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Opinnäytetyö tehtiin Koulutuskeskus Sedulle, Törnäväntien pisteeseen, autoalalle. 
Tavoitteena oli laatia pohja vikasimulaattorin toteutukseen opetuskäyttöön. Suunnitelman 
avulla kohdeajoneuvosta voitaisiin tehdä mittaus- sekä tehtäväpaketti oppilaille, ja 
tarvittaessa toteuttaa erilaisia vikakohtia ajoneuvoon.  

Työssä tutkittiin ja selvitettiin Toyotan omia mittaus- ja korjausohjeita erilaisia tunnistimia ja 
sähkölaitteita varten. Työn tarkoituksena oli selkeyttää ja laatia helposti saatavaksi 
mittausohjeet valmistajan ohjeiden mukaan.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin läpi hybridiajoneuvojen yleistymistä, sekä niiden 
toimintaperiaatteita. Teoriaosuudessa käytiin läpi myös erilaisten opetusmenetelmien 
merkitystä ja tehokkuutta. Työssä käsiteltiin myös sähköturvallisuuden merkitystä, sekä 
erilaisten tunnistimen toimintaperiaatteita. 

Työhön oli tarkoitus myös kuulua vikasimulaattorin valmistus, mutta koronapandemiasta 
johtuen simulaattorin valmistus jäi työstä pois. Pandemiasta johtuen Koulutuskeskus Sedu 
siirtyi etäopetukseen, mikä vaikeutti ajoneuvon kanssa työskentelyä. Tästä syystä työ 
suoritettiin teoreettisena, ja näin ollen jäi alkuperäistä suunnitelmaa suppeammaksi.  
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The thesis was made for the automobile sector of Vocational Education Center Sedu 
Törnäväntie. The goal of this thesis was to create a draft for creating a fault simulator for 
educational use. With the draft, the subject vehicle could be used for creating a 
measurement- and assignment package for the students, and if needed, for carrying out 
different faults in the vehicle.  

In the thesis, Toyotas own measurement- and repair manuals were examined for different 
sensors and electric devices. The main goal was to clarify and grant easy access to the 
manufacturer’s measurement instructions. 

The study’s theory section included the growth in the number of hybrid vehicles, and the 
working principles of hybrid vehicles. The theory section also included the meaning and 
effectiveness of different studying methods. The theory section also looked at electrical 
safety, and the working principles of different sensors. 

The thesis was originally supposed to include the manufacturing of the fault simulator, but 
due to the coronavirus pandemic the fault simulator manufacturing was left out from the 
thesis. Vocational Education Center Sedu moved to a distance education, which made it 
hard to get access to the car. For this reason, the thesis was only theoretical, and narrower 
than the original plan was. 

 

1 Keywords: Automotive, hybrid, fault simulator 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Tämän työn taustalla on hybridiajoneuvojen yleistyminen, ja tämän myötä niiden kasvava 

tarve ammatillisessa opetuksessa autoalalla. Vuodesta 2015 ovat hybridiajoneuvojen 

ensirekisteröintimäärät kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2019 ensirekisteröitiin yli 21 000 

hybridiajoneuvoa, kun taas vuonna 2015 luku on ollut noin 3 500 ajoneuvoa. Vuonna 2020 

ensirekisteröitiin ladattavia hybridejä yli 13 000, ja ei ladattavia yli 18 000. Myös sähköautoja 

ensirekisteröitiin vuonna 2020 yli 4 000, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen 

verrattuna. (Autoalan tiedotuskeskus, [viitattu 12.4.2021].) 

Työn tavoitteena oli suunnitella hybridiajoneuvosta opetuskäyttöön soveltuva 

vikasimulaattori, apuna käyttäen valmistajan ilmoittamia mittaus- ja tarkastusohjeita. 

Simulaattorin on tarkoitus edistää käytännön opetusta hybridiajoneuvoihin, sekä valmistajan 

korjausohjeisiin liittyen. Työssä tulee esille mm. sähkötyöturvallisuuden huomioon 

ottaminen ja ajoneuvon jännitteettömäksi tekemisen tarve korjaustöiden sekä mittausten 

aikana.  

1.2 Yritysesittely – Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu järjestää ammatillisia koulutuksia maakunnallisesti. 

Kuntayhtymässä on henkilöstöä noin 750 henkilöä. Sedu tarjoaa ammatillista koulutusta 

Ilmajoella, Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella, Vaasassa, sekä Ähtärissä. Sedu on toiminut 

ennen 1. tammikuuta 2005 nimellä Seinäjoen koulutuskeskus. Sedua ylläpitää Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymän omistaa 17 eri kuntaa. (Koulutuskeskus 

Sedu, [viitattu 10.3.2020].) 

Sedussa on yli 5 000 opiskelijaa. Opiskelijavirta vuosittain on yli 10 000. Tutkinnon suorittajia 

on vuosittain yli 2 000. Sedu tarjoaa koulutusta sekä aikuisille että nuorille. (Koulutuskeskus 

Sedu, [viitattu 10.3.2020].) 
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2 HYBRIDIAJONEUVOT 

2.1 Miksi hybridi? 

Hybridiauton hankitaan voi olla useita vaikuttavia tekijöitä. Hankintaan vaikuttavat tekijät 

ovat usein yksilöllisiä. Hankitaan saattavat vaikuttaa ympäristötekijät, taloudellisuus, sekä 

uudemman tekniikan omistushalu. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].)  Hybridiautoilua helpottaa 

myös se, että polttoaine on helposti saatavilla verrattuna esimerkiksi kaasuautoihin tai 

täyssähköautoihin. Hybridimalleja on myös nykyisin runsaasti saatavilla.  (Motiva 2020.) 

Ympäristönäkökulmasta hybrideitä voidaan katsoa paristakin eri kulmasta. 

Polttoaineenkulutuksen pienentyessä on luonnollista, että myös päästöt vähenevät. Myös 

meluhaitta on pienempi perinteiseen ottomoottoriin verrattuna (Prodiags, [viitattu 

13.4.2021].) Perinteisissä polttomoottoriautoissa liike-energiahukkaa syntyy jarruttaessa 

(lämpöenergiaa), kun taas hybridien tapauksessa tämä energia voidaan ottaa talteen 

akustoon generaattorin avulla. Tämä energian talteenotto pidentää myös jarrujen elinikää. 

(Motiva 2020.) 

Vähentyneet päästöt ovat usein monen tekijän summa. Hybridien tapauksissa yleisimpiä 

päästöjä vähentäviä tekijöitä on useita. Näistä ilmeisimpänä jarrutusenergiaa voidaan ottaa 

talteen akun latautumista varten, tyhjäkäynti on minimaalista, sekä polttomoottorin kokoa 

voidaan pienentää. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].)   

Hybridiautoissa on myös muutamia miinuksia perinteisiin polttomoottoriautoihin verrattuna. 

Näistä eniten kuluttajiin vaikuttava tekijä lienee hieman kalliimpi hankintahinta. Akuston ja 

muiden sähkölaitteiden vuoksi myös kokonaismassa on korkeampi, joka vaikeuttaa joissain 

tapauksissa esimerkiksi vetokoukun asentamista. Tasaisessa matka-ajossa myöskään 

kulutus ei suuremmin pienene, koska ajo suoritetaan polttomoottorin voimin. (Motiva 2020.) 

2.2 Erilaiset hybridit 

Sarjahybridillä tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa perinteisellä polttomoottorilla käytetään 

generaattoria, jonka tuloksena energia joko varastoidaan tai välitetään suoraan 

sähkömoottorille. Näin ollen polttomoottorin käyntialue pystytään pitämään optimina 



11 

hyötysuhdetta ja taloudellisuutta ajatellen. Sarjahybrideissä polttomoottorilla ei ole 

mekaanista yhteyttä voimansiirtoon, kuten kuviosta 1. voidaan havaita. Sähkömoottori tekee 

työn auton liikuttamiseen. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].)  Sarjahybrideissä polttomoottorin 

ainoa tehtävä on ladata akkuja tai toimia generaattorina sähkömoottorille, näin ollen 

polttomoottori voi olla hyvinkin matalaviritteinen. (Moottori 2020.) Virtaa voidaan ottaa sekä 

akustolta että generaattorilta ajotilanteissa, joissa tehoa tarvitaan enemmän. Sarjahybrideitä 

ovat esimerkiksi Cadillac ELR, Chevrolet Volt ja Fisker Karma. (Center for Advanced 

Automotive Technology, [viitattu 22.4.2021].) 

 

Kuvio 1. Sarjahybridin voimansiirtokaavio. (Center for Advanced Automotive Technology, 
[viitattu 22.4.2021]). 

Rinnakkaishybridillä tarkoitetaan ajoneuvoa, joka käyttää sekä polttomoottoria että 

sähkömoottoria yhtäaikaisesti liikkumiseen. Kuviosta 2. voidaan katsoa, että ajoneuvo voi 

toimia käytännössä siten, että polttomoottorin ja vaihteiston väliin on asennettu 

sähkömoottori, joka avustaa polttomoottoria. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) Tällä 

ratkaisulla polttomoottorin ja sähkömoottorin yhtäaikainen toiminta on mahdollista, joten 

järjestelmän kokonaisteho on myös usein korkeampi kuin yksin sähkö- tai polttomoottorilla. 
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Sähkömoottorilla voidaan näin ollen lisätä ajotilanteen mukaan voimantuottoa, tai 

tarvittaessa ladata ajoneuvon akustoa jarrutusten aikana, käyttäen hyödyksi jarrutusvoiman 

talteenottoa. (Center for Advanced Automotive Technology, [viitattu 22.4.2021].) 

Rinnakkaishybridi rakennetta käyttää moni autovalmistaja erilaisin ratkaisuin. Yleistyneenä 

rakenteena on esimerkiksi nelivedon toteutus rinnakkaishybridinä. Yksinkertaisuudessaan 

järjestelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että polttomoottorilla tuotetaan voima 

etupyörille, ja sähkömoottorilla takapyörille. Tällaista rakennetta käytetään esimerkiksi 

Volvon ladattavissa AWD hybrideissä. (Ahtiainen, L. & Posa, H. 2020.) 

 

Kuvio 2. Rinnakkaishybridin voimansiirtokaavio (Center for Advanced Automotive 
Technology, [viitattu 22.4.2021]). 

Sarja-rinnakkaishybridillä tarkoitetaan ajoneuvoa, joka yhdistää rinnakkaishybridin ja 

sarjahybridin ominaisuuksia, tästä käytetään myös nimitystä yhdistelmähybridi, sekä 

täyshybridi. Toteutuksia on monia erilaisia, yhtenä toteutusesimerkkinä sarja-

rinnakkaishybridin komponentteihin kuuluu polttomoottori, planeettavaihteisto, sekä kaksi 

moottorigeneraattoria. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) Sarja-rinnakkaishybridi voi siis liikkua 

pelkästään sähkömoottorin, pelkästään polttomoottorin, tai molempien avulla. Voimanjako 
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polttomoottorin ja sähkömoottorin välillä voidaan toteuttaa siten, että molemmat moottorit 

toimivat optimaalisimmalla toiminta-alueella. Kuviosta 3. voidaan havaita, että sarja-

rinnakkaishybridissä polttomoottorin voimaa voidaan jakaa näin ollen yhtäaikaisesti sekä 

generaattorille luomaan sähköä, että vaihteistolle luomaan voimaa ajoneuvon 

liikuttamiseen. (Center for Advanced Automotive Technology, [viitattu 22.4.2021].) 

 

Kuvio 3. Sarja-rinnakkaishybridin voimansiirtokaavio (Center for Advanced Automotive 
Technology, [viitattu 22.4.2021]). 

Plug-in hybridillä tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka akun kapasiteettiä voidaan ladata ulkoisella 

energialla. Tällä mahdollistetaan päivittäisten matkojen ajamista pelkällä sähkömoottorilla. 

Akuston tyhjentyessä ajoneuvoa voidaan ajaa perinteisesti polttomoottorin avulla. Ladattava 

hybridi voi olla joko sarja- tai rinnakaishybridi. Puhutaan myös PHEV- ajoneuvoista. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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2.3 Hybridien pääkomponentit 

Kaikissa hybridiajoneuvoissa on pääpiirteittäin samat pääkomponentit. Näistä 

perinteisimpänä on perinteinen polttomoottori. Polttomoottorin lisäksi hybrideistä löytyy 

korkeajänniteakusto, invertteri sekä tehonsiirtoyksikkö. Kaikissa hybridiajoneuvoissa 

korkeajännitteiset kaapelit on merkitty oranssilla tunnusvärillä. Hybridiajoneuvoissa on myös 

kuvan 1. kaltainen huoltoerotin, jonka irrottaminen katkaisee korkeajänniteakuston yhteyden 

ajoneuvon suurjännitejärjestelmään. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

 

Kuva 1. Erilaisia huoltoerottimia (Vehicle service pros 2019). 

Nykyhetken korkeajänniteakustot ovat joko NiMH- tai litium-ioniakkuja. Litium-ioni akku 

koostuu useasta kennosta, jotka ovat ajoneuvokäytössä levymäisiä. (Prodiags, [viitattu 

13.4.2021].) Litium-ioni akut ovat kevyitä, ja niitä käytetään yleisesti monissa eri 

käyttökohteissa, aina matkapuhelimista ajoneuvotekniikkaan. Litium-ioni akut ovat myös 

hyvin herkkiä syväpurkautumiselle, tästä syystä ajoneuvoissa käytetään erilaisia valvonta- 
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ja suojapiirejä, jotka valvovat akkujen varausta. Litium-ioniakku koostuu anodista, katodista, 

separaattorista, ja elektrolyytistä. (Presto, [Viitattu 21.4.2021].) Litium-ionin liike anodin ja 

katodin välillä vapauttaa elektroneja anodissa, mikä aikaansaa jännitettä. (Prodiags, [viitattu 

13.4.2021].) 

Käytössä on myös NiMH-, eli nikkelimetallihydridi akkuja. Iso osa Toyotan käyttämistä 

akuista on NiMH- akkuja. (Toyota, [viitattu 21.4.2021].) NiMH- akut ovat herkkiä lämpötilalle, 

ja tästä syystä akuille on usein oma jäähdytyspuhallin. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

NiMH-akkujen toimintaperiaate perustuu vedyn liikkumiseen, vapauttamiseen ja 

imeyttämiseen. Nämä vedyn reaktiot peruuntuvat akkua ladatessa. (Amrita 2013.) 

Invertterissä korkeajänniteakustolta tulevaa jännitettä korotetaan, käyttäen hyödyksi kelan 

virtaa vastustavaa ominaisuutta. Kelan läpi kulkevan virran katketessa, pyrkii virta 

jatkamaan matkaa, mikä aikaansaa jännitteen nousua. Akustolta tuleva tasajännite 

muutetaan invertterin avulla ajotilanteessa kolmivaiheseksi vaihtojännitteeksi. 

Generaattorikäytöllä invertteri toimii tasasuuntaimena. Toyotan tapauksessa invertteri ja 

tehonsiirtoyksiköt ovat nestejäähdytteisiä, ja ovat erillään polttomoottorin nestekierrosta. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Toyotan tapauksessa tehonsiirtoyksikkö toimii vaihteistona, ajomoottorina, generaattorina, 

ja käynnistimenä. Tehonsiirtoyksikkö yhdistää polttomoottorin ja sähkömoottorin. 

Tehonsiirtoyksikkö koostuu kahdesta moottorigeneraattorista ja planeettapyörästöstä. 

Planeettavaihteiston tehtävä on yhdistää polttomoottori edellä mainittuihin kahteen 

moottorigeneraattoriin. Ajotilanteesta ja käytöstä riippuen moottorigeneraattorit toimittavat 

ajomoottorin tai generaattorin virkaa.  (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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3 TYÖTURVALLISUUS 

3.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on turvata työntekijän työkykyä parantamalla 

työympäristöä ja työolosuhteita. Työturvallisuuslain tehtävänä on myös torjua ja ennalta 

ehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja, sekä ylläpitää fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Laki 

velvoittaa sekä työntekijää että työnantajaa.  (L 23.8.2002/738.) 

Työnantajan on selvitettävä ja otettava huomioon haitta- ja vaaratekijät, jotka voivat aiheutua 

työajoista, tehtävästä työstä, työympäristöstä sekä työolosuhteista. Jos työstä voi aiheutua 

sairastumista, tai tapaturman vaaraa, on työn tekijän oltava siihen pätevä, tai pätevän 

henkilön valvonnan alaisena. Työturvallisuuslain kohdassa 39§ sanotaan, että 

”Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla 

mahdollisimman vähäinen.” (L 23.8.2002/738.) 

3.2 Sähkötyöturvallisuus yleisesti 

Sähkötöissä on aina olemassa riskejä. Minimoimalla nämä riskit, saavutetaan turvallinen 

työympäristö. Työn vaativuuden tulisi vaikuttaa tehtävän työn tekijän valintaan. Sähkötöissä 

ensisijaisena tavoitteena on suorittaa tehtävä työ jännitteettömänä, ja tähän liittyen pyrittävä 

estämään jännitteen kytkeminen kesken työn. Sähkötöitä tehtäessä on huolehdittava, että 

sivullisten pääseminen työskentelyalueelle on poissuljettu. Jokaiseen työkohteeseen 

määrätään työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. Valvoja voi itse tehdä työn kokonaan, 

tai osallistua tehtävään työhön. Valvoja antaa luvan työn aloittamiseen, sekä jännitteen 

uudelleenkytkemiseen. (Tukes, [viitattu 13.4.2021].) 

3.3 Sähköturvallisuuslaki 

Sähköturvallisuuslain päämääränä on varmistaa, että sähkölaitteiden käyttö on turvallista. 

Lailla varmistetaan myös, että sähkölaitteet ovat vaatimusten mukaisia.  

Sähköturvallisuuslailla varmistetaan myös mahdollisen vahingon kärsineen oikeudet. (L 

16.12.2016/1135.) 
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Sähkötyö on sähkölaitteisiin tai sähkölaitteistoon kohdistuvaa huolto-, rakennus- tai 

korjaustyötä. Purkutyö ei ole sähkötyötä, jos purkamisen kohde on varmasti ja luotettavasti 

tehty jännitteettömäksi. (L 16.12.2016/1135.) 

Sähkötöihin on laissa säädetty tiettyjä edellytyksiä, joiden täyttyessä saa sähkötyötä tehdä. 

Sähkötöihin tulee olla nimetty sähkötöiden johtaja (ei vaadita autoalan sähkötöissä), ja 

hänellä tulee olla riittävä kelpoisuus, töiden itsenäisellä tekijällä, sekä valvojalla tulee olla 

riittävä kelpoisuus tai ammattitaito, käytössä on tarvittavat työvälineet sekä 

sähköturvallisuutta koskevat säännökset, ja toiminnasta on tehtävä myös ilmoitus 

sähköturvallisuusviranomaiselle ennen sähkötyön aloittamista. Edellisistä kohdista voidaan 

kuitenkin poiketa, jos sähköajoneuvo on tieliikennekäyttöön soveltuva, ja työntekijä on 

riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseiseen ajoneuvomalliin, ja sen sähköjärjestelmään 

sekä vaaroihin.  (L 16.12.2016/1135.) 

 

3.4 SFS 6002 

Hybridiajoneuvot on varustettu korkeajännitteisillä komponenteilla ja järjestelmillä. 

Hybridiajoneuvon kanssa työskentelevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva 

sähkötyöturvallisuuskoulutus, eli autoalan SFS 6002. Tämän lisäksi henkilön tulee olla 

perehtynyt kyseisen ajoneuvon sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin suorittamalla 

esimerkiksi maahantuojan koulutuksen. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Työturvallisuuslaissa sanotaan, että työnantajan on huolehdittava työntekijän 

turvallisuudesta. Mikäli yrityksellä ei ole tarvittavia mittalaitteita ja työkaluja 

sähköajoneuvojen korjaamiseen tai huoltamiseen, ei yrityksessä saa tehdä korjauksia 

sähköajoneuvoille. (L 23.8.2002/738.) Sähkö- ja hybridiajoneuvot yleistyvät nopeaa vauhtia, 

joten suositeltavaa olisi, että SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuus koulutus 

annettaisiin kaikille mekaanikoille. Ammatillisessa opetuksessa SFS 6002:n mukainen 

koulutus on jo pakollinen osa opintoja. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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SFS 6002:n mukaan on työnantajan nimettävä työsuorituksesta vastaava henkilö. Tämä 

henkilö on vastuussa toiminnallisesta työstä työkohteessa. Hänen tehtävä on varmistaa, 

että työ tehdään asiaankuuluvien ohjeiden, säädösten, sekä vaatimusten mukaan. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Autoalalle on tarjolla Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koulutuksia. Koulutus on 

suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät sähkö- tai hybridiajoneuvojen parissa. 

Koulutuksen tarkoituksena on perehtyä sähkö- ja hybridiajoneuvoihin liittyvään huolto- ja 

korjaustoimintaan. Koulutuksessa käydään läpi myös vaatimukset ja järjestelyt, joita 

korjaamolla tulisi olla. Kyseinen koulutus on uusittava 5 vuoden välein. Sähkötyöturvallisuus 

SFS 6002 on tullut pakolliseksi sähkö- ja hybridiautojen korjaus- tai huoltotöitä tekeville 

henkilöille 1.1.2017. (Taitotalo, [viitattu 22.4.2021].) 
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4 OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 

4.1 Oppiminen yleisesti 

Oppimista ei tapahdu itsestään opettamalla, vaan siihen vaikuttaa suuresti opiskelijan oma 

toiminta. Opiskelijan ja opittavan asian välillä tarvitaan vuorovaikutusta, joka mahdollistaa 

oppimista. Oppimista voidaan kuvailla erilaisten asioiden muutoksena, kuten tieto, 

ymmärtäminen, asenteet, sekä taidot. Opettamisessa ja oppimisessa on otettava huomioon 

opiskelijan omat lähtökohdat tiedoista ja taidoista. Myös opintojaksojen suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon opiskelijan omat lähtökohdat. On tärkeää, että opiskelija myös haastaa 

itseään opintojen edetessä. Opetustyylillä on suuri vaikutus opiskelijan oppimiseen, jotkut 

oppivat paremmin tekemällä ja toiset lukemalla. (Hyppönen, O. & Lindén S. 2009.) 

4.2 Tekemällä oppiminen 

Tekemällä oppiminen lienee vanhimpia ihmiskunnan oppimiskeinoja. Jo syntymästä asti 

opitaan tekemällä; otetaan mallia ja tehdään perässä, tai vaihtoehtoisesti kokeillaan ja 

yritetään uudelleen, kun tiedetään, mikä meni vikaan. (Vuorinen 2001.) Toiminnasta 

oppimista pidetään luontaisimpana opetusmenetelmänä. Tekemällä saadaan opetus 

keskittymään juuri niihin tilanteisiin, mitä työelämässä tulee vastaan. Ammatillisissa 

koulutuksissa tekemällä oppiminen ja teoreettinen oppiminen on selvästi eroteltu toisistaan. 

Tekemällä oppimista tapahtuu paljon esimerkiksi työharjoittelujen kautta. (Oamk, [viitattu 

12.4.2021].) 

Tekemällä oppimista sovelletaan työelämässä usein, esimerkiksi teollisuudessa. Monessa 

teollisuuden yrityksessä uudet työntekijät laitetaan suoraan työn tekoon valvojan kanssa, 

jotta työntekijä pääsee suoraan kosketukseen työhön, ja näin oppii tekemällä, mutta samalla 

turvallisesti. (Vuorinen 2001.) Menetelmää käyttäen voidaan opetella työelämän aitoja 

työtehtäviä, sekä tehdä mm. asiakastöitä. Tekemällä oppiminen on yksinkertaisesti 

tekemistä ja oppimista samalla. Opetusympäristössä tekemällä oppiminen on tehokas 

keino, sillä sen avulla voidaan havainnollistaa, ja myös tarkoituksella tehdä virheitä ja 

epäonnistua. Virheiden ja epäonnistumisten jälkeen opiskelijalle annetaan palautetta ja 

havainnollistetaan virhettä. (Oamk, [viitattu 12.4.2021].) 
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Toiminnallisuus on yhä yksi tärkeimpiä keinoja oppia. Toiminallisuudella opetetaan suoraan 

sitä tilannetta, mikä työelämässä voi tulla vastaan. Valtaosa ihmisen taidoista on opittavissa 

vain tekemällä. Tekemällä oppimalla voidaan kohdistaa opetus suoraan siihen 

todellisuuteen, mitä työelämässä tulee vastaan. Tehokasta on myös antaa opiskelijan itse 

yrittää työtehtävää ennen mallisuoritusta. (Vuorinen 2001.) 

4.3 Simulointi 

Tapahtumien ja prosessien jäljittelyä voidaan kutsua simuloinniksi. Simulointia voidaan 

hyödyntää oppimiskäytössä, luomalla tai rakentamalla sellainen ympäristö, joka vastaisi 

työelämässä vastaan tulevaa tilannetta tai prosessia. Simuloinnilla voidaan korvata muuten 

kallis, vaarallinen, tai harvemmin tapahtuva tapahtuma. Näin mahdollistetaan turvallinen, 

sekä käytännönläheinen oppiminen. Simuloinnilla voidaan myös tutkia hyvin erilaisten 

päätösten vaikutusta lopputulokseen. Simulaattorien avulla voidaan myös havainnollistaa 

vaarallisia tilanteita, sekä niiden kanssa toimimista. (Oamk, [viitattu 12.4.2021].) 

Simulointia varten on olemassa erilaisia simulaattoreita. Useissa tapauksissa simulaattorit 

tehdään varta vasten tiettyä ongelmatilannetta varten. Simulaatiossa voidaan ottaa käyttöön 

myös matemaattiset laskelmat tai loogiset päätelmät. (Oamk, [viitattu 12.4.2021].) 

Simuloinnissa on tärkeää, että opiskelija pääsee itse simuloimaan tilannetta. Näin saadaan 

aikaiseksi tapahtuma, joka on todentuntuinen ja työelämää vastaava. Simulointi on hyvä 

toteuttaa harjoitusmuotoisesti, jolloin vaikutelmaksi saadaan samanlainen kuin työelämässä 

vastaan tuleva työtehtävä. (Oamk, [viitattu 12.4.2021].) 
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5 KOHDEAJONEUVO 

5.1 Toyotan historiaa 

Toyota Industries Corporation perustettiin vuonna 1926 Sakichi Toyodan toimesta. 

Yrityksen alkuperäinen toimikuva on ollut valmistaa ja myydä automaattisia kangaspuita, 

joita Toyoda oli itse keksinyt ja kehittänyt. Vuonna 1933 pystytettiin ensimmäinen Toyotan 

ajoneuvojen valmistusosasto. Vuonna 1937 Toyotan autoja valmistava osasto eroteltiin 

yrityksestä, lopputuloksen syntyi Toyota Motor Co. ltd, joka on nykyisin nimeltään Toyota 

Motor Corporation.  Toyota aloitti myös trukkien valmistuksen vuonna 1956. (Toyota 

industries corporation, [viitattu 21.4.2021].) Ensimmäinen maahantuontisopimus 

Eurooppaan solmittiin vuonna 1963, ja vuonna 1964 ensimmäiset Toyotat saapuivat 

Suomeen. Suomessa Toyota toimii nimellä Toyota Auto Finland Oy, joka on Toyota Motor 

Europen omistama yritys. (Toyota, [viitattu 21.4.2021].) Vuonna 2020 Toyota oli Suomessa 

eniten myyty henkilöautomerkki (yli 13 000 myytyä ajoneuvoa). (Autoalan tiedotuskeskus, 

[viitattu 21.4.2021].) 

5.2 Toyota hybridi 

Toyota on valmistanut hybridiajoneuvoja jo yli 20 vuoden ajan. Ensimmäinen Toyota Prius 

hybridi esiteltiin vuonna 1997. Maailmanlaajuisesti Toyotan valmistamia hybridiajoneuvoja 

on myyty jo yli 15 miljoonaa kappaletta. Tällä hetkellä Toyotan hybridimallisto on Suomen 

suosituin. (Toyota, [viitattu 21.4.2021].) Toyota julkaisi Priuksesta toisen generaation mallin 

vuonna 2003. Tällöin Toyotan hybridijärjestelmä THS päivittyi, ja julkaistiin uusi THS II. 

Kolmas generaatio suositusta Priuksesta julkaistiin vuonna 2009, jota seurasi myös Auris 

hybridin julkaisu vuonna 2010. (Toyota Uk Magazine 2013.) Toyotalla on yhteensä 44 eri 

hybridimallia maailmanlaajuisesti. Euroopassa yli puolet myytävistä Toyotista on hybridejä. 

(Toyota Europe, [viitattu 21.4.2021].) 

5.3 Kohdeauton esittely 

Käytännön mittausten kohdeautona oli Toyota Auris hybridi, vuosimallia 2015. 

Kohdeajoneuvossa on 1.8 litrainen, 16-venttiilinen bensiinimoottori, mallimerkinnältään 
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2ZR-FXE. Moottorissa käytetään Toyotan VVT-i- venttiilien ajoitustekniikkaa. Ajoneuvossa 

on portaaton CVT-vaihteisto, joka on osa tehonsiirtoyksikköä. Tehonsiirtoyksikkö on 

mallinimeltään P410, ja se koostuu kahdesta moottorigeneraattorista, MG1, ja MG2. 

Tehonsiirtoyksikön rakenne näkyy kuviossa 4. Kohdeajoneuvossa on NiMH- akusto, jonka 

nimellisjännite on n. 200 V, joka voidaan nostaa invertterin avulla jopa 650 V. Akusto 

sijaitsee ajoneuvon takaosassa, istuimen alla. (Toyota-tech 2021.) 

 

Kuvio 4. P410- tehonsiirtoyksikkö (Toyota-tech 2021). 
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6 KÄYTÄNNÖN MITTAUKSET 

6.1 Mittausten suunnittelu 

Kohdeajoneuvosta valittiin komponentteja, jotka ovat työelämässä tavanomaisesti 

vastaantulevia vikakohtia. Mittauskohteiksi valikoitua 6 erilaista tunnistinta ja toimilaitetta. 

Mittausten tarkoituksena oli simuloida työelämässä vastaantulevaa vianhakua ja 

tunnistimien sekä toimilaitteiden mittausta, valmistajan ohjeita noudattaen.  

6.2 Ilmamassamittari 

Ilmamassamittarin tehtävä on mitata moottorin sisään imetyn ilman massaa. 

Ilmamassamittarin yhteydessä on usein myös imuilman lämpötilatunnistin. Ilma-

massamittareista yleisin on kuumalanka/-kalvo tyyppinen. Ilmamassamittarin kuumalanka/-

kalvo on kytketty siltaan kiinteiden vastusten kanssa. Kytkennän mitoitus on suoritettu siten, 

että kuumalanka/-kalvo lämpenee n. 100 °C ilmanlämpöä korkeammaksi. Mittarin läpi imetty 

ilmavirta jäähdyttää vastuksia, mutta kuumalangan/-kalvon vastuksessa tapahtuu suurempi 

muutos, kuin vastusten. Tämä aiheuttaa epätasapainoa kytkennässä. Lämmitysvirtaa 

lisätään, kunnes tasapaino palautetaan. Tämä lämmitysvirta aiheuttaa jännitehäviötä, joka 

toimii signaalina imetyn ilman massasta. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Ilmamassamittari tulee tarkastaa silmämääräisesti ennen mittauksia. Ilmamassamittarin 

kuumalangassa ei saa olla epäpuhtauksia, tai muuta sinne kuulumatonta. Jos 

epäpuhtauksia ei näy, mittauksen voi suorittaa luotettavasti. (Toyota-tech 2021.) 

Mittaukset suoritetaan ilmamassamittarin imuilman lämpötilatunnistimelle. Mittaukset 

suoritetaan navoista 1 (THA) ja 2 (E2) kuvion 5. mukaan. Lämpötilasta riippuen 

mittaustuloksen tulisi olla 13,6 ja 0,67 kilo-ohmin väliltä, kuten taulukossa 1. on esitetty. 

(Toyota-tech 2021.) 
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Kuvio 5. Ilmamassamittarin kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 

Taulukko 1. Ilmamassamittarin mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Lämpötila Vastusarvo 

-20°C 13.6-18.4 kΩ 

20°C 2.21-2.69 kΩ 

60°C 0.49-0.67 kΩ 

 

 

6.3 Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 

Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin on tyypiltään termistori. Sen avulla lämpötilaa voidaan 

tarkkailla kaikissa lämpötiloissa. Termistori on vastus, jonka vastus muuttuu lämpötilan 

muuttuessa. Termistoreja käytetään yleisesti myös muissa komponenteissa, jotka vaativat 

lämpötilan seurantaa, esimerkiksi vaihteistoissa. Termistoreja on olemassa kahta eri 

tyyppiä, jotka ovat negatiivisesti lämpötilariippuvainen, sekä positiivisesti 

lämpötilariippuvainen. Negatiivisesti riippuvaisessa tunnistimessa vastus laskee lämpötilan 

kasvaessa, kun taas positiivisesti riippuvaisessa vastus nousee lämpötilan noustessa. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen vastus mitataan suoraan tunnistimesta. Mitattavat 

navat kuviossa 6. jotka ovat 2 (THW) ja 1 (ETHW). Taulukosta 2. voidaan tulkita, että 

vastuksen tulisi olla väliltä 2,32-0,326 kΩ, riippuen jäähdytysnesteen lämpötilasta. 

Vastusarvosta voidaan päätellä, että kyseessä on negatiivisesti riippuvainen tunnistin. 

(Toyota-tech 2021.) 



25 

 

Kuvio 6. Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 

 

Taulukko 2. Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Jäähdytysnesteen lämpötila Vastusarvo 

20°C 2.32-2.59 kΩ 

80°C 0.310-0.326 kΩ 

 

6.4 Kaasuläppä 

Mittaus suoritetaan suoraan kaasuläpän liittimeltä. Mitattavat navat näkyvät kuviossa 7. ja 

ne ovat 1 (M-), sekä 2 (M+). Lämpötilan tulisi olla noin 20°C, ja vastusarvon tulisi olla väliltä 

0,3-100 Ω, kuten on ilmoitettu taulukossa 3. (Toyota-tech 2021.) 



26 

 

Kuvio 7. Kaasuläpän kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 

Taulukko 3. Kaasuläpän mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Lämpötila Vastusarvo 

20°C 0.3-100 Ω 

 

6.5 Kampiakselin asentotunnistin 

Kampiakselin asentotunnistin on tyypiltään induktiivinen. Induktiivisen tunnistimen rakenne 

näkyy kuviossa 8. Induktiivinen tunnistin luo vaihtojännitesignaalin mitattavan kohteen 

pyörimisnopeudella. Tämän vaihtojännitesignaalin taajuus muuttuu pyörintänopeuden 

mukaan. Induktiivisessa tunnistimessa on käämi, sekä kestomagneetti. Myös pyörivä 

roottori voidaan luokitella tunnistimen rakenneosaksi. Roottorin pyöriessä käämiin 

vaikuttavaan magneettikenttään syntyy pulssimaista vaihtelua. Tämä aikaansaa 

vaihtojännitettä, joka indusoituu käämiin. Aikaansaadun vaihtojännitteen taajuutta käytetään 

määrittelemään mitattavan kohteen pyörintänopeutta. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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Kuvio 8. Induktiivisen tunnistimen toimintaperiaate (Professional motor mechanic online 
2012). 

Kampiakselin asentotunnistimen liittimen navoista mitataan vastus. Kuviossa 9. näkyvät 

mitattavat navat, jotka ovat 1 (NE+), ja 2 (NE-). Taulukosta 4. voidaan katsoa, että 

vastusarvon tulisi olla välillä 1 630–3 225 Ω, riippuen lämpötilasta. Kylmällä tarkoitetaan 

lämpötilaa -10–50 °C, ja kuumalla lämpötilaa 50–100 °C. (Toyota-tech 2021.) 

 

Kuvio 9. Kampiakselin asentotunnistimen kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 
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Taulukko 4. Kampiakselin asentotunnistimen mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Lämpötila Vastusarvo 

Kylmä (noin -10-50°C) 1630-2740 Ω 

Kuuma (noin 50-100°C) 2065-3225 Ω 

 

6.6 Lambdatunnistin 

Lambdatunnistimen tarkoitus on mitata jäännöshapen määrää pakokaasun seassa, minkä 

avulla moottorinohjainlaite tulkitsee, onko moottorissa poltetun polttoaineen ja ilman seos 

optimaalinen. Tätä tarkoitusta varten on muutamia erilaisia rakenteita. Zirkonium-tunnistin 

tunnistaa ZrO-keraamisten pintojen väliin jäävää happipitoisuutta. Tämä aikaansaa jännite-

eron keramiikan päiden välille. Jos seos on rikas, jännite nousee yli 0,45 V, kun taas laiha 

seos alentaa jännitettä alle 0,45 V.  Moottorinohjainlaite pyrkii rikastamaan tai laihentamaan 

seosta jännitteen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seosta rikastetaan ja 

laihennetaan muutamia kertoja sekunnin aikana. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Titaniumtunnistimessa käytetään titaaniumdioxidista valmistettua vastusta, jonka 

vastusarvo muuttuu ympäröivän hapen määrästä, sekä lämpötilasta. Lambdatunnistimen 

lämpötilaa säädellään vastuksella. Hapen lisääntyessä vastus tunnistimessa kasvaa. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 

Laajakaistatunnistimilla tarkoitetaan tunnistimia, joilla pystytään mitata laajemmin ilman 

määrää, jopa ulkoilmaan saakka. Kaksikaistaiset zirkonium- ja titaniumtunnistimet kertovat, 

onko seos laiha vai rikas, kun taas laajakaistatunnistimella saadaan mitattua tarkka ilman 

määrä.  Tästä syystä laajakaistatunnistimia käytetään yleisemmin laihaseosmoottoreissa, 

sekä kilpakäytössä. Laajakaistalambdojen toiminta perustuu zirkoniumdioksidista 

valmistettuun pitoisuuskennoon, jota kutsutaan mittauskennoksi, sekä 

happipumppukennoon. Kennojen välillä on pieni rako, jonne happi johdetaan. Tämän raon 

seosta pyritään pitämään vakiona pumppukammion hapen virtausta muuttamalla. Tätä 

hapen virtauksen muuttamiseen tarvittavaa virran määrää mitataan ohjainlaitteella. 

(Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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Lambdatunnistimelta mitataan navat 1 (HT1B), ja 2 (+B) kuvion 10. mukaan. Vastusarvon 

tulisi olla väliltä 11–16 Ω, lämpötilan ollessa 20°C. Tunnistimelta mitataan myös navat 1 

(HT1B), ja 4 (E2). Tämän vastusarvon tulisi aina olla yli 10 kΩ, mikä näkyy taulukossa 5. 

(Toyota-tech 2021.) 

 

Kuvio 10. Lambdatunnistimen kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 

Taulukko 5. Lambdatunnistimen mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Navat Lämpötila Vastusarvo 

1 ja 2 20°C 11-16 Ω 

1 ja 4 Aina yli 10 kΩ 

 

6.7 Nakutustunnistin 

Nakutustunnistimella mitataan runkoäänien aiheuttamaa värähtelyä. Runkoäänien 

aiheuttama värähtely usein voimistuu, jos palotapahtuma aiheuttaa nakutusta. 

Nakuttavassa palamisessa on havaittavissa korkeita painehuippuja, jotka voivat vaurioittaa 

moottoria. Nakutustunnistimen toiminta perustuu pietzo-elementtiin, joka on puristettu 

tunnistimen sisälle. Moottorin nakutus aiheuttaa tunnistimelle ulkoista painetta, joka 

aikaansaa jännitteen muodostumisen tunnistimeen, rakenne näkyy kuviossa 11. 

Moottorinohjainlaite tulkitsee tätä jännitettä, ja muuttaa sytytyksen ajoitusta tämän 

perusteella. (Prodiags, [viitattu 13.4.2021].) 
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Kuvio 11. Nakutustunnistimen toimintaperiaate (Ceramtec, [Viitattu 21.4.2021]). 

Nakutustunnistimelta mitataan navat 1 ja 2 kuvion 12. mukaan. Taulukosta 6. voidaan 

katsoa, että vastusarvon tulisi olla väliltä 120–280 kΩ, ja lämpötilan tulisi olla 20 °C. (Toyota-

tech 2021.) 

 

Kuvio 12. Nakutustunnistimen kytkentäkaavio (Toyota-tech 2021). 

Taulukko 6. Nakutustunnistimen mittausarvot (Toyota-tech 2021). 

Lämpötila Vastusarvo 

20°C 120-280 kΩ 
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7 POHDINTA 

Työn tarkoituksena oli saada tarvittava pohja hybridiajoneuvon käytöstä vikasimuloinnissa 

sekä opetuksessa. Ammatillisessa opetuksessa on tärkeää saada kosketus työelämässä 

vastaan tulevista työtehtävistä ja vikatilanteista. Tässä työssä tutustuttiin hybriditeknologian 

erilaisiin toteutuksiin sekä hybridiajoneuvojen komponentteihin, sekä erilaisiin ratkaisuihin 

hybriditeknologian puitteissa. Työssä päästiin myös tutustumaan ja tutkimaan erilaisia 

opetus- ja oppimismenetelmiä, sekä käytännön oppimisen merkitystä. Opinnäytetyön 

päämääränä oli myös käyttää valmistajan omia ohjeistuksia mittausten ja tarkastusten 

suhteen. Työssä tutkittiin tarkemmin erilaisten tunnistimien toimintaa, ja sitä, miten kyseisten 

tunnistimien vianhakua suoritetaan. On tärkeää, että opiskelijat omaavat kyvyn suorittaa 

vikadiagnooseja ja vianhakuja työelämässä, ja tämän työn tarkoituksena oli mahdollistaa 

vikatilanteiden simulointi ammatillisen opetuksen aikana.  

Opinnäytetyön aikana käytiin läpi paljon hybriditeknologiaan liittyviä asioita, joten 

henkilökohtaista oppimista tällä alalla tapahtui paljon. Hybridiautot yleistyvät nopeaa 

vauhtia, joten työn tekeminen oli hyvä lähde tiedolle. Myös sähkö- ja hybridiautoihin liittyvä 

lainsäädäntö tuli hyvin tutuksi työn aikana. Työssä oli haasteita, hybriditeknologia aiheuttaa 

vielä haasteita vikasimulaattorin kohdalla, esimerkiksi Break-Out boksien käytössä. 

Opinnäytetyö sujui hyvin, vaikkakin koronapandemia ja etäopetukset Koulutuskeskus 

Sedulla vaikeuttivat kohdeajoneuvon tutkimista. Opinnäytetyössä tuli esille hyvin myös 

sähkötöiden vaarat ja seikat, joita tulisi ottaa huomioon sähkö- ja hybridiajoneuvoja 

tutkittaessa. Aihe oli mielenkiintoinen, sillä hybridiajoneuvot yleistyvät kovaa vauhtia.  

Mittausohjeiden perusteella voidaan kohdeajoneuvoon luoda tehtäväpaketti oppilaille, sekä 

tarvittaessa valmistaa autosta vikasimulaattori opinnäytetyössä esille tulevien 

komponenttien osalta. Kyseisen ajoneuvon kohdalla voidaan myös käytännönläheisesti 

perehtyä hybriditekniikkaan, ja siihen, miten hybridiajoneuvojen huoltaminen ja korjaaminen 

eroaa muista autoista. Tätä työtä voidaan käyttää pohjana kohdeajoneuvoa koskevaa tietoa 

varten. 
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