
Öljy loppuu joka tapauksessa 
joku päivä. Sitä ennen fossiiliset 

polttoaineet kallistuvat. 

VAIN HYVIÄ 
VAIHTOEHTOJA

Auton tankissa palaa miljoonia vuosia sitten vehreänä elänyt maail-
ma, joka on puristunut loputtomalta tuntuvan ajan myötä hiilivetyjen 
ketjuiksi. Tämä edullinen musta kulta on nostanut maailman elinta-
son nykymuotoonsa. 

Nykyisellä kulutuksella jo löydettyjen öljy- ja maakaasuvarantojen ar-
vioidaan riittävän vielä viisikymmentä vuotta, hiiltä kauemmin.

Nykymeno ei kuitenkaan jatku. Maailman väkiluku kasvaa kohisten 
ja globaali energiankulutus kasvaa. 



Tätä kasvavaa kulutusta ruokkimaan ei enää voida kaivaa yhä enem-
män öljyä. On varmaa, että öljyä poltetaan vielä vuosikymmeniä, 
mutta myös muutosvoima on vahva.  
   
Muutosta tukee politiikka. Vero-ohjaus suosii jo nyt vähäpäästöisiä 
ajoneuvoja ja Suomessa uusi hallitusohjelma tulee voimistamaan 
tätä vaikutusta. EU:n tasolla vuonna 2030 myytävien uusien autojen 
päästöjen on oltava 37,5% alemmat kuin vuonna 2021. Tämä tar-
koittaa laumoittain vähäpäästöisiä autoja Euroopan teille. 

Kymmenien prosenttien päästövähenemää ei saada aikaan poltta-
malla fossiilisia polttoaineita yhä paremmissa polttomoottoreissa. 
Tuota tekniikkaa ei yksinkertaisesti voi rajattomasti enää parantaa, 
kuten ikävien päästöhuijauksien myötä on huomattu.

Tulevina vuosina tavalliset, bensaa ja dieseliä polttavat autot ovat yhä 
pienenevä osa uusia autoja. Ei tarvitse olla oraakkeli nähdäkseen, 
että fossiilisella polttoaineella ajavan kustannukset nousevat. 

Onneksi meillä on useita entistä parempia ja tulevaisuutta kestäviä 
vaihtoehtoja. Yleisimmät niistä on esitelty tämän kirjasen lopussa. 
Sitä ennen meidän on kuitenkin hyvä pohtia, miksi olemme autoa 
hankkimassa? 

Paljonko fossiilisia energialähteitä on vielä jäljellä?



Näin varmistat, että tulet hankkineeksi 
vähäpäästöisen auton

Liikenne- ja viestintäministeriön raportissa todetaan, että autoilun 
päästöt syntyvät kolmesta tekijästä:
• paljonko ajat
• paljonko polttoainetta autosi kuluttaa
• paljonko päästöjä autosi polttoaine tuottaa

Näiden lisäksi täytyy laskea mukaan auton valmistamisen päästöt - 
sähköautoilla myös suuren akun valmistaminen.

Keskimääräinen suomalainen ajaa henkilöautolla yli 30 kilometriä 
päivässä. Tämän voi tarkastaa suuresta valtakunnallisesta tutkimuk-
sesta.

Sinä et kuitenkaan ole keskimääräinen suomalainen. Millainen siis 
olet? Analyyttisen pohdiskelun avuksi teimme muutaman esimerkki-
persoonan.

Olemme laskeneet Valot päälle! -laskurilla muutaman esimerkkihen-
kilön autoilun päästöt ja pyrkineet arvioimaan, mikä vaihtoehtoinen 
kestävä auton käyttövoima voisi sopia heille. 

Millainen auton käyttäjä olet?

https://www.lvm.fi/-/liikenteen-paastot-nollaan-vuoteen-2045-mennessa-990321
https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/valtakunnallinen-henkiloliikennetutkimus
https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/valtakunnallinen-henkiloliikennetutkimus
https://www.valotpaalle.fi


Danny Diesel 

Risto-Matti Ratikka

Tiina Työmatka



Danny, olet maanteiden kuningas. Paahdat rekkamiehen lailla pitkää 
pätkää kulkiessasi keikkalavalta toiselle. 

Perustiedot nykytilanteessa
Käyttövoima  Diesel
Kulutus (l/100km) 5 
Ajat vuodessa  40 000
Ajat arkisin (km/pv) 50

Vinkit
Ajat niin reippaan määrän kilometrejä vuodessa, että sinulla on kol-
me hyvää vaihtoehtoa: Uusiutuva diesel on helppo vaihtoehto, jos-
ta tosin aiheutuisi joidenkin satojen eurojen lisäkustannus vuodessa.  
Biokaasulla säästäisit sekä ympäristöä että kukkaroa. Molempien 
vaihtoehtojen tankkauspaikkoja saatat tiettömillä taipaleillasi joutua 
etsimään, mutta matkanteko ei sen vuoksi kummallakaan käyttövoi-
malla tyssää, koska voit tankata myös dieseliä tai bensaa. Sinulle so-
pisi erinomaisesti myös suuri täyssähköauto. Tosin jollei latauspistettä 
löydy matkan varrelta tai korpihotellistasi, voit joutua palaamaan kei-
kalta vasta seuraavana aamuna.

Danny Diesel



Paljonko päästöjä säästäisit?
Nykyiset autoilusi päästöt ovat noin 4,6 tonnia hiilidioksidia vuodes-
sa. Keskimääräisen suomalaisen päästöt ovat yhteensä noin 10 tonnia 
vuodessa. Vaihtoehtoisen valinnan jälkeen autoilusi päästöt olisivat 
noin 1,5 tonnia hiilidioksidia vuodessa (70 % vähennys).*

*Tämä lukema on Valot päälle! -laskurin antama lukema täyssähkö-
autolle. Lukemassa on mukana akun vaihtaminen kerran auton elin-
kaaren aikana. Jos et valitse sähköautoa ja tankkaat huoltoasemalla 
aina biopolttoainetta, voit vähentää päästöjäsi jopa yli 80%.



Olet ehkä lähimpänä tyypillistä autoilijaa. Viet lapset tarhaan, ajat 
töihin, ja illalla sama reitti lisättynä harrastuksilla. Satunnaisesti ajat-
te mökille ja mummolaan Pielavedelle.

Perustiedot nykytilanteessa
Käyttövoima  Bensa
Kulutus (l/100km) 7 
Ajat vuodessa  12 500
Ajat arkisin (km/pv) 30

Vinkit
Arkisin ajamasi työmatkan ja muiden ajojen pituus on juuri sopiva 
ladattavan hybridiauton akun kantamalle, eli voit ajaa melkein kaik-
ki ajosi sähkön voimalla. Polttomoottoria tarvitset vain satunnaisille 
pidemmille matkoille. Ladattavan hybridin lisäksi sinulle sopisi autosi 
käyttövoimaksi mainiosti mikä vain kestävästi tuotettu biopolttoaine 
tai pieni sähköauto. Ilman auton vaihtoa pääset alkuun selvittämäl-
lä, voisiko autoosi tehdä muunnoksen jäteperäisen etanolin tai bio-
kaasun tankkaamiseksi.

Tiina Työmatka



Paljonko päästöjä säästäisit?
Nykyiset autoilusi päästöt ovat noin 2,0 tonnia hiilidioksidia vuodes-
sa. Keskimääräisen suomalaisen päästöt ovat noin 10 tonnia vuodes-
sa. Vaihtoehtoisen valinnan jälkeen autoilusi päästöt olisivat noin 1,0 
tonnia hiilidioksidia vuodessa (50 % vähennys).*

*Tämä lukema on Valot päälle! -laskurin antama lukema ladattavalle 
hybridiautolle. Laskennassa 60% arkiajojen ulkopuolisista matkoista, 
eli “mökkimatkat” tehdään bensiinillä.  Jos valitset huoltoasemalla 
aina biopolttoaineen, voit vähentää päästöjäsi jopa yli 80%.



Kuljet mieluiten julkisilla, fillarilla tai kävellen. Auton omistat vain 
siksi, että saat kärrättyä pesueesi sukulaisiin Imatralle tai itsesi perho-
kalastamaan.

Perustiedot nykytilanteessa
Käyttövoima  Bensa
Kulutus (l/100km) 7
Ajat vuodessa  7 500
Ajat arkisin (km/pv) 10

Vinkit
Vaikka ajat lapset harrastuksiin muutaman kerran viikossa, jäävät 
vuosittaiset ajosi vähäisiksi. Lyhyiden kaupunkiajojesi tarpeisiin so-
pisi ladattava hybridi, mutta siinäkin on päästöjen näkökulmasta 
turhan suuri akku. Retket sukulaisiin vaativat riittävän kantaman 
autoltasi, mutta käytät autoa niin vähän, että siihen ei kannata sijoit-
taa paljoa rahaa. Tilanteessasi on oiva paikka harkita nykyisen auto-
si muuttamista etanolilla tai biokaasulla kulkevaksi, tai kaasuauton 
hankkimista. Myös jarrutusenergian talteen ottava pieni hybridiauto 
hyvin pienellä akulla voisi tulla kysymykseen.

Risto-Matti Ratikka



Paljonko päästöjä säästäisit?
Nykyiset autoilusi päästöt ovat noin 1,3 tonnia hiilidioksidia vuodes-
sa. Keskimääräisen suomalaisen päästöt ovat noin 10 tonnia vuodes-
sa. Vaihtoehtoisen valinnan jälkeen autoilusi päästöt olisivat noin 0,8 
tonnia hiilidioksidia vuodessa (41 % vähennys).*

*Tämä lukema on Valot päälle! -laskurin antama lukema ajotaval-
le, jossa tankkaat 60% uusiutuvaa dieseliä ja loput tavallista dieseliä. 
Mutta. Tuskin näillä kilometreillä olisit hankkimassa diesel-autoa. 
Kestävästi tuotettu etanoli tai biokaasu ovat sinulle hyviä vaihtoeh-
toja. Jos valitset huoltoasemalla aina biopolttoaineen, voit vähentää 
päästöjäsi jopa yli 80%. 



Vaihtoehtoiset käyttövoimat - faktoja

Uusiutuva diesel

Erittäin pienet kasvihuonekaasupäästöt (riippuen raaka-aineesta)
Ei vaadi auton vaihtoa, soveltuu nykyisiin dieselautoihin sellaisenaan
Hieman kalliimpaa kuin tavallinen diesel
Saatavuus on vielä rajallista
Ekologiset vaikutukset ovat riippuvaisia raaka-aineesta. Jätteistä ja 
tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin päästöt ovat erittäin mata-
lat.

Biokaasu

Erittäin vähäpäästöinen (riippuen raaka-aineesta)
Edullinen
Saatavuus on melko hyvä, biokaasua voi tankata kaikilta maakaasun 
tankkausasemilta.
Ei välttämättä vaadi auton vaihtamista
Vaatii muunnossarjan autoon tai kaasuauton hankkimisen vaivan
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Etanoli

Erittäin vähäpäästöinen (riippuen raaka-aineesta)
Edullinen
Saatavuus on melko hyvä, etanolia voi tankata useilta ST1 sekä ABC 
tankkausasemilta.
Ei välttämättä vaadi auton vaihtamista
Vaatii muunnossarjan autoon tai etanolille suunnitellun auton hank-
kimisen vaivan
Muunnossarja ei sovellu uusimpiin autoihin
Voi vaatia ennenaikaisia auton huoltokustannuksia 
Autosta riippuen pelkällä etanolilla ajaminen ei välttämättä onnistu, 
jolloin joudut tankkaamaan myös tavallista bensaa etanolin sekaan.
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Ladattava hybridi

Vähäpäästöinen (kun suurimman osan säännöllisistä ajoista kykenee 
ajamaan sähköllä: täyden akun kantama noin 20-50 km mallista riip-
puen)
Pienempi akku tarkoittaa sähköautoa pienempiä elinkaaripäästöjä 
auton valmistuksen osalta.
Pitkiä matkoja varten autossa on myös polttomoottori
Pitkät matkat taitetaan edelleen polttoaineen voimin, mikä aiheuttaa 
päästöjä, ellei autoon voi tankata biopolttoainetta.

Sähköauto

Erittäin vähäpäästöinen, kun ajat mm. Pohjoismaissa, joissa sähkön 
keskimääräiset CO2-päästöt ovat matalat
Polttomoottoriautoja vähäisempi huollon tarve: käyttökustannukset 
sisältäen “polttoaineen” ovat hyvin edulliset
Valmistuksen päästöt ovat muita vaihtoehtoja korkeammat, mutta 
elinkaaren aikaiset päästöt kääntyvät sähköauton hyväksi jo joidenkin 
kymmenien tuhansien kilometrien ajon jälkeen. 
Rajallinen kantama täydellä latauksella: mallista, lämpötilasta ja ajo-
tavasta riippuen 100 - 500 km.
Tavallista autoa korkeampi ostohinta.
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Lisää analyysiä autoilun, oman kodin, ruoan ja Suomen energiajär-
jestelmän näkökulmista löydät Valot päälle! -kirjasta.

Valotpaalle.fi

https://www.valotpaalle.fi
https://www.valotpaalle.fi


Haluatko tietää lisää? 
• Valotpaalle.fi -sivulta voit ladata ilmaisen e-kirjan ja ostaa painetun 
kirjan. Kirjassa avataan näkökulmia paljon laajemmin kuin vain au-
toiluun liittyen: kodin energiaratkaisuihin, liikkumiseen, ruoan ilmas-
tovaikutuksiin sekä laajemmin teollisen mittakaavan energiantuotan-
non haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

• Facebookissa 
• Valot päälle! - Valot päälle! -kirjan sivu, jossa nostetaan esiin 
ajankohtaisia aiheita laajasti energiaan ja päästöjen vähentämi-
seen liittyen.
• Sähköautot - Nyt! - “Sähköautot - Nyt! on sähköautoilun edis-
tämiseen keskittynyt yhteisö. Haluamme että kohtuuhintaiset ja 
kunnon ajomatkalla varustetut sähköautot sekä niiden lataus-
mahdollisuudet yleistyvät mahdollisimman nopeasti. Ryhmän 
keskusteluaiheisiin kuuluvat mm: sähköautomallit, latausinfra ja 
ajomatkat, poliittisesti päätetyt kannustimet ym.”
• Kaasua tankkiin! - ”Kaasua tankkiin!” on bio- ja maakaasun 
liikennekäytön edistämistä ajava yhteisö. Ryhmä on tarkoitettu 
vertaisverkostoksi kaasuautoilijoille, mutta myös tietolähteek-
si kaasun liikennekäytöstä kiinnostuneille. Keskustelualueisiin 
kuuluvat mm. kaasuautomallit ja –tekniikka, kokemukset kaa-
sulla ajamisesta, tankkausasemat, biokaasun tuotanto, sekä 
kaasun liikennekäyttöön ja biokaasun tuotantoon vaikuttavat 
poliittiset toimenpiteet.”

https://www.valotpaalle.fi
https://www.facebook.com/valotpaalle/
https://www.facebook.com/groups/sahkoautot.nyt/
https://www.facebook.com/groups/kaasuatankkiin/


Huom! Vetyautot puuttuvat vertailusta, koska ne eivät vielä ole ko-
vinkaan yleisiä Suomessa. Jos olet kiinnostunut vetyautoista, ne ovat 
mukana Carboncounter.com-verkkopalvelun arvioinnissa.
 
Tykkäsitkö? Laita palautetta minulle suoraan osoitteeseen:   
tumu@tuomasvanhanen.fi tai Twittterissä @TumuVanhanen

Tuomas Vanhanen

VALOT
PÄÄLLE!

PUOLUEETON KIRJA ENERGIASTA

VALOT
PÄÄLLE!
PUOLUEETON KIRJA ENERGIASTA
Me suomalaiset kulutamme enemmän energiaa asukasta 
kohden kuin kukaan muu Euroopassa. Suuri osa tästä 
energiasta on kuitenkin vähäpäästöistä bio- ja ydinenergiaa. 
Liikenteessä valtaa pitää ilmastolle ja ympäristölle 
haitallinen öljy, jonka ostamme ulkomailta. Jokainen meistä 
voi vaikuttaa ilmaston hyväksi - ja samalla säästää rahaa. 
Suuria tekoja ovat esimerkiksi:

• Alenna kotisi      
sisälämpötilaa

• Auta sähkölämmitystä 
lämpöpumpulla

• Valitse kasvispainotteinen 
ruokavalio 

• Valitse joukkoliikenne tai 
vähäpäästöinen ajoneuvo

• Äänestä puhtaan energian 
puolesta

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiiliset polttoaineet 
on korvattava vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Suomen 
mahdollisuudet ovat tuulessa, metsässä ja ydinvoimassa. 
Entä maapallon suurin energialähde aurinko? 

Valot päälle! kertoo puolueettomasti  suomalaisten tekojen 
vaikutuksista. Kirja on syntynyt lukuisia asiantuntija-
kommentteja kuunnellen.

Valot päälle! ei sisällä ainoaa totuutta. Teos avaa uusia 
näkökulmia energia- ja ilmastoasioita pohtivalle päättäjälle 
- oli kyseessä oman kotisi tai Suomen valinnat. Tämän 
kirjan luettuasi tiedät, millä teoilla on merkitystä.

ISBN: 978-952-93-7586-8      KL 60.8      www.valotpaalle.fi       @TumuVanhanen

Tuo
m

as V
anhanen

VA
LO

T PÄ
Ä

LLE!
bear &

 penguin
 ink

bear & penguin ink

bear & penguin ink

http://carboncounter.com/
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