
Taulukko. Muistilista asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun ajoneuvon 
hankinta- ja käyttövaiheessa pyritään parantamaan kuorma-autoliikenteen 
energiatehokkuutta. Osa asioista soveltuu myös pakettiautoliikenteeseen.  
 
Toimenpide 
 

Keskimääräinen vaikutus  

Auton hankinta 
 
Auto pitäisi aina mitoittaa todellisen käyttö-
/kapasiteettitarpeen mukaan. 
 

Ylimitoitus lisää polttoaineenkulutusta ja 
kustannuksia ylipäätänsä. 

Massa on yksi tärkeimmistä 
polttoaineenkulutukseen vaikuttavista 
tekijöistä. Autojen ja perävaunujen 
omamassa tulisi minimoida. 
 

Kuorma-autoyhdistelmien osalta 1 000 kg painoa 
maantieajossa, joko kuormassa tai auton 
omassapainossa lisää noin 0,7 litraa 
polttoaineenkulutusta/100 km. 

Moottorin hyötysuhde riippuu 
kuormitusasteesta siten, että hyötysuhde on 
suurimmillaan kohtuullisen korkealla 
kuormitustasolla. 
 

Tästä syystä moottoritehon mitoitusperuste pitäisi 
olla, että ajoneuvo selviää kohtuudella normaaleista 
työtehtävistä. Tarpeeton tehoreservi lisää 
polttoaineenkulutusta helposti 5 %. 

Manuaalivaihteisto on selvästi perinteistä 
momentinmuuntimella varustettua 
automaattivaihteistoa taloudellisempi, mutta 
manuaalivaihteiston hyöty riippuu suuresti 
kuljettajan taidoista ajaa taloudellisesti. 
 

Robotisoitu mekaaninen vaihteisto voisi olla hyvä 
käyttömukavuuden ja polttoainetalouden 
kompromissi. Robottivaihteisto käyttää vaihteita 
paremmin kuin huono tai keskinkertainen kuljettaja, 
joten useimmiten se vähentää 
polttoaineenkulutusta. 
 

Moottorin osalta ilmoitettu minimi 
ominaiskulutus muodossa g/kWh ei 
mitenkään kuvaa kokonaisen auton 
polttoaineenkulutusta. Todelliseen 
kulutukseen vaikuttavat moottorin 
hyötysuhteen lisäksi muun muassa vaihteisto 
ja välityssuhteet, auton omamassa ja 
aerodynamiikka (mm. päällirakenteet). 
 

Merkkikohtaiset kulutuserot saattavat olla 
merkittäviä, jopa 10-15 %. Auton myyjältä pitäisi 
edellyttää, että hän pystyy luotettavasti ilmoittamaan 
autolle tyypillisiä kulutusarvoja muodossa l/100 km. 
VTT:n RASTU-projektissa on mitattu joidenkin 
nykyisten kuorma-automallien 
polttoaineenkulutuksia. Tulokset ovat saatavilla 
projektin raporteissa (www.rastu.fi). 

Useimmilla automyyjillä on käytössä 
ohjelmistoja, joilla voidaan optimoida auton 
valinta tiettyyn tehtävään. 
 

Ohjelmistojen avulla voidaan mm. arvioida sopivin 
moottorikoko ja välityssuhteet. 
 

Autojen aerodynamiikkaan kannattaa 
kiinnittää huomiota. 

Kuorma-auton katolle sijoitettava tuulenohjain voi 
säästää jopa yli 5 % polttoainetta. Myös muun 
aerodynamiikan parantamista kannattaa harkita 
(etukulman ja kylkien ilmanohjaimet; ”alppitorvien”, 
karjapuskurien, ei-upotettujen kattovalojen tms. 
”koristeiden” välttäminen) 
 

Kuorma-autojen perävaunujen 
vetovastuksissa on eroja. 

Alustavien tuloksien mukaan 5-akselinen 
täysperävaunu kulkee kevyemmin kuin 4-akselinen 
vaunu, jonka seurauksena yhdistelmän polttoaineen 
kulutus laskee noin 5 %. Samalla kokonaismassalla 
puoliperävaunuyhdistelmä vie vähemmän 
polttoainetta kuin täysperävaunuyhdistelmä. 
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Keskimääräinen vaikutus  

Polttoaine ja voiteluaineet 
 
Moottori tunnistaa sille syötetyn 
energiamäärän, ei polttoaineen tilavuutta. 
Polttoainevalintaa ohjaavat pitkälti saatavuus 
ja toimivuuden varmistaminen.  

Litramääräinen polttoaineenkulutus on 
pienimmillään kesälaatuisella polttoaineella. 
Polttoaineenkulutuksen kannalta on edullista 
käyttää kylmäominaisuuksiltaan riittävän hyvää, 
mutta ei liian hyvää polttoainetta. 
 

Öljyn valinnassa tulee aina seurata moottorin 
valmistajan suosituksia ja suositelluista 
öljyistä valita viskositeetiltaan alhaisin öljy. 
Viskositeetin lisäksi myös perusöljyn laatu ja 
käytetyt lisäaineet vaikuttavat öljyn 
kitkaominaisuuksiin. 

Moottoriöljyn oikealla valinnalla on mahdollista 
säästää 1-2 % polttoainetta. 

Oikealla voiteluaineen valinnalla 
varmistetaan, ettei voimansiirtolinjan 
komponentteihin synny vaurioita 
äärimmäisissä käyttötilanteissa. 

Voimansiirron öljyjen vaikutus 
polttoaineenkulutukseen on hyvin pieni. Kylmissä 
käyttöolosuhteissa öljyjen välille syntyy kuitenkin 
eroja. 

Renkaat 
 
Yleistäen voidaan sanoa, että kulunut rengas 
on uutta rengasta energiatehokkaampi. 
TALOUDELLISUUS EI KUITENKAAN 
KOSKAAN SAA MENNÄ 
TURVALLISUUDEN EDELLE! 

Rengastyypin vaikutus raskaan ajoneuvon 
polttoaineenkulutukseen voi hyvinkin olla yli 5 %. 
Eroja syntyy renkaan rungon rakenteesta, 
pintakuvioinnista ja kuluneisuudesta. 

Turvallisuussyistä ei aina ole mahdollista 
valita energiatehokkainta vaihtoehtoa. 
Toisaalta kesäaikaan ei kannata käyttää 
kovin karkeita pintakuvioita. 

Kuluneen renkaan uudelleenurittaminen on 
kannattavaa ja sen avulla saadaan renkaalle 
parhaimmillaan 25 % lisää käyttöikää sen ollessa 
taloudellisimmillaan. 
 

Renkaan runko ja ilmanpaine Renkaan rungon vaikutus polttoaineenkulutukseen 
voi olla suurusluokkaa 1 %, riippumatta pinnan 
kuvioinnista ja kuluneisuusasteesta. 

Oikea rengaspaine maksimoi turvallisuuden ja 
minimoi polttoaineenkulutuksen. 

Auton huolto ja ylläpito 
 
Autot tulee pitää hyvässä kunnossa ja 
huoltaa säännöllisesti. 

Näin varmistetaan mahdollisimman pieni 
polttoaineenkulutus ja pienet pakokaasupäästöt. 
 

Paljonkin ajettu, asianmukaisesti huollettu 
moottori voi olla hyvässä kunnossa. 

Kunnossa olevaa moottoria ei kannata lähteä 
kunnostamaan tai peruskorjaamaan ”varmuuden 
vuoksi”. 
 

Tarjolla on erilaisia lisälaitteita ja -aineita 
joiden väitetään vähentävän 
polttoaineenkulutusta. 
 

Todennäköisyys, että niillä saavutetaan todellista 
polttoaineensäästöä on pieni. 

Autonvalmistajan itsensä toimittamat 
ratkaisut ja laitteet. 

Esimerkiksi jälkiasennettavia pakokaasun 
puhdistusjärjestelmiä voidaan turvallisesti käyttää 
autojen suorituskyvyn päivittämiseen. 

 


