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Sähköautokaan ei ratkaise 

kaupunkien ruuhkaongelmia 

Tilankäyttö ja 

ruuhkat 
 

• Liikenne aiheuttaa 

merkittävää 

tilantarvetta ja 

vaikuttaa yhdyskunta-

rakenteeseen. 

• Kaupunkialueista  

25 - 40 % liikenteelle 

• Ruuhkat aiheuttavat 

aikakustannuksia ja 

lisäävät päästöjä. EU:n 

alueella tuhlautuu 

liikenneruuhkien vuoksi 

vuosittain lähes 100 

miljardia euroa.  

 

  

  

  

  

  

  

 

Lähde: www.motiva.fi www.hsl.fi sekä 

www.fillarikanava.fi  

http://www.motiva.fi/
http://www.hsl.fi/
http://www.fillarikanava.fi/


Viisaan liikkujan valinnat 



•

–

•

–

•

•

•





• CO2-päästö saa olla enintään 

yhtä suuri kuin EU:n tavoite 

vastaavanpainoiselle autolle 

(omamassa) 

– ottaa huomioon eri 

kokoisten autojen tarpeen – 

suuri auto kuluttaa yleensä 

enemmän 

– tieto helposti saatavilla 

henkilöauton energia-

merkinnästä  

• myös kaava olemassa (EU:n 

CO2-asetus, liite 1) 
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EU:n rengasluokittelu helpottaa valitsemaan 

polttoainetta säästävät kesärenkaat 

• noin 20 % polttoaineenkulutuksesta johtuu 
vierintävastuksesta  

 

• 1.7.2012 jälkeen valmistettujen renkaiden 
tyyppihyväksynnät vierintävastukselle, 
märkäpidolle ja ohiajomelulle 

– A-G -luokittelu vierintävastukselle ja märkäpidolle, 
melulle desibeli (dB) 

 

• Luokittelutarra kaikkiin renkaisiin sekä 
informaatiomateriaali rengasliikkeisiin ja 
internet-sivuille (voimaan 1.11.2012) 

 

• Suomessa vain kesärenkaiden valintaan:  
1. Nastarenkaille ei ole merkintää 

2. Kitkarenkailla ei ole mukana jääpitoa, ja merkintä 
suosii Keski-Euroopan oloihin suunniteltuja 
renkaita, joilla ei pärjää liukkailla keleillä 

• turvallisuus tärkein: 
1. ensin hyvä märkäpitoluokka (A-C),  

2. sitten hyvä polttoainetalous (tavoitteena A-C) 

3. lopuksi mahd. pieni melu 
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Nyrkkisääntöjä auton hankintaa 

helpottamaan  
1. Valitse automalli, jolla voit ajaa 85 - 95 % vuotuisista kilometreistä 

– harvinaisiin ajoihin auton vuokraaminen usein kannattaa 
 

2. Bensiini ja diesel sopivat lähes kaikkeen ajoon 
– paljon ajettaessa bensiiniauton polttoainekulut haittana   

– diesel ei ole parhaimmillaan lyhytmatkaisessa kaupunkiajossa 

– flexfuel sopii myös tulevaisuuden polttoaineille (bensiiniauto ei) 

– kaasuauto, jos maa- tai biokaasua on saatavilla ajoympäristössä 

– kaupunkiliikenteeseen hybridi (tai sähköauto)  
 

2. Pieni- tai keskitehoinen moottorivaihtoehto, jos ei usein tarvitse kuljettaa 
suuria kuormia tai vetää (matkailu)perävaunua 

 
Suositus: Valitse käyttötarpeeseesi sopiva mutta mahdollisimman 

uusi, pieni ja vähän kuluttava automalli, jossa voi käyttää  
myös uusiutuvaa energiaa! 

 



Henkilöautojen energiatehokkuus- ja 

päästötietoa on saatavilla monesta lähteestä 

EkoTrafi-autotietokanta 

• kaikkien uusien autojen kulutus- ja päästötiedot 

• pakettiautot puuttuvat toistaiseksi 

Valitse auto viisaasti –verkkopalvelu (www.valitseautoviisaasti.fi) 

• perustietoa autotyypeistä ja 

tieliikenteen energialähteistä 

Henkilöautojen energiamerkintä 

• uudet automallit 

• käytetyt autot (vm. 2001 ja uudemmat) 

Topten-Suomi.fi - Autot 

• kokoluokittain 10-15 energiatehokkainta autoa 

• henkilö- ja pakettiautot 

http://www.valitseautoviisaasti.fi/


EkoTrafi-verkkopalvelusta saatavilla  

uusien autojen polttoaineenkulutus- ja päästötiedot 



Automallien yksityiskohtaiset tiedot 

saatavilla alamalleittain  

alamalleittain 
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Topten-Suomi.fi –palvelussa kokoluokittain 10-15 

energiatehokkainta henkilö- ja pakettiautoa  



Vuoden Ekoauto: ”Valitse vähemmän kuluttava auto.” 

Vuoden 2013 Ekoauto:  

Toyota Prius PHE 

http://www.motiva.fi/ajankohtaista/motivan_tiedotteet/2013/vuoden_2013_ekoauto_on_toyota_prius_phev.5462.news
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’Maaginen kolmio’  

taloudellinen  ympäristöystävällinen 

          turvallinen 

Turvallinen, taloudellinen ja ympäristö-

ystävällinen ajaminen  

http://www.ecodrive.org/en/home/home.htm


Hyödyt suurimmillaan,  

kun koulutus on osana johtamista 

Onnettomuuksien ja 
polttoaineenkulutuksen 
historiatietojen keruu. 

Organisaation tuki. 

Suunnittelu. 

 

Ajotapakoulutus 

Tuki 

Kannustimet 

Viestintä ja palaute 

Tulokset 

Palkitseminen 

Raportit 



A. 1 auto 

 

 

Ajomäärä, km/vuosi     

      

      

      

      

B. 50 autoa  

Ajomäärä, km/vuosi      

 65 106 € 5 209 € 3 906 € 2 604 € 11 719 € 

 130 213 € 10 417 € 7 813 € 5 209 € 23 438 € 

 195 319 € 15 626 € 11 719 € 7 813 € 35 157 € 

 325 532 € 26 043 € 19 532 € 13 021 € 58 596 € 
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• Taso B: Taloudellisen ajotavan koulutus 

– teoriaa + ajolenkit 2 x 20 minuuttia liikenteessä 

(1-1½ h) 

– polttoaineenkulutuksen muutos mitataan 

• Taso C: Taloudellisen ajotavan demonstraatio 

– keskeisten vinkkien läpikäynti 

– lyhyt ajolenkki liikenteessä (20...30 min) 

• Taso D: Taloudellisen ajotavan tietoisku 

– luento, ei ajoharjoittelua 

 

14.3.2013 



•

–

–

•

–

•



Motivan suosittelemat kouluttajat 
 

 

 

 



Valinnat vaikuttavat - esimerkkinä herrat 

Visunen ja Törsiäinen 



YHTEENVETO 

1. Valitse mahdollisimman uusi, pieni ja  

vähän kuluttava auto, jossa voi 

käyttää myös uusiutuvaa energiaa 

• autopolitiikka käyttöön (CO2-rajat) 

• hyödynnä energiamerkintää 
 

2. Synkronoi auton käyttö ja matkustusohjeet 

• auto osana kulkutapavalikoimaa – tarpeen mukaan 
 

3. Huolehdi kuljettajakoulutuksesta – se kannattaa! 

• turvallisuus + ympäristö + kustannukset 

• laadukasta koulutusta on saatavilla maanlaajuisesti 

(www.motiva.fi/ECOWILL-kouluttajat)  

http://www.ecodrive.org/en/home/home.htm

