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Liikenne sähköistyy – sähköisen liikenteen koulutustilaisuus 10.6.2015 
 

Yhteenveto  
 
Tilaisuuden aluksi Elina Väistö (Sito) ja Maria Rautavirta (LVM) käsittelivät lähtökohtia ja tarvetta sähköisen 
liikenteen edistämiselle. Ilmanlaadun, CO2-päästöjen ja öljyriippuvuuden todettiin olevan käyttövoiman uu-
distamisen keskiössä. Kansallisten päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää polttomoottorin korvaamista 
uusilla käyttövoimilla, joista kevyiden ajoneuvojen osalta sähkömoottorin hyötysuhteen on todettu olevan 
erittäin hyvä. Liikenteen sähköistyminen vähentää myös liikennemelun määrää.  
 
Noora Salonen (Sito) ja Taru Sihvonen (HKR) kertoivat omissa esityksissään julkisten ja puolijulkisten lataus-
pisteiden verkollisesta suunnittelusta. Sähköautojen latauspisteverkoston suunnittelun tulisi olla vuorovai-
kutteista ja kohteet tulisi määrittää tarvelähtöisesti käyttäjän näkökulmasta. Yleissuunnitelman laatiminen 
edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken. Lisäksi kuntien olisi hyvä jo ennakoivasti selkiyt-
tää omat sisäiset prosessit, joilla edistetään sähköautojen julkisten ja puolijulkisten latauspisteiden toteutu-
mista. Riikka Österlund (Sito) toi esityksessään esille sähköisen liikenteen edistämisen suunnittelunäkökul-
masta – miten suunnitteilla olevissa rakennushankkeissa (kuten pysäköintilaitokset) on huomioitu tai tulisi 
huomioida sähköinen liikenne. Tulevaisuuden tilavarauksia mietittäessä (mm. latausasemat sekä sähkö-
muuntamot) haasteena on, että sähköisen liikenteen kehitystä on vaikea ennustaa. Latausverkosto kehittyy 
osin markkinaehtoisesti, mutta kunnilla tulisi olla määriteltynä omat tavoitteet sähköisen liikenteen edistämi-
sessä, jonka lisäksi heillä on rooli velvoittajana mm. suurten rakennuskohteiden osalta. Latauspisteverkoston 
suunnittelussa on suositeltavaa hyödyntää keväällä valmistunutta julkaisua Sähköautojen julkiset latauspis-
teet - Selvitys ja suosituksia sekä Helsingin kaupungin sähköisen liikenteen työryhmän raporttia 2013-2014, 
Helsinkiin laadittuja sähköautojen julkisten latauspisteiden yleissuunnitelmakarttoja sekä aineistoa toteute-
tuista julkisista latauspisteistä. Helsingin kaupungilta on lisäksi valmistumassa latauspisteen tyyppikuva, joka 
tulee olemaan muidenkin kuntien hyödynnettävissä. Helsingissä on tehty vuodesta 2011 lähtien ansiokasta 
työtä sähköisen liikenteen edistämiseksi.  
 
Maunu Suttinen (Schneider Electric Finland) nosti älykkäitä sähköverkkoja käsittelevässä esityksessään esille, 
että myös sähköverkkojen tarpeet tulee tunnistaa ja pyrkiä suunnittelussa optimointiin – mikä on riittävä 
kapasiteetti? Uudet älykkäät sähköverkot mahdollistavat kahteen suuntaan kulkevan energian ja datan sekä 
sähkönjakelun priorisoinnin. Latauspaikkojen määrä tulisi olla riittävä, jotta latauksen voisi hoitaa aina pysäh-
tyessä, eikä akkuja tarvitsisi tällöin ajaa tyhjäksi. Näin yksittäisten latauskertojen ajallinen pituuskin lyhenee. 
 
Sähköautojen osalta todettiin, että nykyisellä latausverkolla käyttö vaatii ajoittain suunnitelmallisuutta, mutta 
akkuteknologian kehittyessä autojen kantamat ovat jo kohtuulliset (automallien väliset erot ovat kuitenkin 
suuret). Sähköauto on ympäristöystävällisyyden ja matalien käyttökustannusten lisäksi tavallisia autoja huol-
tovapaampi. Janne Jokisen (Auto-Outlet) esityksen pohjalta voidaan todeta, että Tesla on hyvä osoitus siitä, 
että kehitys ei tule jäämään teknologiasta kiinni. Matti Rae (Ensto) vastasi esityksellään tyypillisimpiin kysy-
myksiin, joita sähköauton hankkiminen herättää. Lisäksi esitys havainnollisti kuinka pitkälle yhden tunnin 
latauksella pääsee kullakin lataustyypillä kuten kotilatauksella, peruslatauksella ja teholatauksella.  
 
Sähköautojen pysäköinti ja lataus liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ali Lattunen (Finnpark) kiteytti omassa esityk-
sessään, miksi yritykset ovat lähteneet toteuttamaan latauspisteitä jo kysyntää ennakoivasti. Syiksi nostettiin 
mm. teknologian kehitys, tulevaisuuden tarpeiden ennakointi sekä imagolliset syyt. Sähköautojen latauspis-
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teet ovatkin imagosyistä usein sijoitettu keskeisille paikoille pysäköintilaitoksessa ja latausalueet on brändät-
ty ulkonäöltään huomiota herättäviksi.  
 
Autojen yhteiskäyttöisyys herätti seminaarissa paljon keskustelua – etenkin sen huomioiminen jo kaavoitus-
vaiheessa. Yhteiskäyttöisyys on tunnistettu ulkomailla tulevaisuuden megatrendiksi ja Juha Suojanen (Eko-
rent) kertoi yrityksensä tarjoaman sähköautojen yhteiskäyttöpalvelun yleistymisestä Suomessa. Yksityishenki-
lön omistaman henkilöauton käyttöasteen ollessa vain 5 % luokkaa, on tilankäytöllisestikin järkevää pohtia 
miten parkkipaikalla pääosan päivästä seisovien autojen käyttöastetta voitaisiin nostaa. 
 
Koulutustilaisuuden tauoilla oli mahdollisuus kokeilla ElectroBiken sähköavusteisia polkupyöriä käytännössä 
Jani Jokisen opastuksella. Seminaarissa Jaakko Rintamäki (Sito) kertoi keväällä valmistuneen Liikenneviraston 
selvityksen ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta kuinka sähköpyörien yleistyminen mahdollistaa viihtyisäm-
män kaupunkiympäristön. Ranskassa tehdyn tutkimuksen perusteella sähköavusteisuuden ansiosta pyörällä 
tehty keskimatkan pituus kasvaa merkittävästi (3,5 km > 7 km) ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa. Kau-
punkien keinoiksi edistää pyöräilyä todettiin 1) infra kuntoon 2) liikkumisen ohjaus kampanjat sekä 3) yhteis-
työ yksityisen sektorin kanssa. 
 
Päivän viimeisessä esityksessä kuulimme joukkoliikenteen sähköistymisestä Mikko Pihlatien (VTT) kertomana. 
Aikataulutetun ja linjalla liikennöivän bussiliikenteen sähköistämisen edellytykset on selkeä suunnitella ja 
toteuttaa. Muutos täytyy kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti. Bussiliikenteen kilpailutus edellyttää, että säh-
köbussit ovat kilpailukykyisiä perinteiselle polttomoottorille eli käyttövoiman vaihto ei saisi tuoda lisäkustan-
nuksia. Espoossa on sähköbussi aloittanut liikennöinnin ensimmäisenä linjalla 11.  
 
Päivän päätteeksi Elina Väistö (Sito) totesi liikenteen olevan murroksessa. Ihmisten liikkuminen muuttuu, 
mutta samalla myös teknologia muuttaa nykyisiä kulkuvälineitä sekä luo uusia. Kaupungeilla sekä alan suun-
nittelijoilla on vastuu mahdollistaa uusien liikkumistapojen huomioiminen kaupunkiympäristössä. Tulevai-
suutta on haastava ennustaa, mutta systemaattisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä luomme toimivaa ja elin-
voimaista kaupunkia.  
 
 
Koulutustilaisuuteen osallistui läsnä olevina noin 60 henkilöä sekä Lync:n välityksellä parhaimmillaan lähes 30 
Siton asiantuntijaa.   
 


