


FIA:n “Make Cars Green” –kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia 
ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan.
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Kun olet ostamassa autoa, pohdi auton ympäristövaikutusta. 

1. Osta vähäpäästöinen auto

Valitse auton kokoluokka tarpeittesi mukaan. 

Vähäpäästöisen auton käyttökulut ovat pienemmät. 

FIA Foundation -säätiön EcoTest  (www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/ecotest) 
tarjoaa helposti ymmärrettävän tähtiluokittelun uusien automallien 
ympäristöominaisuuksista. 
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Kun suunnittelet hyvin ajomatkasi, pääset perille nopeasti ja turvallisesti ja vältät turhaa 
polttoaineen kulutusta.

2. Suunnittele ajomatkasi 

10 minuutin turha ajo tunnin mittaisella ajoreitillä huonontaa 
polttoainetehokkuutta 14 %.  

Lyhyillä matkoilla voi olla fiksumpaa ajaa polkupyörällä, käyttää julkisia 
liikennevälineitä tai kävellä. 

Navigaatiolaite (GPS) voi olla avuksi, kun selvittelet parasta ajoreittiä haluamaasi 
kohteeseen. 
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Oikea rengaspaine vähentää renkaiden vierintävastusta ja polttoaineen kulutusta. 

3. Tarkista rengaspaineet säännöllisesti

Jos ajetaan 0,5 baaria ohjearvoa alhaisemmalla rengaspaineella, nousee 
polttoaineen kulutus 2 % taajamissa ja 4 % taajamien ulkopuolella. 

Jos autoon asennetaan rengaspaineen valvontajärjestelmä, kuljettaja näkee heti, 
milloin rengaspaine on laskenut ja on syytä laittaa lisää ilmaa renkaisiin.

Kun renkaan ilmanpaine on oikea, renkaan pito tiestä on parempi, eli tällöin 
rengas ei ole vain ympäristöä säästävämpi vaan myös turvallisempi. 

www.makecarsgreen.com



Ylimääräinen paino ja suuri ilmanvastus lisäävät polttoaineen kulutusta.

4. Vähennä kuormaa ja vältä 
tavaroiden kuljetusta auton katolla

100 kilon ylimääräinen paino autossa lisää polttoaineen kulutusta merkittävästi, 
eli noin 6 %, kun kyseessä on keskiluokan auto. 

Poista tavarakontista tarpeettomat tavarat, jotka painavat paljon. 

Uusissa autoissa aerodynamiikka on viety pitkälle. Näissä autoissa tavaroiden 
kuljettaminen katolla voi nostaa polttoaineen kulutusta 20 %. 
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Uusien autojen moottoreita ei tarvitse käyttää lämpimiksi ennen liikkeellelähtöä – muul-
loin kuin äärimmäisen kylmissä olosuhteissa. 

5. Älä käytä auton moottoria 
lämpimäksi ennen liikkeellelähtöä

Käynnistyksen jälkeen kannattaa ajaa aluksi varoen ja melko hitaasti. Tällä 
ajotavalla säästää myös polttoainetta. 

Uusissa autoissa, joissa on suoraruiskutusmoottori, ei ole tarpeen painaa 
kaasupoljinta käynnistettäessä. Jos poljinta painaa, voi moottorin tietotekniikka 
häiriytyä ja polttoainetta kuluu turhaan.  
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Älä aseta lämpötilaa kovin alhaiseksi ilmastointia säätäessäsi, sillä ilmastointilaite 
kuluttaa paljon polttoainetta. 

6. Käytä ilmastointilaitetta vain 
tarvittaessa 

Kun ulkoilman lämpötila on +25 astetta, ilmastointilaite nostaa polttoaineen 
kulutusta 12 %. 

Jos turvallisuusseikat sallivat, ikkunoiden avaaminen taajamassa ajettaessa on 
taloudellisempaa kuin ilmastointilaitteen käyttäminen. Sitä vastoin suurilla 
nopeuksilla ajettaessa tilanne muuttuu päinvastaiseksi ilmanvastuksen vuoksi.

Myös muut elektroniset laitteet, kuten stereosoittimet, nostavat polttoaineen 
kulutusta. 
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Tasainen ja rauhallinen ajotapa vähentää polttoaineen kulutusta ja on turvallisempaa. 
Sekä sinä itse että matkatoverisi pääsette rennosti perille.  

7. Kiihdytä tasaisesti ja pidä 
ajonopeus vakiona

Lähde tasaisesti liikkeelle (kiihdytys 0:sta 20 km:iin/h viidessä sekunnissa vähentää 
polttoaineen kulutusta 11 %). Vältä äkillisiä ja kovia kiihdytyksiä ajon aikana. 

Pidä välimatkaa edellä ajavaan, sillä liian lähellä ajava joutuu kiihdyttämään ja 
jarruttamaan jatkuvasti ja tämän vuoksi polttoaineen kulutus kasvaa 2 % 
taajamassa ja 6 % taajaman ulkopuolella. 

Käytä aina tilanteen mukaan mahdollisimman suurta vaihdetta. 
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Hyödynnä moottorin luontainen jarrutusvoima ja säästä siten polttoainetta.  

8. Käytä moottorijarrutusta

Ota jalka pois kaasupolkimelta heti, kun sinun pitää ajaa hitaammin. Täten 
katkaiset polttoaineen syötön ja vähennät polttoaineen kulutusta 2 %. 

Saat moottorijarrutuksen käyttämisestä lisää hyötyä, koska vähennät samalla 
jarrujen kulumista. 
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Moottori kuluttaa myös joutokäynnillä polttoainetta. 

9. Vältä moottorin joutokäyntiä
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Jo yhden minuutin joutokäynti kuluttaa enemmän polttoainetta kuin moottorin 
käynnistäminen uudelleen. 

10 minuutin joutokäynti (vaihde vapaalla, ilmastointi pois päältä) kuluttaa jo 
runsaasti polttainetta. 



Autoilua ja siitä aiheutuvia CO2-päästöjä on usein mahdotonta välttää, mutta jos ajat 
autoa, voit vaikuttaa kasvihuonekaasujen vähentämiseen kompensoimalla 
CO2-päästösi. 

10. Kompensoi CO2-päästösi

FIA on toiminut uranuurtajana päästökauppaa ja hiilidioksidihyvitystä koskevissa 
asioissa aloittaessaan hiilensidontaprojektin Meksikossa yli 10 vuotta sitten.   
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