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EKOAUTOILUA 26 VUOTTA SUOMESSA
Vuosikokous ja kokoontumisajo KANGASNIEMELLÄ

Suomen Ekoautoilijat ry, perustettu Lehtimäellä 1995

Antti Aarva puheenjohtaja:
Suomen Ekoautoilijat ry kokoontuu autoineen vuosikokoukseen. Otamme 
kokousjärjestelyissä huomioon vallitsevat terveysviranomaisten asettamat koko
ontumisrajoitukset. 
Vuosi on erityisen merkityksellinen yhdistyksen tulevaisuuden kannalta. Saimme omalla 
aktiivisella toiminnallamme aikaan nk. vuosimallirajan siirtymisen vuoteen 2009.

TRAFICOM Määräys: ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”
TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 astui voimaan 1.3.2021. Määräyksen mukaa: 

”ENNEN 1.9.2009  REKISTERÖIDYN AUTON VOI ”ENNEN 1.9.2009  REKISTERÖIDYN AUTON VOI 
  MUUTOSKATSASTAA PUUKAASULLE”  MUUTOSKATSASTAA PUUKAASULLE”

AUTON MUUTOSKATSASTUKSESSA:
- käytönaikaiset pakokaasupäästöt eivät saa ylittää annettuja päästörajoja,
  mittaus suoritetaan katsastuskonttorilla
-  käyttövoiman muutos ei saa aiheuttaa vikailmoituksia ajoneuvon
   mahdolliseen OBD-järjestelmään

Ekoautoilijat edelläkävijänä: PUUKAASUAUTOPROJEKTISSAMME 
Suunniteltiin ja asennettiin VOYAGER 3.3l Euro III direktiivin autoon 
automaattinen kaasunsekoitin. Auto MUUTOSKATSASTETTIIN  30.4.2021

Kari Punkkinen varapuheenjohtaja:
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 65. Jäsenten rakentamissa puukaasuautoissa on 
edustettuna eri tyyppisiä autoja esim. henkilö-, maasto-, avopaketti-, umpipaketti- ja 
kuorma-autot. Autojen lisäksi on rakennettu puukaasutusperiaatteella toimivia 
paikallisvoimaloita. 

Edunvalvonta ja päättäjiin vaikuttaminen on myös tärkeä osa toimintaa.
Yhdistys julkaisee LIESKA lehteä, joka ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti ja lisäksi on
nettisivut www.ekoautoilijat.fi, jossa on lakitietoa, rakennusvinkkejä, valokuvia. 

On myös aktiivinen keskustelupalsta (edellyttää sisäänkirjautumisen), sekä osto- ja 
myyntipalsta ym. Verkostoituminen on näin helppoa ja saat yksilöllistä ohjausta 
rakennushankkeen eri vaiheissa.Toiminta on maanlaajuista ja jäseniä on etelästä 
pohjoiseen.

Kauden aikana on muutama kokoontuminen, joissa esitellään autoja yleisölle, ajetaan ja 
testataan niitä yms. Tapahtumissa jäsenet tapaavat toisiaan ja siellä vaihdetaan tietoa ja 
kokemuksia. 

Tervetuloa häkäpitoiseen yhdistykseemme. Ei muuta kuin pilkettä silmäkulmaan ja 

täyttä häkääääää !!

WWW.EKOAUTOILIJAT.FI



Vesa Mäkinen sihteeri:

Puukaasuautoilu on ekologinen tapa liikkua autolla. Polttoaineena on kotimainen 
nopeasti uudistuva luonnonvara: Puu. Näin ollen puukaasuautosta ei aiheudu lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi puukaasu palaa erittäin puhtaasti moottorissa, joten 
muutkin päästökomponentit ovat vain murto-osia bensiiniauton vastaavista”.

Vuonna 1945 Suomessa liikkui n. 25 000 autoa puukaasun voimin. Tuolloin puukaasu oli 
valjastettu voimanlähteiksi myös vetureihin, veneisiin maataloustraktoreihin ja 
maamoottoreihin. 
Puukaasukäyttöisiä autoja on Suomessa rekisteröity n. 30. Lisäksi muutaman 
moottoripyörän, traktorin sekä yhden moottorikelkan käyttövoimaksi on merkitty 
puukaasu. Kuuluisin puukaasuautoilija on ollut keskustapuolueen kansanedustaja Juha
Sipilä. Vaikka puukaasuautojen määrä Suomessa on hyvin pieni, tekee puukaasu uutta 
tulemistaan. Autot eivät varsinaisesti tai paremminkin suoranaisesti ole se merkittävin 
kohderyhmä, vaan pienimuotoinen yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto. Kunhan 
sähköautot yleistyvät voidaan niiden akut ladata tulevaisuudessa puukaasuvoimalan 
sähköllä.

Puukaasun käyttö suoraan auton moottorissa on kuitenkin kaikkein haastavin ja samalla 
myös energiatehokkain tapa muuttaa puun sisältämä energia liike-energiaksi. 
Puukaasukäyttöiset autot ovat tavallaan liikkuvia testilaboratorioita, joissa ko. 
kaasutustekniikkaa kehitetään tulevaisuuden pienvoimaloita varten.

Suomen Ekoautoilijat ry. 

Vuosikokous Kangasniemellä 15.5. 2021 Klo 13:00 alkaen.
Koivuniementie 90,  51260 TAHKOMÄKI
n. Klo. 16:00 tutustumiskäynti ROTOMON Putki- ja Kaivotehtaaseen
Hallitie 26, 51200 KANGASNIEMI

Lisätietoja:

Tapahtumavastaava Hannu Tyrväinen 0400 544 084

Puheenjohtaja Antti Aarva 050 567 5397

Ohjeet Coronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tapaamisessa: 

Muistathan pitää riittävää turvaväliä, min. 2m
Käyttää kasvomaskia
Muistathan pestä käsiä ja käyttää käsidesiä tai vinyylihansikkaita!

PUUKAASUN VOIMALLA  Antti Aarva pj

Pilkettä silmäkulmaan ja täyttä häkääääää !!

WWW.EKOAUTOILIJAT.FI


