK, Oulun yliopisto, Tampereen AMK ja Tampereen teknillinen yliopisto (IHA).
Testauspalveluja tuottavien yritysten mielestä tarvitaan olemassa olevien testauspalvelujen markkinointia ulkomailla. Tähän kuuluu Suomen tunnetuksi tekeminen
maailmalla ja tiedon välittäminen siitä, että Suomi soveltuu erinomaisesti arktiseen
testaukseen. Arktiseen testaukseen ja yleiseen arktiseen toimintaan liittyen on Suomessakin tehty ja toteutetaan parhaillaan lukuisia tutkimus- ja kehitystoimia. Näihin
liittyvien tietojen, saavutettujen tulosten ja kehittyneen osaamisen löytäminen on
kuitenkin haasteellista. Tavoitteena on, että jatkossa löytyy toimija, joka kerää tietoa
arktisista hankkeista ja projekteista, ja ylläpitää toimialaan liittyvää osaaja- ja tietopankkia. Vastuutahot: Oulun yliopisto ja arktinen osaamisorganisaatio.
Logistiikan merkitys testaustoiminnassa ja testaukseen liittyvissä palveluissa on
merkittävä. Suomalaisen teknisen kilpailukyvyn ja testausympäristöjen vetovoiman
lisääminen edellyttää logististen ratkaisujen kehittämistä niin, että testiautojen ja
henkilöstön kuljetukset voidaan toteuttaa tehokkaasti. Tämä on merkittävä kilpailutekijä, koska ajoneuvovalmistajien testauksen aikaikkunat ovat lyhyitä ja etukäteen
tarkkaan määriteltyjä. Testausolosuhteiden laadun varmistaminen edellyttää myös
sisätilatestauksen kehittämistä. Tämän avulla lisätään paitsi vuotuista testiaikaa,
parannetaan myös testaukseen toistettavuutta ja sääolojen hallittavuutta. Vastuutahot: Oulun yliopisto, Centria, Digipolis, Estaca École d’Ingénieurs, FH Joanneum,
Metropolia, MTT Vakola, Oulun AMK, Oulun yliopisto, Politecnico di Torino, Tampereen teknillinen yliopisto (IHA) ja VTT.
Hakemus Suomen Akatemian v. 2013 suunnattuun tutkimushakuun. Haun teemana on: ”Kestävä taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa”. Vastuutahot: Yliopistot ja Suomen Akatemia.
101

Hakemus TEKESin strategiseksi tutkimusavaukseksi. Vastuutahot: Yliopistot ja
TEKES.
Hakemukset EU:n Horizon 2020 puiteohjelmaan.
Strategisen huippuosaamisen keskittymien toiminnan uudistamistyöryhmä on viestittänyt syksyllä 2013 puheenjohtaja Stig Gustavssonin johdolla, että potentiaalinen uusi SHOK-alue on arktinen teknologia. Arktiseen teknologiaan keskittyvän
SHOKin tutkimusagendan voi odottaa tukevan merkittävää osaa aiemmin esitetyistä tiekartan kehityskohteista. Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, TEKES, ajoneuvotestausyritykset, työkonevalmistajat ja
yliopistot.
Tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden aikataulu on esitetty kuvassa 24. Tiekartassa
tavoitellaan vuoteen 2020 mennessä arktisen ajoneuvotestauksen eri osa-alueiden
tiedon ja osaamisen lisäämistä sekä uusien liiketoimintojen syntymistä.

Kuva 24. Tiekartan toimenpiteiden aikataulu.
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11 YHTEENVETO
Arktinen ajoneuvotestaus- tai tukipalvelutoiminta on noin kymmenen yrityksen toimintaa pääasiallisesti Pohjois-Suomessa. Arvioitu liikevaihto testaustoiminnassa on
30–50 milj. euroa. Liikevaihdon tarkka arviointi on vaikeaa, koska osa yrityksistä
on pilkkonut toimintansa useisiin yrityksiin. Yritysten toimintaa ovat ohjanneet vanhat asiakkaat, joiden kanssa testausyrityksillä on pitkät sopimukset. Testausliiketoiminta Suomessa on pääasiassa tilojen ja rataolosuhteiden kunnossapitoa ja hallintaa.
Perinteisesti ajoneuvovalmistajat tekevät tuotekehityksensä ja testauksensa itse ja
siihen mukaan pääseminen nähdään haasteellisena. Haastatellut testauspalveluyritykset näkevätkin, että olosuhteiden hallinta ja mittausjärjestelmien kehittäminen
tukisi heidän liiketoimintaansa. Testien toistettavuus ja luotettavuus nähdään merkittävinä tutkimusaiheina tulevaisuudessa. Kasvavien automarkkinoiden ja uusien
erityisesti idästä tulevien valmistajien markkinoille tulon oletetaan lisäävään testaustoimintaa. Osa yrityksistä näkee, että Suomen soveltuvuus arktiseen testaukseen
tunnetaan huonosti muualla kuin Euroopassa.
Haastattelujen mukaan kansalliset ajoneuvoteollisuuden yritykset näkevät arktisen ajoneuvotestauksen tarpeellisena, mutta usein se jätetään tekemättä korkeiden
kustannusten takia. Suunnittelutoiminta perustuu pitkään kokemukseen tuotteiden
valmistuksessa. Kuorma- ja linja-auto- sekä perävaunuvalmistajat teettävät asiakaspalautteen perusteella lopputestauksen pääasiallisesti loppuasiakkaalla. Tuotteiden
soveltuvuus arktisiin olosuhteisiin nähdään muutamassa yrityksessä kilpailuetuna
erityisesti, jos tuotetta viedään Suomesta maailmalle. Suomalaiset toimijat kokevat
merkittävimmiksi tuotekehitystä ohjaaviksi tekijöiksi lumen, jään, lämpötilavaihtelujen vaikutukset sekä tuotteiden kestävyyden arktisissa olosuhteissa. Suurimpina
haasteina nähdään tuote- ja palvelukehitykseen sekä jälkimarkkinointiin liittyvät
tekijät.
Liikkuvien työkoneiden ja näiden komponenttien valmistajille tyypillinen kylmän
pään suunnittelulämpötila on -25 °C astetta. Tällöin voidaan käyttää esim. hydraulijärjestelmissä standardikomponentteja. Kun käyttölämpötilavaatimukset menevät
tämän alapuolelle, joutuvat valmistajat soveltamaan tapauskohtaisesti hyviksi arveltuja ratkaisuja. Suunnitteluosaaminen perustuu tällöin yksittäisten henkilöiden
kokemukseen. Konevalmistajilla ei ole mahdollisuutta kehittää arktisiin olosuhtei103

siin tarkoitettuja konesarjoja ilman komponenttivalmistajien tukea. Komponenttivalmistajien intoa arktisten ratkaisujen kehittämiseen rajoittaa kuitenkin se, että
suomalaiset liikkuvien työkoneiden valmistajat ovat tuotantomäärien kannalta varsin pieniä. Näin arktisten koneiden ja komponenttien kehittäminen edellyttäisi koko
toimitusketjun osallistumista tutkimus- ja testaustyöhön.
ARC-projektin visio perustuu siihen, että arktisen osaamisen kehittäminen ja arktinen sovellusosaaminen tulee tarjoamaan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille, koska tarve arktisissa olosuhteissa toimiville koneille ja
laitteille tulee lisääntymään.
Kaivostoiminnan kasvunäkymät arktisilla alueilla tulevat edellyttämään työkoneita, jotka pystyvät tehokkaaseen tuotantotoimintaan selvästi nykyistä alhaisemmissa
lämpötiloissa. Näiden koneiden valmistaminen edellyttää uutta tutkimustietoa, testaamista ja uusia komponentteja lähes kaikkiin koneiden osajärjestelmiin.
Suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä merkittävä rooli osatoimittajana monissa
offshore-kohteissa, muun muassa kaasun- ja öljyntuotantoon liittyen. Energian tuotannon osalta Barentsin alueelle lisääntyvä teollisuus tulee tarjoamaan suomalaisille
yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa.
Meriliikenteen osalta Koillisväylän avautuminen tulee johtamaan lisääntyvään kysyntään arktisiin olosuhteisiin suunnitelluille ja luokitelluille laivoille ja niiden kansilaitteille. Koillisväylän tarjoama, noin 40 % Suezin kanavaa lyhyempi, kuljetusmatka Kaukoidästä Eurooppaan tulee lisäämään merkittävästi arktisten laitteiden
tilauksia.
Offshore- ja laivateollisuuden arktisten tuotteiden käyttölämpötilavaatimukset ovat
yhä useammin alle -50 °C. Tämä asettaa suuria haasteita kaikille järjestelmien komponenteille ja näiden testaukselle, johtuen erityisesti luokituslaitosten voimakkaasta roolista laivavalmistuksessa. Suunnittelu- ja testaustietoa tarvitaan lisää useiden
materiaalien ja komponenttien toimivuudesta alhaisissa lämpötiloissa.
Suomen arktisen strategian mukainen visio on: ”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja
liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen” (Valtioneuvos104

ton periaatepäätös 2013). ARC-projektin tuloksena luotu visio ja tiekartta tukevat
erityisesti seuraavia Suomen arktisen strategian teemoja ja tavoitteita:
• Suomi on arktisen meriteollisuuden ja varustamotoiminnan johtava asiantuntijamaa
• Suomi on edelläkävijä kestävässä arktisessa kaivostoiminnassa
• Suomi tarjoaa energia-alan erikoisosaamista
• Tarvitaan teknologian hyödyntämistä, uusia innovaatioita ja vahvoja palveluita
• Tutkimuksen, koulutuksen, tiedon saannin ja ymmärrettävyyden tarpeet korostuvat
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LIITE 3 (1)

International Conference on Arctic Solutions and Expertise
in Vehicle and Work Machine Testing
Joint Conference of ARC and ACT projects
May 20-21, 2013

Tampere University of Technology

Korkeakoulunkatu 6, Konetalo Building, Tampere, Finland

Conference Programme
Monday 20th May 2013
19:00

Get-together event
Rowing pavilion. Address: Hatanpäänkatu 6, Tampere

Tuesday 21st May 2013
08:30

Registration and coffee
Tampere University of Technology, Konetalo building, Room K2106

09:00

Welcome address
x Kimmo Heikka, Managing Director, Digipolis Kemi Technology Park
x Pertti Yliniemi, Head of ARC project steering group
Introduction of the Conference Programme and presentation of the Organizing Team

09:10

Presentation of Arctic condition testing development projects
x Mauri Haataja, Professor, University of Oulu
x Petteri Multanen, Research Director, Tampere University of Technology
x Seppo Ahola, Project Manager, Digipolis Kemi Technology Park

09:40

Company presentations:
x Valmet Automotive Inc. ‘Cold climate testing requirements based on current and
future vehicle development programs’. Pessi Salonen, Project Engineer
x Rolls-Royce Oy Ab. ‘Deck machinery and arctic seas’. Veli-Matti Hakala, Head of
Application Engineering

10:20

Coffee break

10:50

Presentations of European Centres of Expertise
x Prof. Finn Conrad, DTU, Technical University of Denmark
x Dr. Kurt Steiner & FH-Prof. Michael Trzesniowski,
FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria
x Prof. Andrea Tonoli, Politecnico di Torino & Dr. Marzio Bianchi, Centro Estero, Italy
x Prof. Sebastien Saudrais, Estaca Ecole d´Ingenieurs, France

12:00

Conclusion of the morning session
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LIITE 3 (2)

12:15

Lunch

13:00

Short introduction of Finnish participating organizations
x Vesa Martinkauppi, Centria University of Applied Sciences
x Timo Sukuvaara, Finnish Meteorological Institute
x Pekka Hautala, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
x Timo Haukipuro, Kajaani University of Applied Sciences
x Pasi Tulkki, Lapland University of Applied Sciences / Rovaniemi
x Ville Rauhala, Lapland University of Applied Sciences / Kemi-Tornio
x Lauri Tuunanen, MTT Agrifood Research Finland
x Arto Lehtonen, Oulu University of Applied Sciences
x Kimmo Vänni, Tampere University of Applied Sciences
x Markku Ikonen, Turku University of Applied Sciences
x Lasse Makkonen, VTT

14:00

Group work session, incl. coffee
Introduction of group work and division of groups
1) Needs of vehicle and work machine testing?
2) How can we develop competences, resources and solutions to meet the needs?
3) What kind of co-operation is needed in the future?

15:30

Wrap-up of the Group work session and discussion

16:15-16:30

Conclusion and closing of the Conference
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LIITE 4

Arctic Horizon for Vehicle and Work Machine Testing 2013
ARC Project Workshop
December 2nd 2013
University of Oulu
Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa 90014 Oulu

Workshop programme:

09.00

Registration and coffee
Room IT112
Opening remarks, Professor Mauri Haataja, University of Oulu

09.15

Presenting the research results and conclusions of ARC -project
University of Oulu and University of Tampere

10.00

Winter testing for tyres
Marko Rantonen, Nokian Tyres

10.30

Arctic Vehicle Testing in Sweden
Roger Tuomas, Luleå Tekniska Universitet

11.00

Material technology
Hannu-Pekka Heikkinen, Outokumpu

11.30

Ritva Heikkinen, Tekes

12.00

Lunch

13.00

Structured workshop
Future project planning based on the ARC project results
Cooperational conversations
Rooms IT112 and IT113

14.15

Afternoon coffee

14.40

Presenting the workshop results

15.15

Summary of the results of the workshop and end discussion

15.45

Concluding remarks, Professor Mauri Haataja, University of Oulu

End of the formal part of the Workshop
17.00

Buffet and sauna

22.00

End of workshop

Contact person: Johanna Pétursdóttir, University of Oulu
Phone: +358-50- 350 6089, e-mail: johanna.petursdottir@oulu.fi
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Nimi

Mitä testaustiloja/-laitteita löytyy?

Aalto yliopisto

•

•
•
•
•
•
Arctic Driving
Center

•
•
•
•
•
•
•

Arctic Falls AB

•
•

•
Arctic Power
laboratory /RAMK

•
•
•
•
•

•
Arctic Testing
Services

•
•

Kylmäkammio (-50...+50 celsiusastetta; oviaukon korkeus 2,7m ja leveys
2,5m; huoneen mitat (k x l x p): (3,2m x 3,5m x 5m); massiivisten seinien
vuoksi lämpötila pysyy stabiilina)
Dynaamisen rengasvoiman mittauslaite
Mittauslaite renkaan ja ajopinnan välisen kitkan mittaamiseen ajoneuvon pituussuunnassa
Kaksi erityyppistä mittauslaitetta kumin ja jään/lumen väliseen kitkan
mittaamiseen
Renkaan ja tienpinnan vuorovaikutuksesta aiheutuvan melun mittauslaite
Testiajoneuvo
Testialue sisältää kaksi rataa, jotka erotettu toisistaan aitauksin.
Testirata 1: 4 ympyrää, suora öljysoralla päällystetty, 4 käsittely ja yhdistetty käsittely, 7 öljysoramäkeä max. 30%
Testirata 2: korkeanopeus ovaali, ABS/ASR ovaali, 8 käsittely, ympyrä, 2
mäkeä öljysoralla, off road-rata, 2 switchback-rataa
6 autotallia
Toimisto- ja ruokailutilat ja ravintolapalvelut
Polttoaineasemat ( bensiini, diesel, vety)
Sähköauton latauspiste
Useita koekenttiä; ajoneuvon talvitestaukseen: Vitberget, erityisesti
rengastestaukseen: Lillkorsträsk, Plantskolan, Vidsel, Nattberg
Vitberget: useita huoltorakennuksia; ympyrä-,käsittely-, lyhyt käsittely-,
mukavuus-, vinotöyssy-, taajuuspyyhkäisy-, mukulakivi-, kiillotettu jää-,
tärinä-, jaettu kitka-alusta- ja mäkirata; useita kylmäkammioita;
Testauspalvelut: ABS/ESP, lämmitys ja ilmanvaihto, kestävyys, melu ja
tärinä
Olosuhdehuone (-30...+20 celsius, jäähdytysteho 60kW (-30 celcius),
12x5,5x3,5 m, ajoviimapuhaltimen puhallusnopeus 0...120 km/h )
Vaihtolämpöhuone (2x2,3x4 m, -50...+70 celcius, kaasutiivis)
Testirata (ajoneuvojen jousitusten testaus, 450 m)
Korkeanopeuskuvaus
Alustadynamometri olosuhdehuoneessa (voidaan käyttää -10 celsius
asteessa, Maksimi ajonopeus rullilla: 200 km/h, Maksimi teho: 450 kW,
Maksimi akselikuorma: 1300 kg)
Moottoridynamometri (Suurin teho: 250 kW @ 3000 r/min, Suurin
vääntö: 730 Nm @ 1000 r/min, Maksimi RPM: 12 000 r/min)
Kustomoitu testausympäristö; rakentavat testausfasiliteetit asiakkaan
tarpeiden mukaisesti
Tailor-made testing, Durability testing, Private forest roads, Cold boxes,
Skillful drivers for testing, Security service, Portable Offices, Transportation and Private ice track
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Arktinen
jäätestipalvelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käsittelyrata
Jäätestialue
Jääympyrä
Kaksi testirataa jarrutuksiin ja kiihdytyksiin
7% mäki
Autohalli ja rengasvarasto
Kaksi tiekarhua
Rinnekone
Lumen käsittelylaitteita
Nastapyöräkone
Jyräkone lumen tamppaamiseen

Automotive Enviro www.aettesting.com
Testing
Centria

• eri kokoisia testauskammioita:
0,5m3 (-40…+100 oC)
1,5m3 (-40…+85 oC 15…95%RH )
16m3 (-60…+85 oC 15…95%RH)
0,45m3 Suolasumukaappi

Colmis AB

•
•
•
•

•

•
•

Ohjauskyky
Renkaat
ESP
Järven jäällä: useita ympyräratoja, käsittelyratoja, suoria ja ajoalueita;
voidaan tehdä asiakkaan tarpeiden mukaan; saatavilla tammikuun alusta maaliskuun loppuun
Maalla: ympyrärata, käsittelyrata, jaettu kitkarata, hidastustöyssyrata,
metsärata, mäkirata, rata mukavuuden arviointiin, rata jaetulla kitkakertoimella ja rata nelivedon ja ketjujen testaukseen
Alueella kaksi hotellia
Viisi eri kokoista huoltorakennusta

Dekra

NDT-,DT- ja painelaitetestaus, sähkölaittetark., paloilmaisu- ja sammutuslaitteisto

Finavia

•

Testiratoja

Icemakers

•
•

Järven jäällä: ympyrä-, käsittely-, suorarata kiillotetulla jäällä
Maalla: jaetulla kitka-alustalla suora ja kolme mäkeä, kaksi mäkirataa,
erikoisratoja
Huoltotiloja, autotalleja, toimistorakennuksia, grillikotia, kylmäkammioita, asuintiloja

•

KAMK
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•

Sääkaapin ominaisuudet: lämpötila-alue -70°C…+180 °C, lämpötila-alue
säätesteissä +10 °C ….+ 95 °C, lämpötilan muutosnopeus 3,5 °C/min
tilavuus 990 l, kosteuden säätö 10…98 % r.h.
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Metropolia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millbrook

http://www.millbrook.co.uk/Facilities-and-Services

MIRA

http://www.mira.co.uk/our-services

MTT Vakola

•

•
•
•
•

•
•
•
Nemko

•
•
•

Autolaboratorio
Hitsaus- ja autokoritekniikan laboratorio
Olosuhdehuone, jossa dynamometrirullat
Pakokaasuanalysaattori Euro 4 tason päästömittaukseen
Nokka-akseleiden mittaus ja analysointi
Sylinterikansien virtauksen mittaus
Kampiakselin tasapainotus
Sähkömoottoreiden tasapainotus
Suutintestaus
Vaurioanalyysit yhteistyössä materiaalitekniikan laboratorion kanssa
Diagnostiikkatesteri

Suuri halli esim. ajoneuvoyhdistelmälle, raskaalle kalustolle, kuudelle
henkilöautolle (oviaukon koko on 4,7 x 4,7m, -40...+55 celcius, ilman
suhteellinen kosteus on säädettävissä)
Kylmähuone (Oviaukon koko on 0,9 m x 2,0 m, -40...+0) ja säähuone
(0...+40, suht.kosteus 20...90%)
Mittauspalvelut (melu ja tärinä, traktorit, kylmä- ja olosuhdekokeet,
ajoneuvotestit)
Työkoneiden ja raskaan kaluston rengastestaus (kitka)
Lujuustestit pakkasessa linja-auton korit, kuorma-autot ja maatalouskoneiden hytit EU:n koneturvallisuusdirektiivin vaatimuksien toteamiseksi.
MTT Vakola tarkastaa maatalous- ja metsäkoneita ja antaa lausuntoja
niiden konedirektiivin mukaisuudesta.
Maatalous- ja metsäperävaunujen sekä liikennetraktoreiden perävaunujen jarrumittauksia
Maataloustraktorien tyyppihyväksyntään liittyviä mittauksia ja tarkastuksia ja suoritusarvojen mittauksia
Ilmasto-/lämpötilahuoneita
Simulointi lämpötilan ja kosteuden eri tasojen ja yhdistelmien vaikutuksia IEC 60068-2-sarjan normien mukaisesti
EMC testaus

Spesifikaatiot olosuhdehuoneille:
• testihuoneet: 5 - 24 m3
• testikammiot: 400 - 1500 litraa
• lämpötilat: -70 - (+180)ºC
• kosteus: 10 - 98 % Rh
• muutos: 0 - 15ºC/min
• suolaliuokset: NaCl-liuos tai Lloydsin liuos
Neste Oil

•

Moottorilaboratorio
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Nevada
Automotive
Test Center

Testausalueet:
Vehicle Dynamics Areas: Terminal Apron (2,200’x250’), Taxiway (8,400’x75’),
Runway (8,400’x150’)
Handling Course
Road Course
Grades
Ice Lane with J-turns

Nokian renkaat

Testausalueet, joissa useita ratoja

Northern
Engineering

•

Testiaratoja

Oulun AMK

•
•

Moottorilaboratorio
Autolaboratorio

Oulun yliopisto

•
•
•

Kuorma-auto ajodynamiikkamittauksia varten
Ajoneuvo voidaan varustaa venymä-, kiihtyvyys- tai gyro-antureilla.
Mittalaitteita voidaan hallita Motecin valmistamalla tiedonkeruujärjestelmällä, jossa on CAN-väylä liitäntämahdollisuus.
1 MN kuormalle mitoitettu palkeista rakennettu kuormituskehä, joka
mahdollistaa räätälöidyn mittausjärjestelyn. Käytettävissä on useita erilaisia sylintereitä koekappaleen kuormittamiseksi.

•

PROTOLAB

•

Ajoneuvoille ballistiset testaustilat

Proventia

•

Moottorilaboratorio

Ricardo

http://www.ricardo.com/en-GB/What-we-do/Technical-Consulting/Testing/

SAGS Fimko

•
•

Halli emc testausta varten
Sääkaappeja

TAMK

•
•
•
•
•

Alustadynamometri (2WD ja 4WD)
6 ajoneuvopaikkaa
ATK-luokka
Pesukonehuone
Varasto

Tamware

Kylmälaboratorio

Testworld

Tilat:
• Toimisto 1: 17 m2
• Toimisto 2: 20 m2
• Keittiö: 15 m2
Halli:
• Pinta-ala: 545 m2
Sisätilatestaus:
• max korkeus ajoneuvolle 2,7m, max paino 3500kg, alue 16x160m,
lumi,jää,vesipinta
• lentoasema, jonka yhteydessä yksi rata-alue,jossa useita erilaisia ratoja
• toinen suurempi testialue, jossa erilaisia ratoja ja halleja sekä toimistoja
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TESTMILL

•
•

Vetolaitteet
Paineilmajarrut kaksi ja kolmi sekä kevyiden nelipyörien hyväksyntä testit

Toptester Oy

Environmental tests
• Temperature and humidity
• Thermal Shock
• HAST
• Wind Driven- / Icing Rain
• Corrosion
• Water tightness (IP)
• Fire resistance

TuAMK

Ajoneuvotekniset mittaukset:
• Suorituskyky (moottorin teho ja vääntömomentti, ajoneuvon kiihtyvyys)
• Polttoaineenkulutus
• Pakokaasupäästöt
• Nopeus- ja matkamittarivirheet
• Melu
• Ajovastukset

Valmet

•

Sääkaappi

Automotive
VTT

mm. hiukkaspäästön näytteenotto ja koon mittaus
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