
Vältä kylmäkäynnistystä,
muista esilämmitys



!!!Vinkkejä

Polttoainetoiminen lämmitin kuluttaa akkusähköä. Siksi akun varaustila alenee 
hiljalleen, jos ajetaan lähinnä lyhyitä matkoja. Akun tyhjenemisen voi helpoiten 
estää joko ajamalla esilämmityksen jälkeen vähintään yhtä kauan kuin polttoaine-
toiminen lämmitin on ollut päällä tai käyttämällä esilämmityksen aikana erillistä 
akun ylläpitolaturia.

Polttoainelämmitintä käytettäessä lämmityslaite kannattaa ajon päätteeksi säätää 
täydelle teholle 20–30 sekuntia ennen moottorin sammuttamista. Säädä myös 
puhallin 1- tai 2-teholle. Näin varmistat ilman kierron esilämmityksen aikana ja 
sisätilat lämpenevät hyvin.   

Liikenneturvallisuutta, säästöjä ja vähemmän päästöjä

Esilämmitetystä autosta tulee mahdollisimman vähän pakokaasuja omaan ja esimerkiksi 
päiväkodin pihaan. Myös liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranevat, kun liikkeelle 
lähdettäessä lasit ovat huurteettomia ja matkustamo lämmin. Esilämmitys säästää 
polttoainetta yleensä sitä enemmän mitä vanhempi auto on, mutta sisätilanlämmittimen 
harkitsematon käyttö syö säästöjä. Lisäksi ei tarvita tyhjäkäyntiä moottorin lämmittämiseksi.

Vältä hukkalämmitystä 

Liian pitkä lämmitys menee hukkaan. Sopiva esilämmitysaika kannattaa säätää ulkoilman 
lämpötilan mukaan ajastimella. Sisätilan lämmitintä ei kannata pitää päällä yli kahta tuntia.
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0 … -5 °C    0,5–1 tuntia                     10–15 minuuttia  
-5…-10 °C                         15–20 minuuttia  
alle -10 °C  2–3 tuntia      20–30 minuuttia            

Ulkoilman 
lämpötila Polttoainelämmitin Sähköiset esilämmittimet

Suositeltava esilämmitysaika lämmitintyypeittäin

1–2  tuntia
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Kylmäkäytön vähentäminen kannattaa

Häkä-, hiilivety- ja typenoksidi- ja hiukkaspäästöt alenevat. Hiukkas-
päästöt vähenevät erityisesti suoraruiskutteisissa bensiiniautoissa ja 
niissä dieselautoissa, joissa ei ole hiukkassuodatinta (suurin osa 
Euro 4- ja sitä vanhemmista dieselautoista).
Liikenneturvallisuus ja matkustusmukavuus paranevat, koska esi-
lämmitetty moottori tuottaa nopeammin lämpöä matkustamoon.
Moottorin kuluminen vähenee ja käynnistyvyys kovilla pakkasilla 
paranee.
Jos flexfuel-autossa käytetään korkeaseosetanolia (E85), esilämmi-
tetty auto käynnistyy myös kovilla pakkasilla.
Dieselautojen hiukkassuodattimen tukkeutumisriski pienenee. 
Hybridiautossa esilämmitys vähentää polttomoottorin käyntiaikaa. 
Lataushybridiä voidaan ajaa enemmän verkosta ladatulla sähköllä, 
koska moottori ei käy turhaan.
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1 VTT Tutkimusraportti R-06328-13      2 Test Center Tiililä Oy (2003)

Tutkittua hyötyä

VTT on tutkinut esilämmittämisen vaikutuksia hallituissa laboratorio-olosuhteissa.  
Kokeissa oli mukana sekä diesel- että bensiinikäyttöisiä autoja ja erilaisia lämmittimiä. 
Tavoitteena oli selvittää mittauksilla, miten esilämmittäminen alentaa energian 
kulutusta ja pakokaasupäästöjä.

Tutkimustulosten1 mukaan selkein esilämmityksellä saatava hyöty liittyy palamatto-
mien hiilivetyjen (HC) päästöihin. Useimmissa tapauksissa nämä terveydelle haitalliset 
päästöt vähenivät esilämmityksellä alle puoleen. Myös polttoaineen kulutus väheni, 
mutta nykyisissä bensa-autoissa paljon vähemmän kuin aiemmissa, noin 10 vuotta 
sitten suoritetuissa tutkimuksissa2 havaittiin. Dieseleissä säästö sen sijaan on nyt jopa 
suurempi kuin ennen.

Esilämmityksen tuoma vähennys 
palamattomien hiilivetyjen (HC) päästöihin 0–4 km matkalla (%)
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Moottorin esilämmitys parantaa myös matkustusmukavuutta ja liikenneturvallisuutta. 
Kylmäkäynnisteisen moottorin hukkalämpö kuluu ensisijaisesti moottorin noin 100 kg 
massan lämmittämiseen. Jäähdytysnesteeseen lämpöä johtuu viiveellä. Ajoneuvon 
matkustamon lämmitysjärjestelmä ottaa tarvitsemansa lämmön pääosin jäähdytys-
nesteestä. Tutkimustulosten1 mukaan moottorin esilämmitys auttaa jäähdytysnesteen 
lämpiämistä, minkä ansiosta lämpöä tulee nopeammin matkustamoon ja tuulilasille. 

Esimerkki moottorin esilämmityksen ja lämmitintyypin vaikutuksista jäähdytysnesteen lämpö-
tilaan käynnistyksen jälkeen (ulkolämpötila -20 °C)
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Dieselmoottori A, ei esilämmitystä
Dieselmoottori A, polttoainetoiminen esilämmitin 5 kW, 40 min 
Dieselmoottori B, ei esilämmitystä
Dieselmoottori B, sähkötoiminen letkulämmitin 0,5 kW, 180 min 

Ajoaika (min)
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Bensiinimoottori A, ei esilämmitystä
Bensiinimoottori A, sähkötoiminen letkulämmitin 0,5 kW, 180 min 
Bensiinimoottori B, ei esilämmitystä
Bensiinimoottori B, sähkötoiminen kontaktilämmitin 0,3 kW, 180 min 

Ajoaika (min)



6

Esilämmitintyyppejä eri tarpeisiin ja automalleihin
Lohkolämmitin lämmittää jäähdytysnestettä sähkövastuksella. Se on 
tehokas esilämmitin. Sitä ei voi asentaa kovin moneen uuteen autoon, 
koska alumiinisissa moottorinlohkoissa ei ole paikkaa vastukselle.
Letkulämmittimessä sähkövastus lämmittää jäähdyttimen letkussa 
olevaa jäähdytysnestettä. Letkulämmitin ei käy kaikkiin uusiin autoihin.
Säteilylämmitin lämmittää sähköllä joko öljypohjaa tai moottorin 
lohkon ulkopintaa. Säteilylämmitin ei ole yhtä tehokas kuin lohko-
lämmitin, mutta sen voi asentaa useimpiin uusiin autoihin.
Polttoainetoiminen lämmitin toimii auton polttoaineella ja lämmittää 
auton jäähdytysnestettä. Se lämmittää sekä moottorin että sisätilat 
tehokkaasti. Verkkovirran sijasta se tarvitsee jonkin verran akkusähköä 
kiertovesipumppua ja puhallinta varten. Polttoainetoiminen lämmitin on 
kalliimpi kuin sähköiset esilämmittimet. Auton ajotietokone ei yleensä 
pysty mittaamaan polttoainetoimisen esilämmittimen kulutusta 
(5–6 dl/h).

•

Näin pidät esilämmittimen kunnossa
Jäähdytysnesteestä sähkövastusten pinnalle saostunut lika voi aiheuttaa ylikuumen-
tumista ja vastuksen vaurioitumisen. Vaihdata jäähdytysneste huolto-ohjelman 
mukaisesti (yleensä joka toinen vuosi).

• Käytä kesäaikaan polttoainetoimista lämmitintä 1–2 kertaa kuukaudessa. Muuten 
polttoaine vähitellen haihtuu lämmittimestä ja lämmittimen käynnistäminen vaatii 
erikoistoimia tai huollossa käyntiä. 
Joissakin kiinteistöissä ulkolämpötilan mukaan säätyvä, katkova virransyöttö 
saattaa rasittaa sähkövastusta liikaa, mikä voi johtaa esilämmittimen 
vaurioitumiseen. 

•
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Viisaan autoilun Vinkkejä

Valitse mahdollisimman uusi, vähän kuluttava ja pieni auto, johon käy myös tule-
vaisuuden polttoaineet. Hyödynnä autonvalinnassa EkoTrafi-palvelua ja henkilö-
auton energiamerkintää sekä Motivan Valitse auto viisaasti -verkkopalvelua.

Viisaan ajotavan kultaiset säännöt
1.  Ennakoi ja havainnoi liikennettä – kuten pyöräillessäsi.
2. Ylläpidä tasaista nopeutta matalilla kierrosluvuilla.
3. Vaihda ajoissa isommalle vaihteelle.
4. Tarkista rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa ja aina ennen suurella 
     nopeudella ajamista.
5. Ota huomioon, että ilmastoinnin ja sähkölaitteiden tarvitsemaan energiaan 
     kuluu polttoainetta ja rahaa. 

Suunnittele ajoreittisi ja päivittäiset ajosi. Muista myös muut vaihtoehdot kuin henkilö-
auto. Kävely ja pyöräily parantavat kuntoa. Liityntäpysäköinti säästää rahaa, usein myös 
aikaa ja hermoja.

Ajotapaniksejä voi opetella itsekin, mutta parhaiten se käy hyvän kouluttajan 
valmennuksessa. Katso kouluttajien yhteystiedot Motivan verkkosivuilta 
(www.motiva.fi/ECOWILL-kouluttajat).

Lisätietoa: 
www.motiva.fi/liikenne  
www.trafi.fi/autoilu
www.valitseautoviisaasti.fi

!!!



Fiksusti autoillen säästöjä 
        ja vähemmän päästöjä

Lisätietoa: 
www.motiva.fi
www.trafi.fi
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