
Autoilu ekologiseksi -
Oppia köyhemmiltä mailta

Tekniikka elämää palvelemaan ry
 Kansalaisjärjestö kestävää kehitystä edistävän 

teknologian asialla, jäsenet valtaosin tekniikan 
ammattilaisia (insinöörejä ja luonnontieteilijöitä)

 Valinnut Suomen vuoden ekoauton viimeisten neljän 
vuoden ajan (2015-2018)

 Toteuttanut uusiutuvaa energiaa koskevia teknisiä 
kehitysyhteistyöhankkeita 1990-luvun alusta alkaen



Voivatko autot olla ekologisia?

 Autoja ei voi kokonaan korvata kävelyllä 
ja polkupyörillä

 Autoja käytetään kaikissa nykyisissä 
yhteiskunnissa sekä teollisuus- että 
kehitysmaissa

 Autoja tullaan aina käyttämään 
moderneissa yhteiskunnissa

 Autoja tullaan käyttämään, vaikka 
modernit yhteiskunnat romahtavat

 Autot jatkavat, vaikka ihmiskunta 
hävittäisi itsensä sukupuuttoon



Esitelmän rajaukset

 Kaikissa ajoneuvoluokissa täytyy toteuttaa teknologinen transitio 
ilmastonmuutoksen ja muiden ihmisperäisten ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi

 Tarvittavat toimenpiteet ja teknologiat vaihtelevat voimakkaasti 
ajoneuvoluokasta riippuen

 Tässä esitelmässä painopisteenä 2 ajoneuvoluokkaa:

1. Henkilöautot (EU:n ajoneuvoluokka M1)

2. Kaupunkiautot (EU:n ajoneuvoluokka L7) 



TEPin ekoautovalinnat

 Suomen vuoden ekoauto on 
valittu 23 kertaa

 TEP on toteuttanut valinnan 
viimeisten 4 vuoden ajan 
(2015-2018)

 Valittu tehdasvalmisteisten 
merkkimaahantuotujen 
henkilöautojen (M1) joukosta 
erilaisiin sovelluksiin sopivia 
autoja: pieni 2 kertaa, 
keskikokoinen 1 kerran ja 
suuri 1 kerran



Ekoauton vaatimukset

 Välttämätön tavoite: transitio fossiilisista uusiutuviin 
energialähteisiin

 Valinta tehdään nykyisessä tilanteessa: fossiilisia 
liikennepolttoaineita on markkinoilla saatavissa

 Teknistä fossiilienergiavapautta ei voida vaatia, koska sellaisia 
autoja Suomen ja muiden teollisuusmaiden markkinoilla ei ole 
(mutta kehitysmaissa on!)

Brasiliassa on valmistettu yli 5 
miljoonaa pirtumoottoriautoa, jotka 
toimivat vain etanolin ja veden 
seoksella (bensiiniä ei voi sekoittaa 
mukaan)



Vaatimus 1: Raakaöljyriippumattomuus

 Raakaöljy on globaalisti suurin ympäristöongelmien lähde: se on 
pääsyy tai ainakin osasyy lähes kaikkiin ympäristöongelmiin

 Raakaöljy dominoi liikenteen energiankulutusta 

 Raakaöljyriippumattomuus on keskeisin vaatimus: auton pitää 
liikkua ilman raakaöljytuotteita, mutta mahdollisuus raakaöljyn 
käyttöön sallitaan, koska nykyisen tankkausasemaverkon 
tilanteessa kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta ei muutoin voi 
varmistaa 



 TEPin valintaprosessien aikana (vuodesta 2015) Suomen 
markkinoilla on ollut 6 raakaöljyriippumatonta M1-autojen 
teknologiaa

1. Sähköautot: BEV (verkkosähkö)

2. Ladattavat bensiinihybridit: PHEV (verkkosähkö/bensiini)

3. Ladattavat dieselhybridit: PHEV (verkkosähkö/dieselöljy)

4. Ladattavat aurinkosähköhybridit: SEV/S-PHEV (avustava 
aurinkosähkö/verkkosähkö/bensiini)

5. Vetyautot H2V: monofuel (CGH2)

6. Metaaniautot MGV: bifuel (CMG/bensiini)



Vaatimus 2: UE-käyttöisyys

 Ajokyky 100 % uusiutuvalla energialla, jota on saatavissa 
julkisilla tankkaus/latausasemilla Suomessa => H2V-autot pois, 
ei apua kehitysmaista



Vaatimus 3: Raakaöljy enintään 
varapolttoaineena

 Raakaöljypolttoaineiden käyttöön kykenevissä autoissa (PHEV, 
MGV) bensiini tai dieselöljy on ainoastaan varapolttoaineena, kuten 
EU:n tyyppikatsastuksessa määritellään:

1. Toimintamatka UE-käyttövoimilla pidempi kuin raakaöljypolttoaineilla

2. Bensiinin/dieselöljyn tankki enintään 15 litraa

3. Bensiinin/dieselöljyn käyttö mahdollista vain, jos UE-käyttövoiman energiavarasto 
(tankki tai akku) on tyhjä

Ko. vaatimukset täyttävät PHEV-autot 
poistuivat Euroopan markkinoilta vuonna 
2018

=> PHEV-autot pois, ei apua kehitysmaista



Vaatimus 4: Kohtuullinen resurssikulutus 

1. Tavallinen käyttöauto (ekoauto ei voi olla ökyauto) 

2. Moottoriteho alle 200 hv (yli 200 hv:n autoille ei ole ekoautosovelluksia)

3. Kiihtyvyys 0-100 km/h vähintään 8 s (ei urheiluautojen alueella)

 Karsii malleja, mutta ei poista teknologioita

 Jäljelle jää 2 ekoautokelpoista teknologiaa:

 BEV (sähköautot)

 MGV (metaaniautot)



Vaatimus 5: Teknologinen kypsyys 

 Teknologinen kypsyys korvata bensiini- ja dieselöljykäyttöiset 
henkilöautot; BEV-autot eivät ole kypsää teknologiaa 
ajoneuvoluokassa M1 (henkilöautot)



 Mutta BEV-autot ovat kypsää teknologiaa ajoneuvoluokassa L7 
(henkilönelipyörät): kaupunkiautot, joiden nopeus enintään 80 
km/h ja moottoriteho enintään 15 kW (20 hv) => NEV 
(Neighborhood Electric Vehicle)

 Moottoritiekelpoisten M1-autojen käyttöä kaupunkiautoina tulee 
välttää niiden korkean valmistuksen sekä käytön 
resurssikulutuksen vuoksi

M1
L7: 

NEV



 Kehitysmaista tarjolla paljon apua: niissä motorisoidun 
liikenteen painopiste kevytajoneuvoissa (L1-7) => runsaasti 
NEV-valmistusta ja myös L-luokkien MGV-valmistusta

L7: 
NEV

L7: 
MGV



TEPin valinnat vuoden ekoautoiksi 
2015-2018

 Valinnat henkilöautojen (M1) joukosta => vain yhden Suomen 
markkinoilla olevan teknologian edustajia on löytynyt kaikkien 
vaatimusten läpäisseiden joukosta => valittu erilaisia MGV-autoja



 Kehitysmaista tarjolla paljon apua: 
Suomen ja Euroopan markkinoiden 
valikoima kohtuullinen, mutta 
kehitysmaissa kertalukuja 
suurempi: yli 90 % globaalista 
MGV-autokannasta ja MGV-
autovalmistuksesta on 
kehitysmaissa; myös teknologisesti 
edistyksellisempiä malleja kuin 
teollisuusmaissa



Kiitos mielenkiinnostanne


