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Sähköinen liikenne kohentaa myös kauppatasetta
Suomalaisen sähköisen liikenteen tulevaisuutta käsittelevä seminaari
pidettiin toukokuussa Espoon Otaniemessä. Paikalle kokoontui 180
osallistujaa ja vahva edustus suomalaisesta teollisuudesta ja virkamiehistöstä. Ympäristöhyötyjen lisäksi sähköinen liikenne parantaa
kauppatasetta ja tuo uusia mahdollisuuksia Suomen Cleantechsektorille.
Seminaarikansa oli liikuttavan
yksimielinen siitä, että sähköinen liikenne ja sähköauto on
tulevaisuutta, myös Suomessa.
Mutta miten tämä tulevaisuudenvisio saavutetaan, olikin
vaikeampi pähkinä purtavaksi.
Euroopan tasolla sähköautoja on eniten Norjassa, jossa
valtion reilut tukiaiset ovat tehneet tehtävänsä. Norjan sähköautoliiton presidentti Rune
Haaland korosti, että sähköauton hankintaa voidaan tukea
myös muuten kuin suoralla
valtion rahoituksella: Nor- jassa on todettu erityisesti bussikaistan käyttöoikeuden olevan
yksi suurimmista kannustimista sähköauton hankintaan.
Toimitusjohtaja Tero Kallio Autontuojat ry:stä kannatti
Hollannin mallia, jossa hyvin
vähäpäästöiset henkilöautot on

kokonaan vapautettu autoverosta.
Helsingin seudun liikenteen
osastonjohtaja Reijo Mäkinen
toppuutteli intoa päästää sähköautot bussikaistoille. Mäkisen mukaan sähköauto ratkaisee lähinnä ilmanlaadullisia
ongelmia, mutta ei liikenteen
ruuhkautumista
kaupunkialueilla.
Monessa
puheenvuorossa
esitettiin toiveita sähkökäyttöisten työsuhdeautojen verotusarvosta luopumisesta. Työsuhdeautot ovat uusia keskivertoautoja kalliimpia ja niiden vaihtosykli on nopeampi.
Niinpä työsuhdeautot olisivat
luonteva tapa tuoda sähköautoja nopeasti maanteille. Valtio tukee jo sähköisten työsuhdeautojen hankintaa energiatuen muodossa maksamalla 30

% leasingvuokrasta.

Öljyntuonti vähenee,
kauppatase paranee
Sähköisellä liikenteellä saavutettavat ympäristöhyödyt ovat
selkeitä, mutta kansantaloudellisista eduista keskusteltiin
vähemmän. Muun muassa latausjärjestelmiä valmistavan
Enston toimitusjohtaja Timo
Luukkainen toi esille kauppataseen paranemisen öljyntuonnin vähenemisen myötä. Luukkainen arvioi, se yhdistettynä
energiatehokkuuden paranemiseen riittäisi kustantamaan
noin neljän tuhannen latausaseman maanlaajuisen verkon.
Noin 400 näistä asemista olisi
pikalatausasemia ja kokonaisuuden kustannus olisi noin 40
miljoonaa euroa.

Panelistit ministeriöistä, Helsingin kaupungilta ja suomalaisesta teollisuudesta pohtivat
toukokuisessa seminaarissa sähköisen liikenteen kansallisia hyötyjä.

matkoihin ja nykivään liikenteeseen sähköbussi on omiaan.
Jo muutamassa vuodessa huomattava osa uusista HSL:n
busseista saattaa olla sähkökäyttöisiä. Se parantaa Helsingin ilmanlaatua ja pienentää
bussien käyttökustannuksia.

yhtiöt. Missä ovat pienet yritykset ja niiden tuotekehitys?
Julkisessa liikenteessä sähkön voimassa ei ole mitään
uutta. Raideliikenne on hyödyntänyt vuosikymmeniä sähköä. Henkilöautojen osalta
tekniikan kehittymistä kypsäksi saatetaan vielä muutama
vuosi joutua odottamaan, mutta bussien kehitys on ollut ripeää. Kaupunkien lyhyisiin

Keskusteluissa nousi esille
myös
ympäristöystävällisen
teollisuuden, eli Cleantechsektorin ripeästi kasvava markkina. Tälle kysynnälle pitäisi
saada Suomesta lisää tarjontaa. Fortumin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen ihmetteli ääneen,
miksi Suomessa sähköistä liikennettä edistää vain Enston
tai ABB:n kokoluokkaa olevat

TUOMAS SAULIALA
Teksti ja kuva

Sähköautoille on rakennettava
4 000 julkista latauspistettä
Sähköautoilua edistävä EU-direktiivi velvoittaa Suomen rakentamaan 4 000 julkista latauspistettä vuoteen 2020 mennessä. Valtakunnallista Virtapiste-verkostoa rakennetaan parhaillaan
eri puolille maata. Suomen sähköisen liikenteen edelläkävijäkaupungiksi tähtää Turku, jossa
järjestettiin toukokuussa sähköautojen kokoontumisajot.
Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa direktiivin,
joka velvoittaa jäsenvaltiot
maan kattavan latausverkoston
rakentamiseen. Suomen kohdalla puhutaan noin 4 000 julkisesta latauspisteestä vuoteen
2020 mennessä.
”Sähköautoilusta tehdään
nyt Suomessa arkipäivää”,
luonnehti Sähköinen liikenne hankkeen johtaja Elias Pöyry
Turussa sähköautojen kokoontumisajojen lehdistötilaisuudessa.

Valtakunnallisen verkoston
rakennustyö on jo aloitettu.
Joulukuussa 2013 perustettu
Liikennevirta Oy huolehtii yhteiskäyttöisen pikalatauspisteiden Virtapiste-verkoston laajentumisesta eri puolille maata.
”Kesän loppuun mennessä
Suomeen on asennettu 13 uudelle paikkakunnalle 14 Virtapistettä ja tavoite on niiden
tuplaaminen vuodenvaihteeseen mennessä”, Liikennevirta
Oy:n toimitusjohtaja Jussi

ALAN MIELESTÄ

Palola kertoi.
Sähköautojen kokoontumisajoissa puhunut EK:n johtaja
Kai Mykkänen korosti Virtapiste-verkoston
ratkaisevaa
roolia sähköautoilun edistämisessä.
”Standardoidun pikalatausverkon nopea laajentuminen
valtateiden varsille on välttämättömyys, jotta autoilu sähköauton varassa voi yleistyä.
En olisi tänään päässyt Helsingistä Turkuun ilman Lohjan
pikalatauspistettä.”

Yrityksessämme kaivataan

Norjan malli
myös Suomeen
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa tapahtumassa
edustanut vihreän eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Oras Tynkkynen ajaa Suomeen ns. Norjan
mallia. Norjassa sähköautot on
saatu nopeasti yleistymään tehokkaiden subventioiden ansiosta.
”Suomessa autoilun verot
on porrastettu fiksusti päästö-

yrityksemme taloudellinen tilanne
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noja mahdollisuuksia varjella
ympäristöä hyvinvoinnista tinkimättä. Suosimalla sähköisiä
ja muita vähäpäästöisiä autoja
voidaan liikenteen päästöjä
vähentää niissäkin osissa Suomea, joissa oman auton käyttö
on tosiasiallisesti välttämätöntä.”

jen mukaan, mutta jäljellä on
kauneusvirhe: sähköautoista
joutuu edelleen pulittamaan
auto- ja ajoneuvoveroa. Nollapäästöisille autoille pitää Norjan mallin mukaan säätää nollavero”, Tynkkynen painotti.
Hän muistutti myös sähköisen autoilun ympäristöeduista.
”Uusi teknologia antaa hie-

Suurimpia esteitä koulutuksiin ovat

(126 vastaajaa)

liikkeenjohdollista koulutusta

Sähkömaailma julkaisee tällä palstallaan alalla
toimivien arvioita ja mielipiteitä ajankohtaisista
ja tärkeistä asioista, ilmiöistä, tapahtumista ja
kehitystrendeistä. Heiltä kysellään myös yritykseen tai vastaajan henkilökohtaiseen elämään
liittyvistä asioista.
Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, minkälaista koulutusta heidän yrityksessään tarvitaan, mitkä ovat koulutuksen tärkeimmät kohderyhmät ja mitkä ovat suurimpia esteitä koulutuksen antamiseen sekä mitkä tahot tarjoavat parhaiten työnjohtajien, tarjouslaskijoiden ja johdon
koulutusta.
Kysely lähetettiin yhteensä 1 636:lle jäsenelle,
joista 135 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui
siten 8.
Kyselyn tulokset näkyvät oheisista graafeista.

EU-direktiivin mukaan Suomen tulee rakentaa 4 000 julkista
latauspistettä vuoteen 2020 mennessä. Turku pyrkii sähköisen
liikenteen edelläkävijäkaupungiksi. Raitiotien lisäksi kaupungissa valmistellaan sähköbussien käyttöönottoa ja konsernihallintoon ollaan hankkimassa sähköautoja.
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