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Autolomien huippusesonki lähestyy. Seuraavassa on SOS 

Internationalin yhteen kokoamia tietoja ja hyviä neuvoja 

tiepalvelusta ulkomailla.  

Materiaali on tarkoitettu 

jaettavaksi asiakkaillenne. 

Tiepalvelun tarve on suurin kesäkuukausina

Vuonna 2017 SOS Internationalin pohjoismaiset hälytys-

keskukset auttoivat lähes 30 000 pohjoismaista automat-

kailijaa, heidän kohdatessaan auto-ongelmia ulkomailla.

Vahinkotapahtumien määrä ulkomailla vaihtelee voimak-

kaasti sesongin mukaan. Kesä-, heinä- ja elokuu ovat 

perinteisesti kiireisiä, eikä vuosi 2017 ollut poikkeus. 

Kaikista vuonna 2017 ulkomailla tapahtuneista vahinkota-

pahtumista 44 % tapahtui heinä- ja elokuussa.

Neljä pohjoismaista hälytyskeskustamme saivat yhteensä 

noin 575 000 yhteydenottoa kesä-elokuussa 2017. SOS 

International odottaa tapausten määrän olevan samalla 

tasolla myös vuoden 2018 kesäsesongin aikana. 

Tiepalvelua käytetään ahkerasti Saksassa

Pohjoismaalaiset automatkailijat käyttävät hinaus- ja 

tiepalveluja useiten muissa Pohjoismaissa ja Eurooppaa 

halkovilla teillä. 

Hinaus- ja tiepalveluja vaatineista ulkomaantapauksista yli 

80 % tapahtui Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa yhdessä 

Saksan, Itävallan, Ranskan ja Italian kanssa.

Pohjoismaalaisille automatkailijoille Saksa ja Itävalta ovat 

usein niin sanottuja kauttakulkumaita Italiaan ja Ranskaan 

suuntautuvilla matkoilla. Suuri osa etelään suuntaavista 

Autoloma ja tiepalvelu ulkomailla

Pohjoismaalaiset automatkailijat ulkomailla: 
Eniten vahinkoja 2017 sattui seuraavissa maissa
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automatkailijoista ajaa Saksan kautta, minkä takia ajokilo-

metrejä kertyy maassa runsaasti ja vahinkotapahtumien 

riski Saksassa on sen vuoksi suurempi. 

Kierrä ruuhkat A9- ja A7-teillä 

SOS International auttaa usein automatkailijoita suurilla 

eurooppalaisilla moottoriteillä A9 ja A7, varsinkin Saksan 

halki kulkevilla osuuksilla. Näillä reiteillä on paljon liikennet-

tä, mikä lisää jonojen ja liikenneonnettomuuksien riskiä.

SOS International suosittelee automatkailijoita seuraa-

maan esimerkiksi tietöitä koskevia liikennetietoja käyttä-

mällä paikallisia, koko maan kattavia palveluja (verkkosivut 

ja sovellukset), sekä matkan valmistelun aikana, että myös 

autoillessa. Esimerkki vastaavasta palvelusta, on Itäval-

lassa www.asfinag.at, jota voidaan käyttää englannin-, 

ranskan- ja saksankielisellä sovelluksella. 

Lue lisää vuoden 2017  kesäsesongista alla olevan 

linkin kautta

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2017/tiepalvelulla-kiireinen-kesaen-huippusesonki/
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Kesäisin SOS International auttaa pohjoismaalaisia au-

tomatkailijoita tuottamalla lähinnä seuraavia palveluja: 1) 

hinaus- ja tiepalvelu 2) sijaisauto ja 3) auton kotiinkuljetus.

SOS International keskittyy jatkuvasti asiakaskokemuk-

seen.  Tarvitsipa automatkailija mihin tahansa yllä olevasta 

kolmesta kategoriasta kuuluvia palveluja tai pelkästään 

apua paikan päällä, SOS International turvaa jatkuvan 

yhteydenpidon sekä automatkailijaan että yhteistyökump-

paneihimme. 

Tavoitteena on, että automatkailija tuntee olonsa turvalli-

seksi koko palvelutapahtuman ajan ensimmäisestä yhtey-

denotosta palvelun valmistumiseen ja matkan jatkumiseen 

asti. 

Tiepalvelu, sijaisautot 
ja kotiinkuljetus

Seuraavassa on lisätietoja siitä, miten SOS International 

valmistautuu huippusesonkiin hälytyskeskuksissa ja yhteis-

työssä kansainvälisen verkoston kanssa. 

Valmistelut hälytyskeskuksessa 

Hälytyskeskukset ryhtyvät valmistautumaan kesän huippu-

sesonkia varten jo varhain keväällä. Tarvittavien henkilös-

töresurssien varmistaminen on keskeinen osa valmisteluja. 

Rekrytointi, uusien ja nykyisten työntekijöiden koulutus ja 

osaamisen kehittäminen ovat sen vuoksi ajankohtaisia koko 

kevään ajan. 

Hinaus- ja tiepalvelu Auton kotiinkuljetus

Sijaisauto 
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Hinaus- ja tiepalveluverkostomme kattaa Pohjoismaat sekä Euroopan

Helsinki: Kausikohtaiset koulutukset

Helsingin hälytyskeskukseen on palkattu uusia työnteki-

jöitä kesän huippusesongin ajaksi. Työntekijöille järjeste-

tään lisäksi kausikohtaisia koulutuksia, joissa keskitytään 

ulkomailla sattuneiden vahinkotapahtumien käsittelyyn. 

Huolehdimme lisäksi siitä, että järjestelmät, suunnitellut 

henkilöstöresurssit jne. ovat valmiita vahinkotapahtumien 

määrän odotettuun kasvuun.  

Valmistelut kansainvälisessä verkostossa

Valmistauduttaessa huippusesonkiin, ja myös sesongin, 

aikana SOS International käy tiivistä ja ennakoivaa vuoro-

puhelua ulkomaisten yhteistyökumppaneidensa ja toimit-

tajiensa kanssa esimerkiksi hinauspalvelujen tuottamises-

ta ja autojen vuokraamisesta eri puolilla Eurooppaa. Tiivis 

vuoropuhelu varmistaa operatiivisen ja volyymipohjaisen 

odotusten tasapainottelun.

Työpaja yhteistyökumppaneiden kanssa

Esimerkkinä ennakoivista valmisteluista voidaan mainita 

SOS Internationalin operatiivisten tiimien osallistuminen 

kevään aikana työpajaan yhdessä valikoitujen italialaisten 

ja saksalaisten yhteistyökumppaneiden edustajien kanssa. 

Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja tietoja parhaista 

käytännöistä SOS Internationalin pohjoismaisten hä-

lytyskeskusten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Tiivis 

vuoropuhelu ja vuorovaikutus niin pienissä kuin suurissa 

asioissa varmistavat toimitusten laadun ja tarvittavan 

määrän. Tällaiset työpajat parantavat lisäksi yhteistyön 

sujuvuutta, mikä on oleellisen tärkeää palvelujen hyvien 

käyttökokemusten tuottamiseksi asiakkaille huippuse-

songin alkaessa. 

Ennakointi varmistaa palvelujen hyvän 

käyttökokemuksen 

Kesä on kiistatta huippukuormituksen aikaa, kun teillä 

on erityisen paljon matkailijoita. Suurentunut volyymi 

aiheuttaa runsaasti paineita huoltokorjaamoille eri puolilla 

Eurooppaa. 

SOS Internationalin hälytyskeskus auttaa automatkailijoi-

ta selviämään jouhevasti vahinkotapahtumista esimerkiksi 

toimimalla ennakoivasti tapahtuman käsittelyssä. Palve-

lukoordinaattorit ottavat ennakoivasti yhteyttä huolto-

korjaamoihin asian käsittelyn aikana. Tavoitteena on, että 

automatkailija pystyisi mahdollisuuksien mukaan jatka-
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30 000 ulkomaan
tapausta vuonna 2017

44% kaikista ulkomaan tapauksista 
tapahtuu kesä-, heinä-, elokuussa

Verkostomme kattaa Pohjoismaat
sekä koko Euroopan

575 000 puhelua
kesä-, heinä-, elokuussa

Autolomat sekä hinaus- ja tiepalvelut ulkomailla 2017  - Pohjoismaiset autolijat

maan matkaa omalla autolla. Tämä tuottaa paremman 

asiakaskokemuksen ja vähentää tapahtumasta aiheutuvia 

kustannuksia. 

Täsmällinen tiepalvelu ja toimittajaketjun jatkuvuus 

SOS International pyrkii jatkuvasti kehittämään verkos-

toaan ja varmistamaan toimittajaketjun laadun ja jatku-

vuuden täsmällisen palvelun tuottamisen ja joustavan 

tapauskäsittelyn varmistamiseksi.

Olemme esimerkiksi vuosien ajan käyttäneet kahden sak-

salaisen yhteistyökumppanin palveluja tiepalvelun tuotta-

misessa. Kuten aiemmin mainittu, tiepalvelutapahtumien 

määrä on Saksassa suuri. Tiivis yhteys näiden kahden 

yhteistyökumppanin kanssa antaa toimittajille paremman 

käsityksen pohjoismaalaisten automatkailijoiden vakuutu-

sehdoista, odotuksista ja tarpeista. 

Pitkän aikavälin yhteistyö vuokra-autoissa ja 

kotiinkuljetuksissa

SOS International on solminut pitkän aikavälin yhteistyö-

suhteita autovuokraamojen kanssa, mikä on varmistanut 

sijaisautojen saannin myös huippusesongin aikoina. Pitkän 

aikavälin yhteistyötä on täydennetty sopimuksilla paikal-

listen toimijoiden kanssa.

Autojen kotiinkuljetuksen osalta SOS International on 

solminut sopimuksia keskeisten toimittajien kanssa. 

Sopimukset varmistavat kotiinkuljetusten järjestymisen 

aina tarvittaessa, vahinkotapahtuman tapahtumapaikasta 

ja -ajasta riippumatta.

Digitaalinen integraatio

SOS International pyrkii integroimaan sähköiset järjes-

telmänsä yhteistyökumppaneiden ja toimittajien, kuten 

kuljetusyritysten, hinausyritysten ja sijaisautojen toimitta-

jien, sähköisten järjestelmien kanssa. 

Digitalisaation edetessä tapahtumavirrasta tulee tehok-

kaampi ja joustavampi. Digitaalinen integraatio esimerkik-

si helpottaa tietojen siirtoa siten, että SOS International 

voi tilata sijaisautot suoraan autovuokraamon järjestel-

mässä. Se tukee myös laskutusta ja parantaa siltä osin 

SOS Internationalin ja toimittajien välistä yhteistyötä. 
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Sähköautot: autoloma ulkomailla 

Sähköautojen määrän kasvaessa teillä SOS International on 

kehittänyt asiantuntemustaan ja osaamistaan sähköauto-

jen tiepalveluista. Esimerkiksi Aarhusin päivystyskeskuksen 

yhteydessä toimii koulutetuista asentajista koottu tekni-

nen sähköautojen tukitiimi, ja Oslossa toimii sähköautoihin 

erikoistunut tiimi. Olemme lisäksi painottaneet sähköauto-

ja eurooppalaisessa verkostossamme esimerkiksi järjestä-

mällä sisäisiä koulutuksia. 

Suosittelemme jakamaan jäljempänä esitetyt 

tiedot ja hyvät neuvot asiakkaidenne kanssa: 

Sähköautojen tyypilliset ongelmatilanteet

Tavallisia sähköautojen ongelmatilanteita ovat esimerkiksi 

seuraavat:

• Suurjänniteakun varaus loppuu

• 12 voltin akun varaus loppuu

• Rengas puhkeaa 

Jos suurjänniteakun varaus loppuu, sähköauto voidaan 

hinata lähimmälle pikalatausasemalle. Jos 12 voltin akusta 

loppuu varaus, käynnistysapu on tavallisesti riittävä. 

Renkaan puhjetessa rengas voidaan paikata tai sähköauto 

hinata huoltokorjaamolle.

Jos tarvitset hinauspalvelua, ota huomioon, että suurinta 

osaa sähköautoista voidaan kuljettaa VAIN lavalla. Niitä 

ei voida työntää tai vetää. Työntäminen tai vetäminen 

voi vahingoittaa auton voimansiirtojärjestelmää ja akkua, 

koska sähkömoottori toimii generaattorina ja lähettää 

virtaa väärää kautta.

Joissakin sähköautoissa on erikoisasetukset, jotka on 

otettava käyttöön hinausta varten.

Ota SOS Internationaliin yhteyttä mahdollisimman pian 

vahinkotapahtuman sattuessa. Voimme antaa neuvoja 

ja ohjeita tai tuottaa tarvittavat tiepalvelut sähköautosi 

mallin perusteella mukautettuina. 



SOS INSIGHTS / KESÄ 2018

KESÄKUU 2018

7 / 10

Klikkaa tästä

Haluatko hyviä neuvoja autolomalle ulkomailla?

Olipa seuraavan autolomasi määränpää mikä ta-

hansa, katso SOS Internationalin autolomaa, autoa, 

kuljettajaa, matkustajia ja lapsia autossa koskevat 

neuvot alla olevan linkin kautta

Neuvoja autolomalle sähköautolla

Seuraavassa on neuvoja autolomalle sähköautolla ulko-

mailla: 

• Jos lähdet sähköautolla autolomalle, toimi samalla 

tavalla kuin lähdettäessä pitkälle matkalle perintei-

sellä autolla: muista esimerkiksi tarkastaa jarrujen 

toiminta, rengaskuvio ja rengaspaine.  

• Matka kannattaa suunnitella etukäteen. Valitse 

reitti ja sen varrella olevat latausasemat, joita käytät 

matkan aikana. Suunnittele vaihtoehtoinen reitti ja 

valitse hotelli, jossa voit ladata sähköauton. Akku voi 

silloin latautua täyteen sillä aikaa, kun nukut.  

• Käytettävissä on useita eri verkkosivuja ja sovelluk-

sia, joissa kerrotaan sähköautojen latausasemista 

Pohjoismaissa ja Euroopassa. 

• Ota mukaasi useita erilaisia latauspistokkeita ja 

sovittimia vaihteleviin käytäntöihin varautumiseksi 

ja maakohtaisten standardien noudattamiseksi. Voit 

tarvita esimerkiksi tyypin 2 kaapelia, schuko-pis-

torasian sovitinta ja punaisesta siniseen sovitinta 

CEE-pistorasioita varten (usein käytössä retkeily-

alueilla). 

• Jos käytät ilmastointilaitetta, ota huomioon, että 

ilmastointilaitteen sähkökompressori kuluttaa osan 

akun kapasiteetista. Jos akun varaus on vaarassa 

loppua ja seuraavalle latausasemalle on pitkä matka, 

auton ilmastointilaite kannattaa sammuttaa.  

• Jos tarvitset hinauspalvelua, ota huomioon, että 

suurinta osaa sähköautoista voidaan kuljettaa VAIN 

lavalla. Niitä ei voida työntää tai vetää. Joissakin 

sähköautoissa on erikoisasetukset, jotka on otettava 

käyttöön hinausta varten.

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2017/neuvoja-automatkaa-varten/
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Autolla MM-kisoihin Venäjällä

Suunnitteletko lähteväsi autolla jalkapallon MM-kisoihin 

Venäjällä? Jalkapallon MM-kisat järjestetään 14.6.–

15.7.2018 Venäjällä. 

SOS International on tiiviissä yhteistyössä venäläisten ja 

ukrainalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa valmis-

tautunut auttamaan autolla kisoihin lähteviä katsojia. SOS 

International ei kuitenkaan odota vahinkotapausten mää-

rän kasvavan voimakkaasti Venäjällä. Esimerkiksi niiden 

stadioneiden, joissa loppupelit käydään, väliset etäisyydet 

ovat suuret. Esimerkiksi Ruotsi pelaa ensimmäisen otte-

lunsa Nižni Novgorodissa (1 359 km Helsingistä), toisen 

ottelunsa Sotšissa (+1 855 km) ja kolmannen ottelunsa 

Jekatarinburgissa (+2 785 km).
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Lisää neuvoja terveydestä ja turvallisuudesta 

MM-kisamatkalla löydät alla olevasta linkistä

Klikkaa tästä

Neuvoja automatkalle Venäjällä

Suosittelemme ottamaan mahdollisuuksien mukaan 

yhteyttä SOS Internationaliin, jos tarvitset hinaus- tai 

tiepalveluja Venäjällä. Otamme sen jälkeen yhteyttä 

yhteistyökumppaniimme Venäjällä. Se varmistaa tapah-

tumien joustavan kulun ja palvelujen paremman käyttöko-

kemuksen. 

Jos lähdet autolla Venäjän MM-kisoihin, ota huomioon 

seuraavat: 

• Infrastruktuuri on tietyillä alueilla Venäjällä heikompi 

kuin se, mihin olemme tottuneet Pohjoismaissa. Tiet 

ja muut liikenneolosuhteet voivat olla huonot erityi-

sesti suurten kaupunkien ulkopuolella. 

• Muista ottaa mukaan oman ajokorttisi lisäksi kan-

sainvälinen ajokortti Venäjän-matkalle. Pidä muka-

nasi kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten passi, auton 

rekisteriote ja muut viralliset asiakirjat, jotka saat 

saapuessasi Venäjälle.  

• Navigoi Venäjällä käyttämällä Yandex-, Google- tai 2 

GIS -karttaa apuna. Niistä saat lisäksi liikennetietoja 

jonoista, tietöistä ja tankkausasemista jne.   

• Osa teistä on maksullisia. Maksulliset tiet on merkit-

ty P-kirjaimella esimerkiksi Google- tai Yandex-kar-

tassa.  

• Seuraa nopeusrajoituksia. Moottoriteillä nopeusra-

joituksena on 110 km, mutta maksullisilla teillä ei ole 

nopeusrajoitusta.  

• Liikenne vaihtelee esimerkiksi viikonpäivän, ajan-

kohdan ja sään mukaan. Suosittelemme seuraa-

maan liikennetietopalveluja. Suurissa kaupungeissa 

on esimerkiksi odotettavissa ruuhkia ja jonoa klo 

7.00–11.00 sekä klo 15–20. 

• Moskovassa on helpointa liikkua metrolla. Pysäköinti 

on maksullista Moskovan keskustassa. Vihreät opas-

teet ilmaisevat maksupaikan. Hotellin kanssa voi 

usein sopia auton jättämisestä hotellille. Voit myös 

käyttää maksullisia pysäköintitaloja tai ostoskeskus-

ten pysäköintipaikkoja, joissa pysäköinti lyhyen aikaa 

voi olla maksutonta. Älä pysäköi autoa stadionin 

lähelle väenpaljouden ja vilkkaan liikenteen takia.

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2018/jalkapallon-mm-kisat-venaejae-2018/


www.sos.eu


