
Mistä löytyy tietoa uusista,  
kriteerit täyttävistä autoista?

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ylläpitämiltä sivuil-
ta www.ake.fi löytyy EkoAKE-palvelu, jossa voi vertailla 
eri automallien ja moottorivaihtoehtojen polttoaineen 
kulutusta sekä hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Trafi tuot-
taa tietokantaa yhdessä autojen maahantuojien kanssa. 
Tietokantaan on kerätty myynnissä olevat uudet henkilö-
automallit. 

Kaupunki toimii esimerkkinä

Helsingin kaupungin omaan kalustoon hankitaan vain 
kriteerit täyttäviä vähäpäästöisiä henkilöautoja. Poik-
keuksena ovat kuljetuskäyttöön hankittavat bensiini- ja 
dieselhenkilöautot, joiden hiilidioksidipäästön on oltava 
alle 150 g/km (Euro 5 -päästötaso). Takseissa ja yhteis-
käyttöautoissa suositaan vähäpäästöisiä. 

Paikkoja vähäpäästöisyyskriteerit täyttäville autoille 
sekä latauspaikkoja täyssähköautoille ja ladattaville hy-
brideille tullaan varaamaan kysynnän mukaan Helsingin 
keskustaan ja tärkeimmille liityntäpysäköintialueille.
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Pysäköinnistä 50 %:n alennus

Kannustaakseen vähäpäästöisten autojen hankintaan 
Helsinki myöntää vähäpäästöisyyden kriteerit täyttäville 
autoille 50 %:n alennuksen pysäköintimaksuista sekä asu-
kas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksusta. Alen-
nus koskee kaikkia yleisten liikennealueiden maksullisia 
pysäköintipaikkoja sekä maksullista asukas- ja yrityspysä-
köintiä. Yksityiset pysäköintilaitokset päättävät mahdolli-
sista alennuksista itsenäisesti. 

Alennuksen saadakseen pysäköinti pitää maksaa joko 
matkapuhelimella tai Comet-laitteella. Laitteesta ja pu-
helimella maksamisesta saa tietoa Helsingin kaupungin 
rakennusviraston sivulta www.hkr.hel.fi/pysakointi. 

Lippuautomaatista tai pysäköintimittarista ei ole mah-
dollista ostaa pysäköintiä puoleen hintaan teknisistä ja 
valvonnallisista syistä. Alennuksen voi saada myös muu-
alla asuva ja Helsinkiin autolla kulkeva, jos auto täyttää 
kriteerit.

Helsingin kaupunki haluaa edistää vähäpäästöi-
siin autoihin siirtymistä antamalla niille etuuksia. 
Vähäpäästöiset autot pienentävät kasvihuone-
kaasupäästöjä ja terveydelle haitallisia päästöjä 
sekä alentavat melua. Tällä hetkellä ilmanlaadun 
raja-arvot ylittyvät Helsingissä liikenteen takia. 
Liikenne tuottaa myös noin viidesosan kasvihuo-
nekaasupäästöistä. 

Pysäköintietuuden saa käyttöön  
rakennusviraston asiakaspalvelusta

Etuus haetaan rakennusviraston asiakaspalvelusta osoit-
teesta Pohjoinen Makasiinikatu 9 (ks. muut yhteystiedot 
takakannesta). Asiakaspalvelu tarkistaa auton päästötie-
dot. Sieltä voi myös etukäteen varmistaa oman autonsa 
vähäpäästöisyyden puhelimitse.

Kriteerit täyttäville autoille annetaan tuulilasiin liimattava 
vihreä P-tarra, joka on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen 
hinnasta saa alennuk-
sen ostotilanteessa. 
Pysäköintitunnuksen 
lisäksi auton tuulilasiin 
liimataan myös vihreä 
P-tarra.

KRITEERIT VÄHÄPÄÄSTÖISILLE AUTOILLE

Polttoaine/energialähde Hiilidioksidipäästö (CO2) EU-päästötaso

bensiini- ja diesel (ml. hybridit) alle 100 g/km Euro 5

bifuel (kaasuautot) alle 150 g/km (maakaasulla mitattuna) Euro 5

flexifuel (etanoliautot) alle 150 g/km (bensiinillä mitattuna) Euro 5

Lisäksi:

täyssähköautot

täyssähkökäyttöiset tieliikennekäyttöön rekisteröidyt L5e, L 6e ja L 7e- luokkien mopoautot

Kaupunki tarkistaa kriteerit kahden vuoden välein niiden käyttöönotosta. 

Kaasuautojen tankkauspisteitä ollaan lisäämässä Helsingissä.


