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Uusi PEUGEOT 308, uuden ajan airut  
-> Muotoilultaan puhdaslinjainen 
-> Ohjaamon suunnittelultaan edistyksellinen 
-> Ajotuntumaltaan vertaansa vailla 
-> CO2-päästöiltään ennätyksellisen alhainen  

 
Uuden 308:n myötä Peugeot nousee aiempaa korkeammalle tasolle. 
Hienostunut muotoilu, innovatiivinen i-Cockpit -ohjaamo ja ennätyksellisen  
alhaiset CO2-päästöt kertovat vain osan kokonaisuudesta.  
 

Uuden Peugeot 308:n suunnittelussa on paneuduttu erityisesti neljään asiaan: 
tehokkuus, muotoilu, ajokokemus ja laatu.  
 
Uutuus on edeltäjäänsä kompaktimpi, kevyempi, teknisesti edistyksellisempi, 
suorituskykyisempi, taloudellisempi ja lisäksi vieläkin parempi ajettava.  
Tavoitteena on tarjota uudenlainen ja erilainen vaihtoehto ja sen myötä nostaa  
uusi 308 taistelemaan C-segmentin kärkisijoista.  
 

Alempi keskiluokka eli niin sanottu C-segmentti kattaa lähes kolmasosan Euroopan 
automyynnistä. Se on nopeasti muuttuva ja erittäin kilpailtu luokka, jossa viisiovinen 
viistoperäinen korimalli on edelleen suosituin. Tämän korimallin osuus myynnistä on 
Euroopassa melkein puolet (43 %), erilaisten katumaasturien ja vastaavien kattaessa 
neljänneksen ja tila-autojen noin 16 prosenttia. Farmarikoristen osuus Euroopassa on  
tässä kokoluokassa niin ikään noin 16%.   
Suomessa markkinat ovat hieman erilaiset, sillä meillä farmareiden osuus on Euroopan 
keskiarvoa korkeampi (38%). 

 



 
 

 

Puhdas ja sulavalinjainen muotoilultaan 
 

”Uuden Peugeot 308:n korin muotoilu on erittäin hienostunut ja tekninen luoden oikeutetusti 
vaikutelman lujuudesta ja laadusta,” Gilles Vidal, Peugeotin muotoilujohtaja toteaa. 
 
Uuden Peugeot 308:n mittasuhteet ovat erittäin onnistuneet. Puhtaat linjat seuraavat teknisten 
vaatimusten määrittelemää rakennetta muodostaen tarkkaan harkitun tasapainoisen 
kokonaisuuden tyylikkyyden, urheilullisuuden ja korkean laadun välillä.  
 
Peugeot 308:n pohjana on uusi EMP2-perusrakenne (Efficient Modular Platform 2),  
jonka ansiosta pyörät on voitu sijoittaa lähemmäksi kulmia.  
Uusi Peugeot 308 on luokkansa kompakteimpia automalleja ja ulkomitoiltaan hivenen 
edeltäjäänsä pienempi.  
Korin pituus on 4,25 metriä eli se on 23 mm lyhyempi kuin ennen.  
Myös leveyttä ja korkeutta on hivenen aiempaa vähemmän. 
 
Ajettavuuden ja sisämittojen kannalta tärkeät alustan mitat ovat kasvaneet, akseliväli  
on 2,62 metriä ja raideleveys edessä 1 559 mm (+ 36 mm) ja takana 1 553 mm (+32 mm).  
Mitat antavat aivan oikean kuvan, sillä sisätilat ovat kasvaneet huomattavasti.  
Tavaratila on luokkansa suurin, peräti 470 litran kokoinen. 
 
Keula on edelleen kehitetty versio Peugeotin uudesta muotokielestä, jossa keskelle sijoitettua 
jäähdyttäjän säleikköä reunustaa tyylikkyyttä lisäävä kromi.  
Ensimmäisenä luokassaan uudessa Peugeot 308:ssa on vakiona LED-ajovalot mallisarjan 
parhaiten varustelluissa versioissa. Ne tuovat ulkonäöllään mieleen keskittyneen kissaeläimen 
ja korostavat samalla uutuuden edistyksellistä tekniikkaa.   
 
Keulasta lähtevät pitkittäiset linjat jatkuvat aistikkaasti koko kyljen pituuden aina perään 
saakka. Kokonaisuuteen saumattomasti istuvissa ulkotaustapeileissä on LED-suuntavalot, jotka 
vahvistavat puhtauden ja laadun kulkevan käsi kädessä. Ikkunalinja kertoo suurista sisätiloista. 
Ikkunoiden kromikehys nostaa uutuuden premium-mallien luokkaan.  
 
Takaapäin uusi Peugeot 308 näyttää istuvan tukevasti tiessä. Takaluukku viimeistelee edestä 
alkaneen, koko autoa kiertävän linjan tuoden mieleen SR1-konseptiauton eleganssin.   
Toinen vaakatasoinen linja leventää autoa ja tuo esiin tavaratilan matalan nostokynnyksen. 
Takana on luokan ensimmäisenä automallina kaikissa versioissa LED-ajovalot, jotka luovat 
palaessaan mielikuvan Peugeotin leijonan kolmelta kynnen raapaisulta.  
 
Koria ei ole muotoiltu vain kauniiksi ja tyylikkääksi, vaan myös tehokkaaksi.  
Uuden Peugeot 308:n ilmanvastuskerroin on vain 0,28, alhaisimpia viistoperäisten korimallien 
joukossa. Lisäksi auton alhainen kokonaisilmanvastus, CdA on 0,63 m2, auttaa omalta osaltaan 
polttoaineen säästämisessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

140 kiloa keveämpi 
Peugeot on saanut vähennetyksi uuden 308:n painoa 140 kilolla edeltäjäänsä verrattuna,  
minkä ansiosta uutuus on luokkansa kevein automalli. Painon vähennyksen lähtökohtana  
on uusi perusrakenne, jossa säästettiin 27 kiloa käyttämällä uusia teräslaatuja, komposiitti-
rakenteita ja alumiinia. Peräti 76 prosenttia rungon rakenteista on suurlujuusterästä tai 
ultralujaa terästä. Komposiittirakennetta käytetään varapyörälokerossa ja monet osat,  
kuten apurungot edessä ja takana sekä esimerkiksi käsijarrukahva ovat alumiinia.  
 
Kymmenen kilon painonsäästö saavutettiin laserhitsauksella ja muilla edistyksellisillä 
valmistusmenetelmillä. Lisäksi 33 kiloa painoa saatiin pois älykkäällä suunnittelulla.  
Kaikki osat käytiin läpi ja suunniteltiin tarpeita ja suorituskykyä vastaaviksi. Esimerkiksi 
ohjaustehostimen sähkömoottoreita on kolme eritehoista ja eripainoista vaihtoehtoa. 
 
Rungon ja komponenttien lisäksi toiset 70 kiloa pudotettiin käymällä tarkkaan läpi auton  
muut rakenteet. Esimerkiksi ovivahvikkeet ovat 15 kiloa aiempaa kevyemmät, kun niissä 
siirryttiin käyttämään suurlujuusterästä. Etu- sekä takaistuinten rungot suunniteltiin uudelleen, 
millä saavutettiin 14 kilon painonsäästö. Uudella erittäin kevyellä äänieristysmateriaalilla 
nipistettiin 9 kiloa pois. Komposiittirakenteinen takaluukku on kolme kiloa aiempaa kevyempi.  
 

 

 

 

 



 
 

Peugeotin ainutlaatuinen i-Cockpit 
Miellyttävän matkustamisen lähtökohtana ovat väljät tilat. Vaikka uuden Peugeot 308:n korin 
ulkomitat ovat hieman edeltäjäänsä pienemmät, on sisällä runsaasti tilaa. Hartialeveys on niin 
edessä kuin takana reilusti yli 1,4 metriä. Pituussuunnassa tilaa on edessä 895 mm ja takana 
874 mm. Myös matkustajien tavaroille on varattu runsaasti eri vaihtoehtoja, sillä esimerkiksi 
jäähdytettävä hansikaslokero on 12 litran kokoinen ja ovitaskuihin mahtuu 1,5 litran 
virvoitusjuomapullo.  
 
”Asiakkaat pitävät uusien 3008, 208 ja 2008 –malliemme ohjaamojärjestelyistä. Peugeotin 
hallintalaitteiden ja mittariston järjestely onkin noussut merkin arvostetuksi ja edistyksellisenä 
pidetyksi ominaisuudeksi. Uuden 308:n i-Cockpit vie ajatuksen vieläkin pidemmälle, ” Xavier 
Peugeot, Peugeotin tuotejohtaja toteaa. 
 
Uuden Peugeot 308:n edistyksellinen ohjaamo, i-Cockpit, koostuu neljästä toisiinsa 
integroidusta osasta: kompaktista ohjauspyörästä, korkealle sijoitetusta mittaristosta,  
jota on helppo seurata irrottamatta katsetta tiestä, ylhäällä sijaitsevasta keskikonsolista  
ja kookkaasta 9,7-tuumaisesta kosketusnäytöstä. 
 
Katkaisimien lähes täydellinen puuttuminen ja korkealuokkaisten materiaalien käyttö tuovat 
kojelautaan puhtautta, jollaista ei ole ennen tässä luokassa nähty. Kaikissa versioissa Access-
mallia lukuun ottamatta on suuri 9,7 tuuman kosketusnäyttö. Tuuletuskanavat sen molemmin 
puolin ovat tyylikkäässä satiinikromisessa syvennyksessä. Audion äänenvoimakkuusnappi on 
hieno yksityiskohta, jota ympäröi modernista tekniikasta kertova valkoinen valorengas.  
CD-soitin on sijoitettu sen viereen ohueen, laatua henkivään kromipalkkiin. 
 
Kosketusnäytön käyttö on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Seitsemän valikon kautta 
pääsee käyttämään lähes kaikkia auton laitteita ilmastoinnista radioon tai tekemään omia 
henkilökohtaisia säätöjä. Vähentämällä katkaisimien määrää Peugeot on tehnyt kojelaudasta 
tyylikkäämmän ja yksinkertaisemman, mikä auttaa kuljettajaa keskittymään tärkeimpään –  
ajonautintoon.  
 

 
 



 
 

 

Laaja valikoima tehokkaita ja taloudellisia moottoreita 
Peugeot 308:aan tulee tarjolle uusimman sukupolven bensiini- ja dieselmoottoreita.  
Pienin bensiinimoottori on uusi 3-sylinterinen 1,2-litrainen VTi 82 ja kaksi muuta vaihtoehtoa 
ovat palkittuja* 1,6-litraisia THP-moottoreita, THP 125 ja THP 156.  
*International Engine of the Year 2013  
 
Yhteistä moottoreilla on hyvin matala kulutus ja sen myötä alhaiset hiilidioksidipäästöt.  
Uuden Peugeot 308:n CO2-päästöt VTi 82 -moottorilla ovat 114 g/km sekä THP 125 hv –  
ja THP 155 -moottoreilla 129 g/km.  Erittäin alhaisen vierinvastuksen renkailla varustettuna 
molempien dieselvaihtoehtojen CO2-päästöt jäävät reilusti alle 100 g/km.   
Valittavana ovat 1,6 HDi 92, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 93 g/km ja 1,6 HDi 115,   
jonka päästöt ovat 95 g/km.  
 
Keväällä 2014 uuteen 308:aan tulee tarjolle ensimmäisenä Peugeot-mallina uusi 3-sylinte-
rinen turboahdettu THP 130 -moottori, johon saa kuusivaihteisen käsivalintaisen vaihteiston 
lisäksi myös kuusiportaisen automaattivaihteiston. Automaatti tulee tarjolle hieman 
myöhemmin eli syksyllä 2014. 
Bensiinimoottorivalikoima tulee laajenemaan turboahdetulla THP 110 –moottorilla  
vuoden 2014 aikana. 
 
Uudet moottorit täyttävät Euro6 –normit.  Niissä käytetään korkeaa 200 barin polttoaineen 
suihkutuspainetta. Uudet moottorit ovat 12 kiloa saman tehoista vapaasti hengittävää 
moottoria kevyempiä siitäkin huolimatta, että uusissa voimanlähteissä on ahdin ja 
monipuolisempi jäähdytys. Vääntömomentti on 45 prosenttia vastaavaa vapaasti hengittävää 
moottoria korkeampi ja kulutus 15 – 20 prosenttia pienempi.  

 

Uusi BlueHDi-moottorisukupolvi tarjolle keväällä 2014 
Keväällä 2014 uuteen Peugeot 308:aan tulee saataville myös uusi BlueHDi-moottorisukupolvi. 
1,6 BlueHDi 120 -moottorilla varustettuna uusi 308 on luokkansa taloudellisin, sillä kulutus  
on ainoastaan 3,1 l/100 km ja CO2-päästöt 82 g/km.  
Toinen uusi dieselmoottori on 2,0 BlueHDi 150, johon tulee tarjolle myös automaattivaihteisto.  
 
Peugeot haluaa säilyttää paikkansa ympäristön huomioonottavien autonvalmistajien kärjessä, 
siksi se tuo uuden BlueHDi-teknologian vähitellen kaikkiin dieselmoottoreihinsa vuoden 2013 
lopulta alkaen. BlueHDi on ainutlaatuinen SCR-hapetuskatalysaattorin (Selective Catalytic 
Reduction) ja lisäainetta käyttävän FAP-hiukkassuodattimen yhdistelmä. Uusi moottori 
vähentää jopa 90 prosenttia typpioksideista sekä partikkelit lähes täydellisesti.  
Lisäksi uudella järjestelmällä saadaan vähennetyksi polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä  
4 % Euro 5 -dieselmoottoriin verrattuna.   
 
Automaattivaihteistoksi BlueHDi-moottorien yhteyteen tulee japanilaisen Aisinin valmistama 
uusi kuusiportainen vaihteisto, joka tarjoaa korkeatasoisen ajomukavuuden, nopeat vaihdot ja 
aiempaa paremman polttoainetalouden. Uudella automaattivaihteistolla varustettujen mallien 
CO2-päästöjen ero vastaavaan käsivalintaisella vaihteistolla varustettuun malliin on alle  
10 g/km.   
 

 

 



 
 
 
Ajonautintoa ja teknisiä apujärjestelmiä 
 

Peugeotien alustan ominaisuudet ovat olleet jo vuosikymmenien ajan yksi leijonamerkin 
vahvuuksista. Peugeot 308:ssa noustaan entistäkin korkeammalle tasolle niin mukavuuden  
kuin ajo-ominaisuuksien suhteen uuden EMP2-perusrakenteen avulla.  
 
Peugeot 308:n kori on aiempaa matalampi alentaen yhdessä komponenttien uuden sijoittelun 
kanssa painopistettä 20 mm. Kori on myös aiempaa lujempi ja sen aerodynaamiset 
ominaisuudet ovat parantuneet. Kaikki tämä on auttanut kehittämään ajo-ominaisuuksia ja 
vähentämään kallistelua kaarreajossa. Auton kokonaismassan ja jousittamattoman painon 
pienentäminen on osaltaan lisännyt mukavuutta. Jousituksen ja pyörien sijainnin optimoinnilla 
myös kääntöympyrää on saatu pienennetyksi 10,4 metriin. 
 
Vielä mukavamman ja turvallisemman ajon varmistamiseksi uuteen Peugeot 308:aan saa 
lisävarusteena kuljettajan apupaketin. Siinä on kolme tutkan avulla toimivaa järjestelmää: 
mukautuva tasanopeussäädin, törmäyksen varoitusjärjestelmä ja hätäjarrutusjärjestelmä.  
 
Lisäksi uudessa Peugeot 308:ssa on joko vakio- tai lisävarusteena saatavissa runsaasti 
mukavuutta sekä turvallisuutta lisääviä varusteita kuten törmäysvaroitin, kuolleen kulman 
varoitusjärjestelmä, sähkötoiminen käsijarru, peruutuskamera ja älyavain.  
Pysäköintiavustin tulee tarjolle keväällä 2014.  
 

     
 

   

 

Laatu suunnittelun perustana 
Peugeot käynnisti jo vuosia sitten laatuohjelman, jonka tavoitteena on tehdä jokaisesta 
uudesta automallista korkealaatuinen niin muotoilun, materiaalien, kokoonpanon, 
äänieristyksen kuin kestävyydenkin suhteen.  
 
Uusi Peugeot 308 on läpäissyt valtavan määrän laatutestejä ennen tuotannon aloittamista. 
Tärkein testeistä on prototyypeillä ja esisarjan autoilla ajetut 2,5 miljoonaa kilometriä.   
Lisäksi esimerkiksi yhtä kosketusnäyttöä on painettu yli neljä miljoonaa kertaa ja 
ilmastointilaitteessa on kiertänyt sisäilma koekäytössä 250 000 kertaa.  
 
 
 
 



 
 

 

Tuotanto Ranskassa, ensiesittely Frankfurtin autonäyttelyssä 2013, 
Suomeen lokakuun lopulla 2013 
 
Uusi Peugeot 308 valmistetaan Ranskassa Sochaux’n tehtailla.  
Ranskassa sijaitsevat Trémeryn ja Douvrinin tehtaat toimittavat voimanlähteet uuteen 308:aan. 
Hieman tuonnempana 308:n tuotanto tulee laajenemaan myös Kiinaan. 
 
Uusi Peugeot 308 on ensiesittelyssä Frankfurtin autonäyttelyssä 10.9.2013 alkaen.  
Markkinointi starttaa Ranskassa 12.9.2013 ja syys-lokakuun aikana lähes kaikissa Euroopan 
maissa. Suomeen odotettu uusi Peugeot 308 saapuu lokakuun lopulla 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja:  
Riitta Luomala, Peugeot-viestintä, Maan Auto Oy 
GSM 0400 431 303, riitta.luomala@peugeot.fi 
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