HELSINGIN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015-2016

Kuva: Popup - sähköautopäivä Senaatintorilla 2015
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Tiivistelmä

Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Ilmastonmuutoksen
hillitseminen edellyttää liikenteen CO2-päästöjen huomattavaa vähentämistä. Tähän
päästään muun muassa korvaamalla fossiilisia polttoaineita liikenteessä joko
uusiutuvilla tai entisiä vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla. EU:n jakeluinfradirektiivi
sekä liikenne- ja viestintäministeriön laatima direktiivin kansallinen toteutussuunnitelma asettavat suuntaviivat autojen käyttövoimalle sekä sähköautojen ja
latauspisteiden määrälle tuleville vuosille. Suomen kansallisena tavoitteena on
luopua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan kotimaan liikenteessä vuoteen
2050 mennessä.
Helsingissä on vuodesta 2011 lähtien toiminut kaupunginjohtajan nimeämä, eri
virastojen edustajista koostunut, sähköisen liikenteen työryhmä. Työryhmän
tehtävänä on ollut sähköistyvän autoliikenteen edistäminen ja ensivaiheen
kehitystoimien koordinointi. Työssä on määritetty sähköautojen julkisen
latausinfrastruktuurin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet Helsingissä.
Sähköautojen määrä on kasvanut Suomessa hitaan skenaarion mukaan. Vuoden
2016 lopussa Suomessa oli 3285 ja Helsingissä 653 sähköautoa ja ladattavaa
hybridiä. Työryhmä esittää Helsingin tavoitteeksi, että vuonna 2020 Helsingin uusista
henkilöautoista 20 % on sähköautoja tai ladattavia hybridejä tai muita vaihtoehtoisia
käyttövoimia hyödyntäviä ajoneuvoja.
Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 16 yleisille alueille toteutettua julkista
sähköautojen latausasemaa, joissa on yhteensä 35 latauspistettä. Näiden lisäksi
kaupungissa on 15 pysäköintiyhtiöiden tai kauppaliikkeiden toteuttamaa yleisessä
käytössä olevaa julkista latausasemaa ja näissä 56 latauspistettä. Yhteensä
kaupungin alueella on nyt 91 julkisessa käytössä olevaa sähköautojen latauspistettä.
Helsinki on laatinut latauspisteiden yleissuunnitelman yli sadan julkisen
latausaseman toteuttamisesta yleisille alueille. Kullekin latausasemalle on
toteutettavissa 1-4 latauspistettä. Uudet latauspisteet toteutetaan
markkinaehtoisesti yleissuunnitelman pohjalta. Kaupunki on laatinut periaatteet
latauspaikkojen luovuttamiseksi latausoperaattoreille. Luovutusperiaatteiden
mukaisesti kaupunki ei osallistu jakeluinfran rahoittamiseen, vaan tarvittavat
investoinnit jäävät latausoperaattorin rahoitettavaksi. Työryhmän ehdottaa
tavoitteeksi, että vuonna 2020 julkisia latauspisteitä on yleisillä ja yksityisillä alueilla
Helsingissä yhteensä 250 kappaletta.
Työryhmä on laatinut ohjeet latauspistetarpeen huomioimiseksi maankäytönsuunnittelussa. Tällä pyritään varmistamaan lataustoiminnan ja jakeluinfran riittävät
tilavaraukset sekä sähkötekniikan tarpeiden huomioiminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Työryhmä ehdottaa, että kaupungin tontinluovutusehtoihin kirjataan
vaatimukset sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi. Tontinluovutusehdoissa
tulee vaatia, että 5-30 % pysäköintipaikoista (mutta vähintään 2 paikkaa) tulee
rakentaa sähköautojen latauspaikoiksi heti uuden rakennuksen rakentamisen
yhteydessä. Tämän lisäksi kaikissa muissa pysäköintipaikoissa tulee varautua latauspisteiden rakentamiseen ennakkoputkituksin.
Helsingin kaupungin käytössä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä kuusi sähköautoa ja
ladattavaa hybridiä. Hankintaa on hidastuttanut sähköautojen korkea hankintahinta
ja käyttöön liittyneet epävarmuustekijät. Automallien lisääntyessä autovalikoima
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kasvaa ja akkutekniikan kehittyessä toimintavarmuus lisääntyy, jolloin
tulevaisuudessa virka-autoiksi soveltuvien ajoneuvojen määrä tullee kasvamaan.
Työryhmä esittää, että kaupungin omaan käyttöön hankitaan sähkökäyttöisiä tai
muuten hyvin vähäpäästöisiä ajoneuvoja aina, kun se on työtehtävien näkökulmasta
soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista. Vastaava periaate ehdotetaan otettavaksi
käyttöön myös työsuhde- ja leasing autoihin. Hankituille ajoneuvoille turvataan
riittävä latausverkosto.
Tässä työssä kaupungille ehdotetut tehtävät ja vastuut on esitetty nykyisen
organisaation mukaisina. Kaupungin johtamisuudistus muuttaa organisaatiorakenteita ja prosesseja 1.6.2017 alkaen. Työssä esitetyt tehtävät tulee sovittaa
uuden organisaation mukaisiksi.
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1
1.1

Johdanto
Taustaa
Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Ilmastonmuutoksen
hillitseminen edellyttää liikenteen CO2-päästöjen huomattavaa vähentämistä. Tähän
päästään muun muassa korvaamalla fossiilisia polttoaineita liikenteessä joko
uusiutuvilla tai entisiä vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla. Suomen kansallisena
tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan kotimaan
liikenteessä vuoteen 2050 mennessä.
Euroopan komissio julkaisi vuonna 2011 liikennepoliittisen linjauksen (nk. valkoisen
kirjan), jossa esiteltiin visio Euroopan liikenteen tulevaisuudesta vuoteen 2050
saakka. Tavoitteeksi asetettiin kilpailukykyisempi liikennejärjestelmä, Euroopan
tuontiöljyriippuvuuden pienentäminen ja liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen.
Lokakuussa 2014 Euroopan komissio hyväksyi direktiivin liikenteen vaihtoehtoisten
polttoaineiden käyttöönotosta. Direktiivi edellyttää jäsenvaltioita toteuttamaan mm.
riittävän määrän sähköautojen julkisia latauspisteitä etupainotteisesti kysyntään
nähden. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut direktiivin kansallisen
toteutussuunnitelman, jossa on asetettu kuntia koskevat yksilöidyt tavoitteet.
Helsingin kaupunki on antanut tammikuussa 2017 liikenne- ja viestintäministeriölle
lausunnon, jossa puolletaan Helsingin nimeämistä osaksi EU:n laajuista
jakeluverkkoa sähkön ja maakaasun liikennekäytön osalta.

1.2

Toimeksianto
Helsingin kaupunki perusti sähköisen liikenteen ohjausryhmän koordinoimaan
kaupungin kehitystoimia yli hallintokuntarajojen vuosiksi 2011−2012. Tehtävä
rajattiin käsittelemään pelkästään sähköisen liikenteen kehitystoimia. Tuolloin
Helsinkiin toteutettiin ensimmäiset kuusi sähköautojen koelatausasemaa ja laadittiin
yleissuunnitelma sähköautojen julkisesta latausverkostosta yleisillä alueilla.
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 6.3.2013 asettaa Helsingin kaupungin
sähköisen liikenteen työryhmän vuosiksi 2013-2014 jatkamaan työtä.
Toimintakauden päättyessä vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 16 julkista
sähköautojen latausasemaa ja näissä yhteensä 35 julkista sähköautojen
latauspistettä. Lisäksi yleissuunnitelma päivitettiin ja latauspisteiden rakentamisesta
kerätyt parhaat opit koottiin sijoittamisohjeeksi (tyyppikuvaksi). Vuoden 2014
lopussa Helsingin kaupungilla oli virkakäytössä yhteensä 10 sähköautoa tai
ladattavaa hybridiä.
Kaupunginjohtaja päätti 25.3.2015 § 11 jatkaa työryhmän toimikautta vielä kahdella
vuodella. Vuosien 2015-2016 aikana jatkotoimenpiteinä ja selvitettävinä asioina
olivat seuraavat:
 Sähköautojen julkiset latauspisteet varataan vain tankkaustoiminnalle eikä
kaupunki peri sähköautojen julkisista latauspisteistä jatkossa
pysäköintimaksua.
 Laaditaan ohjeistus julkisen latauspistetarpeen selvittämisestä ja
esittämisestä uusissa asemakaava- ja liikennesuunnitteluhankkeissa
keskeisillä julkisilla palvelualueilla, matkaketjujen solmukohdissa ja
liityntäpysäköintialueilla.
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1.3

Laaditaan ohjeistus yksityisen latauspistetarpeen ja toteutusvelvollisuuksien
esittämisestä asemakaavoissa ja tontinluovutusehdoissa.
Kaupunki ei osallistu yleisillä alueilla olevien, julkisten latauspisteiden
rahoittamiseen. Valmistellaan julkisille alueille sijoitettavien latauspisteiden
toteuttamis-, paikanluovutus- ja kilpailutusperiaatteet.
Määritellään julkisille alueille sijoitettavien latauspisteiden ympäristöön
sovittaminen ja ulkonäkö. Latauspisteisiin sijoitettavat mainospaikat eivät
ole toistaiseksi sallittuja. Laaditaan ohjeistus myös mainosten mahdollisesta
sijoittamisesta latauspisteisiin.
Kaupunki haluaa edistää puolijulkisten latauspisteiden rakentamista.
Selvitetään mahdollisuudet ja yhteistyömuodot edesauttaa yksityisiä
elinkeinonharjoittajia puolijulkisten latauspisteiden toteuttamisessa.
Pyritään lisäämään kaupungin omaa sähköautokantaa hakemalla oikeita
toteutusmuotoja.

Työryhmä
Työryhmään vuosina 2015-2016 kuuluivat seuraavat henkilöt:
 kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen, rakennusvirasto, puheenjohtaja
 liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, kaupunkisuunnitteluvirasto
 liikenneinsinööri Mikko Lehtonen, kaupunkisuunnitteluvirasto
 valaistuspäällikkö Juhani Sandström, rakennusvirasto
 yksikönpäällikkö Perttu Lahtinen, Helen Oy
 yksikönjohtaja Sami Aherva, Stara
 toimistopäällikkö Timo Korhonen, rakennusvirasto
 lakimies Jussi Puutio, rakennusvirasto
 lakimies Antti Mäkinen, rakennusvirasto
 projektinjohtaja Taru Sihvonen, rakennusvirasto, työryhmän sihteeri
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2.1

Sähköisen liikenteen edistämistä tukevat poliittiset päätökset ja linjaukset
EU
Euroopan komissio julkaisi vuonna 2011 liikennepoliittisen linjauksen (nk. liikenteen
valkoisen kirjan), jossa esiteltiin visio Euroopan liikenteen tulevaisuudesta vuoteen
2050 saakka. Asiakirjassa esitetyillä tavoitteilla ja hankkeilla tähdätään kilpailukykyisempään liikennejärjestelmään, vähentämään Euroopan riippuvuutta tuontiöljystä ja pienentämään liikenteen hiilipäästöjä. Yksi vuoteen 2050 mennessä
toteutettavista avaintavoitteista on tavanomaisia polttoaineita käyttävien autojen
poistuminen kaupunkiliikenteestä.
EU:n direktiivi ”vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta”
(2014/94/EU) astui voimaan vuonna 2014. Sen tarkoituksena on varmistaa, että
jäsenvaltiot rakentavat ja ottavat etupainotteisesti käyttöön riittävän määrän
vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspisteitä vuoden 2020 loppuun mennessä.
Direktiivi velvoitti jäsenmaat laatimaan kansalliset toteutussuunnitelmat vuonna
2016.
Vuonna 2015 sovitun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon
keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä
toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.
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Ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi Euroopan komissio julkisti kesällä
2016 ehdotuksen vuoteen 2030 tähtäävästä ilmasto- ja energiapaketista. EU:n
päästökaupan ulkopuolisia kokonaispäästöjä on tarkoitus leikata 30 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Kokonaisuudessaan EU:n
päästöjen on määrä vähentyä 40 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä.
Jäsenmaille on asetettu maakohtaiset tavoitteet. Suomen päästövähennystavoite on
39 %, mikä on yksi jäsenmaiden korkeimmista tavoitteista.

2.2

Suomi
Euroopan komission 2014 laatimaan jakeluinfradirektiiviin liittyen liikenne- ja
viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksen ja helmikuussa 2017
liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kansallisen toteutusohjelman
vuosille 2017-2030. Asiakirjassa on esitetty vaihtoehtoisia käyttövoimia ja niiden
jakeluinfraa koskevat tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää liikenteen CO2-päästöjen huomattavaa
vähentämistä. Tähän päästään muun muassa korvaamalla fossiilisia polttoaineita
liikenteessä joko uusiutuvilla tai entistä vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla.
Fossiilisista polttoaineista on tarkoitus luopua lähes kokonaan kotimaan liikenteessä
vuoteen 2050 mennessä. Polttoaineiden jakeluasemaverkostot ja sähköautojen
vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennetaan pääosin markkinaehtoisesti.
Jakeluinfradirektiivin suosituksena on, että sähköautojen julkisia latauspisteitä tulisi
olla 1 kappale kymmentä sähköautoa kohti. Suomessa latauspisteverkoston
mitoituksen pohjaksi asetetaan noin 20 000 sähköauton määrä vuonna 2020 ja
vähintään 250 000 sähköauton määrä vuonna 2030. Julkisia latauspisteitä tulisi näin
ollen olla vähintään 2000 kappaletta vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna
2030. Helsingin osalta liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuodelle 2020
tavoitteeksi 247 latauspisteen kokonaismäärän.
Suomen hallitus hyväksyi marraskuussa 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä
Suomesta hiilineutraali yhteiskunta. Strategian mukaan liikenne tuottaa Suomessa
noin 40 % taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä. Noin 90 % kotimaan
liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, 1 % rautatieliikenteessä, 2 % lentoliikenteessä ja 4 % vesiliikenteessä. Tieliikenteen päästöt jakautuvat puolestaan
seuraavasti: henkilöautot 58 %, paketti- ja kuorma-autot 37 % ja linja-autot,
moottoripyörät jne. 5 %. Liikennejärjestelmästä on tarkoitus tehdä pitkällä aikavälillä
erittäin vähäpäästöinen. Päästövähennystoimenpiteet kohdistetaan erityisesti
tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on suurin. Nopein keino liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden
korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla ja
käyttövoimilla. Lisäksi tarvitaan energiankulutusta vähentäviä ja energiatehokkuutta
parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi kehittämällä liikenteen uusia palveluja ja
älyliikennettä tai vaikuttamalla kulku- ja kuljetustapoihin.
Energia- ja ilmastostrategiassa on huomioitu, ettei liikenteen koko energiantarvetta
ole tämän hetken tietämyksen mukaan mahdollista korvata millään yksittäisellä
vaihtoehtoisella käyttövoimalla tai polttoaineella vaan eri käyttövoimavaihtoehdot
soveltuvat eri liikennemuotoihin eri tavoin. Strategiassa mainitaan kuitenkin, että:
”Sähköautot ovat tämän hetken teknologioista ainoa, joka vähentää merkittävästi
paitsi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, myös energiankulutusta. Akkusähköauton hyötysuhde on 50-70 %, kun polttomoottoriauton luku parhaimmillaankin on
alle 25 %. Suomen sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt ovat jo nyt hyvin matalat
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ja alenevat entisestään päästökaupan ohjaamana, joten sähköautoilun tuoma
päästöjen lisäys päästökauppasektorilla on meillä suhteellisen pieni. Sähkön
hyödyntäminen liikenteen käyttövoimana ei aiheuta merkittäviä tarpeita lisätä
sähköntuotannon kapasiteettia, mikäli sähköautojen lataaminen ajoitetaan
pääsääntöisesti sähkön kulutuksen hiljaisempiin aikoihin (lataus öisin).
Tulevaisuudessa akkujen latausajankohtaa voi älykkään latauksen avulla säädellä ja
siten tuoda merkittävän kysyntäjoustokohteen sähkömarkkinoille.”
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt tammikuussa 2017 myöntää lataustukea
sähköautojen julkisten latauspisteiden rakentamiseksi. Tukea myönnetään vuosina
2017-2019 ja tavoitteena on kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto.
Normaalitehoisen latauspisteen (min. 11 kW/3x16A) hankintaan tukea voi saada
30 % ja pikalatauspisteen (yli 22 kW/3x32A) hankintaan 35 %.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla tieliikennelain kokonaisuudistus.
Helmikuussa 2017 julkaistussa tieliikennelakiluonnoksessa on esitetty
latauspisteiden merkitsemiseksi uutta lisäkilpeä sekä uutta tiemerkintää.

Kuva 1. Tieliikennelakiluonnoksessa esitetyt uudet lataukseen liittyvät merkinnät,
lisäkilpi H22 latauspaikka ja tiemerkintä M15 lataus.

2.3

Helsinki
Helsingin kaupungilla on ollut jo pitkään luja tahto edistää kestävää ja tehokasta
toimintaa sekä turvata puhdas kaupunki-ilma. Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 (24.4.2013) on kirjattu, että kaupungin tavoitteena on
vähentää Helsingin hiilidioksidipäästöjä 30 % vuosina 1990-2020. Merkittävimmät
päästövähennykset saadaan liikenteen päästöjen vähentämisellä sekä taloudellisilla
ohjauskeinoilla. Yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu kattavan sähköautojen
latausverkon luominen.
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka (26.9.2012) sisältää tavoitteet kaupungin
ympäristötyölle. Tavoitteet on esitetty keskipitkälle aikavälille vuoteen 2020 ja
pitkälle aikavälille vuoteen 2050. Tavoitteissa liikenteen pakokaasut eivät heikennä
ilmanlaatua vaan tieliikenne on lähes päästötöntä. Lisäksi Helsinki on hiilineutraali
vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa siirtymällä täysin
hiilipäästöttömään tekniikkaan, parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä
uusiutuvan vähäpäästöisen energian käyttöä tai tasapainottamalla toiminnan
hiilipäästöt sitomalla ilmakehästä päästöjä vastaava määrä hiiltä.
Helsingin kaupungin ilmasuojelusuunnitelma 2017-2024 ilmestyi marraskuussa 2016.
Lisäksi Helsingin ilmastotyöryhmä on valmistellut Helsingin uusia ilmastotavoitteita
ja toimenpiteitä alkuvuodesta 2017. Asiakirjoissa on esitetty tavoitteeksi vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä 60 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 1990.
Tällöin Helsinki olisi hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2040. Toimenpiteiksi on
kirjattu myös mm. sähköautojen latausverkoston laajenemisen edistäminen ja
vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden lisääminen kaupungin omassa ja
sopimuskumppanien kalustossa.
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Helsingin kaupunki on antanut tammikuussa 2017 liikenne- ja viestintäministeriölle
lausunnon, jossa puolletaan Helsingin nimeämistä osaksi EU:n laajuista
jakeluverkkoa sähkön ja maakaasun liikennekäytön osalta.

2.4

Esimerkkejä muualla tehdyistä poliittisista linjauksista
Myös monissa muissa eurooppalaisissa kaupungeissa taistellaan kaupunkien
ilmanlaatuhaasteiden kanssa. Liikenteen merkittävyys on nähty niin suurena, että
liikenteen sähköistymistä on pyritty edistämään monilla eri keinoilla. Käytettyjä
kannustimia ovat olleet mm. veroedut sekä investointituki sähköautojen tai
latauslaitteiden hankintaan. Muita etuja ovat olleet mm. alennukset
pysäköintimaksusta, mahdollisuus ajaa joukkoliikennekaistoilla – tai jopa
ydinkeskustan rajaaminen vain hyvin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. Osa
eduista ja kannustimista on ollut voimassa määräajan, esimerkiksi tietyn
sähköautomäärän saavuttamiseen saakka. Seuraavaan taulukkoon on kerätty
yhteenvetoa neljän eurooppalaisen kaupungin sähköisen liikenteen tilanteesta.
Taulukko 1. Sähköisen liikenteen tilannekatsaus neljässä kaupungissa. Tiedot on
kerätty vuosina 2015 ja 2016.

YHTEENVETO

Oslo
(2015)

Tukholma
(2015)

Kööpenhamina
(2015)

Amsterdam
(2016)

Sähköajoneuvojen
määrä

Norja 75 000
Oslo 14 500

Ruotsi 15 000
Tukholma 2 000

Tanska 5 000
Kööpenhamina -

Alankomaat 96 700
Amsterdam -

Valtion tuki sähköajoneuvoille

Veroedut, vapautus
tietulleista,
edullisemmat
lauttamaksut

Verohelpotukset
yksityisautoille vähäisiä,
työsuhdeautoille
merkittävämpiä

Aikaisemmin ollut
verohelpotuksia,
poistuivat käytöstä
vuonna 2016

Verohelpotukset
yksityisautoille vähäisiä,
työsuhdeautoille
merkittävämpiä

Kaupungin tuki sähköajoneuvoille

Ilmainen pysäköinti ja
lataus, mahdollisuus
ajaa joukkoliikennekaistoilla

-

-

Kaupunki toteuttaa
latauspisteet, mutta
lataus on maksullista

Julkiset latauspisteet /
kaupungin omat

1850 kpl / 1100 kpl
(pääosin hidaslataus)

588 kpl / 139 kpl
(hidaslataus,
20 x pikalataus)

486 kpl / (vaihtelee)

2200 kpl / 2200 kpl
(pääosin keskinopea)

Tuki latauspisteiden
toteuttamiseen

Jopa 60 % tuki
(kaupunki ja valtio
tukevat)

Valtion tuki 50 %

-

-

Velvoite toteuttaa
latauspisteitä
tonttirakentamisen
yhteydessä

Ei ole

Uusissa kaupungin
kohteissa lataus
20 %:ssa
pysäköintipaikoista

Uusissa kohteissa
lataus 5-10 %:ssa
pysäköintipaikoista

Ei ole

Strategia / tavoite

Sähköautoilun
edistäminen useilla
tavoilla (mm.
pysäköintihalli vain
sähköautoille),
kaupungin ajoneuvot
sähköiseksi

Latauspisteitä lisää
100 kpl/vuosi,
pikalatauspiteiden
lisääminen

Kaupungin uudet
ajoneuvot
sähkökäyttöisiä
1.7.2014 jälkeen

Zero-emission
(päästötön kaupunki)
vuoteen 2025
mennessä. Strategiana
edistää, tukea ja
säännellä.
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3
3.1

Nykytilanne
Sähköiset matkat Helsingissä
Helsinkiläisten liikkumista on selvitetty kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa
Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 – raportissa. Lisäksi koko pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumuksia on selvitetty Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymän (HSL) laatimassa Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 –
julkaisussa.
Helsingissä tehdään arkivuorokaudessa yli 1,7 miljoonaa matkaa. Keskimäärin
asukasta kohti matkoja tehdään päivittäin 3,1. Helsingissä matkoista tehdään
kävellen 37 %, pyöräillen 10 %, julkisilla kulkuvälineillä 30 % ja henkilöautolla 22 %
(kuva 2). HSL:n mukaan matkojen keskipituus on 8,4 kilometriä ja vuorokauden
aikana liikutaan keskimäärin 25 kilometriä. Matkoihin käytetään HSL:n mukaan
vuorokaudessa aikaa 1 tunti ja 13 minuuttia.

Kuva 2. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 2016, %-osuus päivän aikana
tehdyistä matkoista, N= 1 734 218 (KSV 2016)
Helsingissä liikutaan jo nykyään sähkökäyttöisten kulkumuotojen avulla varsin
monipuolisesti. Säännöllinen raitiotieliikenne aloitettiin Helsingissä vuonna 1891.
Ensimmäiset linjat kulkivat Töölöstä Etelärantaan ja Sörnäisistä Lapinlahteen.
Nykyisen raitiotieverkon pituus on yli 90 km. Sähköjunat tulivat Suomeen vuonna
1969, jolloin sähköjunaliikenne alkoi välillä Helsinki-Kirkkonummi. Nykyään yli puolet
koko Suomen rautatieverkosta on sähköistetty ja pääkaupunkiseudun henkilöjunaliikenne on pääosin kokonaan sähköistä. Helsingin metro avattiin vuonna 1982 välille
Rautatientori - Itäkeskus. Metroverkon käytössä oleva pituus on nykyään yli 21 km ja
se kasvaa entisestään länsimetron valmistuttua. Lisäksi HSL on käynnistänyt
sähköisen bussiliikenteen linjoilla 23 ja 55 lokakuussa 2016. Helsingin kaupungin
liikennelaitos (HKL) rakentaa ja omistaa tarvittavan latausinfran. Ensimmäinen
sähköbussien latauspiste on rakennettu Ruskeasuolle ja toinen on rakenteilla
rautatientorille. Latausinfraa ja linjastoja täydennetään tulevien vuosien aikana.
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Jo nykyään raitiotie-, metro-, juna- ja sähköbussiliikenteen osuus on yli 16 %
arkivuorokauden matkoista eli Helsingissä tehdään päivittäin lähes 0,3 miljoonaa
matkaa sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla.
Helsingin liikennejärjestelmän tavoitteet ja toimintalinjaukset on määritelty 2015
hyväksytyssä Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa. Kaupungin väkiluvun
kasvaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä liikkumisen tarve lisääntyy, mutta
liikenteen käytettävissä oleva tila ei kasva. Tällöin yhä useammat matkat on tehtävä
tehokkailla ja tilaa säästävillä kulkumuodoilla – kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Samalla luodaan edellytykset välttämättömille elinkeinoelämän
kuljetuksille ja henkilöautoilulle. Liikkumisen kehittämisohjelma tähtää siihen, ettei
autoliikenteen matkamäärä kasva Helsingissä. Ilmansuojelusyistä on kuitenkin
välttämätöntä, että se autoliikenne, mikä ajetaan, ajettaisiin mahdollisimman
vähäpäästöisesti.

3.2

Sähköautot
Autokanta uusiutuu Suomessa hitaasti. Henkilöautojen keski-ikä on tällä hetkellä yli
11 vuotta ja liikenne- ja viestintäministeriö pohtii keinoja autokannan uusiutumisen
edistämiseksi. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä hiukan yli
2,6 miljoonaa henkilöautoa. Kun mukaan otetaan kaikki ajoneuvoluokat, on koko
ajoneuvokannan koko Suomessa lähes 5 miljoonaa autoa. Henkilöautokannasta
vuoden 2016 lopussa bensiinikäyttöisiä oli noin 73 % ja dieselkäyttöisiä noin 27 %.
Sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus on 0,1 %.
Ladattavien ajoneuvojen määrä Suomessa on kuitenkin kasvanut tasaisesti vuodesta
2011 alkaen. Autovalmistajien tuomat uudet automallit ovat kasvattaneet
ladattavien henkilöautojen valikoimaa ja mahdollisesti vaikuttaneet sähköautojen ja
ladattavien hybridien määrän kasvuun. Vuoden 2016 lopussa ladattavia
henkilöautoja oli rekisteröity Suomeen yhteensä 3285 kappaletta. Näistä
täyssähköautoja oli 844 ja ladattavia hybridejä 2441 kappaletta (kuva 3). Lisäksi
sähköpakettiautoja oli liikenteessä vuoden 2016 lopussa 170 kappaletta.

Kuva 3. Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä Suomessa 31.12.2016 (Trafi,
ajoneuvojen avoin data 2016)
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Suomen ladattavista sähköisistä henkilöautoista ja pakettiautoista noin viidenosa
(20 %) on rekisteröity Helsinkiin. Ladattavien henkilöautojen määrä Helsingissä oli
vuoden 2016 lopussa 653 ajoneuvoa. Näistä 145 oli täyssähköautoa ja 508 ladattavia
hybridejä. Tämän lisäksi Helsingin alueelle oli rekisteröity 37 sähkökäyttöistä
pakettiautoa.
Vuoden 2015 lopussa eniten täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä oli rekisteröity
kantakaupungin alueelle, mutta yleisesti ajoneuvojen määrä jakaantui melko
tasaisesti Helsingin eri alueille (kuva 4).

Kuva 4. Sähkö- ja ladattavien hybridikäyttöisten henkilöautojen määrä
postinumeroalueiden mukaan Helsingissä (Trafi, ajoneuvojen avoin data 2015)
Ladattavien ajoneuvojen määrä on kasvanut Suomessa nk. hitaan skenaarion
mukaan. Ajoneuvojen hankinnan hitautta selittänee osaltaan ajoneuvojen suuri
hankintahinta verrattuna vastaavaan polttomoottoriautoon sekä toimintaan liittyvät
epävarmuustekijät kuten muun muassa akkujen kesto. Lisäksi sähköisen liikenteen
edelläkävijämaissa Euroopassa sähköautojen hankintaa on vauhditettu
ensivaiheessa muun muassa verohelpotuksin ja muiden etuisuuksien kuten ilmaisen
pysäköinnin avulla. Monissa maissa etuisuuksia on kuitenkin rajoitettu tai ne on
lopetettu, kun sähköajoneuvoille asetetut määrälliset tavoitteet on saavutettu.
Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä autovalmistajia koskevan lainsäädännön
valmistelu, jossa uusien henkilö- ja pakettiautojen ominaiskulutus- ja
ominaispäästövaatimuksille asetetaan tiukat rajat. Onkin ennustettu, että uudistus
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tuottaa markkinoille laajan kirjon erilaisia, myös hinnaltaan ja kokoluokiltaan
kilpailukykyisiä automalleja.
VTT:n LIPASTO-ennusteen perusteella Suomessa olisi vuonna 2030 noin 120 000
ladattavaa ajoneuvoa (kuva 5). Vuonna 2040 ladattavien ajoneuvojen määrä olisi
kasvanut jo yli 300 000 ajoneuvoon. Ennusteet eivät ota huomioon mahdollisia
tukitoimia ladattavan autokannan edistämiseksi. Suomen hallitus on esittänyt
energia- ja ilmastostrategiassa, että Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä vähintään
250 000 sähkökäyttöistä autoa (täyssähköautot, vetyautot ja ladattavat hybridit) ja
vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Jos oletetaan, että määrästä 10 % sijoittuisi
Helsinkiin, olisi Helsingissä vuonna 2030 yhteensä 25 000 sähkökäyttöistä autoa.

Kuva 5. Ladattavien ajoneuvojen autokannan ennuste Suomessa (LIPASTO 2016).

3.3

Latauspisteet

3.3.1 Yksityisen latauspisteet
Sähköautojen lataus tapahtuu pääosin kotona tai työpaikalla. On arvioitu, että
sähköautot ladataan yli 90 prosenttisesti kiinteistöissä ja useimmiten yöaikaan. Vain
vajaat 10 prosenttia lataustarpeesta kohdistuu siten julkisiin latauspisteisiin.
Kotilatauspisteiden lukumäärästä ei ole olemassa virallista tietoa, mutta
oletettavasti niitä on sama määrä kuin sähköautoja.
Koti- ja työpaikkalataaminen on keskeisessä asemassa sähköautojen yleistymiselle.
Lähtökohtaisesti jokaiseen kiinteistöön voidaan asentaa latauspiste kahdelle autolle
ilman muutostöitä kiinteistön sähköjärjestelmään. Isompien koti- ja liikekiinteistöjen
sähköjärjestelmissä on usein kapasiteettia jopa ensimmäisten 5-6 sähköauton
lataamiseksi vain pienin muutoksin. Kun sähköautoja alkaa olla enemmän, tulee
kiinteistön sähköjärjestelmään tehdä suurempia muutoksia. Pitkällä aikavälillä
kiinteistöjen sähköverkon riittävyys koetaan uhkana sähköautojen lataamiselle.
Kaupungin tulee etsiä pilottihankkeiden kautta yhteistyössä kiinteistöjen ja
energiayhtiöiden kanssa ratkaisuja asian kehittämiseksi.
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Uudisrakentamisessa sähköautojen lataus voidaan ottaa varauksina huomioon jo
kohdetta suunniteltaessa.

3.3.2 Julkiset latauspisteet
Julkisella latauspisteellä tarkoitetaan vaihtoehtoisen polttoaineen jakeluun
tarkoitettua latauspistettä, johon käyttäjillä on syrjimätön pääsy unionin laajuisesti.
Syrjimättömään pääsyyn voi sisältyä erilaisia tunnistus-, käyttö- ja maksuehtoja.
Julkinen latauspiste voi myös sijaita yleisellä alueella tai yksityisellä tontilla.
Helsingissä on tällä hetkellä 31 julkista latausasemaa ja näissä yhteensä 91 julkista
sähköautojen latauspistettä. Latauspisteistä 35 sijaitsee yleisillä ja 56 yksityisillä
alueilla. Kaikki yleisille alueille sijoitetut julkiset latauspisteet on toteutettu
pilottihankkeena työryhmän toimikausien aikana. Investoinnista on vastannut
Helsingin energia (nyk. Helen Oy) ja pilottihanke on tehty yhteistyössä kaupungin eri
virastojen kanssa. Yksityisille alueille latauspisteitä ovat toteuttaneet mm.
pysäköintilaitokset, kauppakeskukset ja energiayhtiöt. Helsingin julkiset latauspisteet
on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Helsingin julkiset - yleisillä ja yksityisillä alueilla sijaitsevat - sähköautojen
latauspisteet 31.12.2016.
Yleisillä alueilla sijaitsevista latauspisteistä yksi on pikalatauspiste (50 kW) ja loput
ovat keskinopeita (22 kW). Latauspisteitä ylläpitää Helen Oy. Latauspisteissä on ollut
vuosien 2015 - 2016 aikana noin 200 - 400 lataustapahtumaa kuukaudessa ja
latauspisteiden kokonaissähkökulutus on ollut noin 2000 - 4000 kWh/kk.
Lataustapahtumat ovat kohdistuneet voimakkaasti tiettyihin kohteisiin, esim.
Runeberginkadulle ja muualle kantakaupunkiin, jossa on muutamia vakiokäyttäjiä ja
Helenin omaa henkilökuntaa. Keskimäärin latauksia on ollut 5-10 latausta/kk
latauspistettä kohden, mikä toisaalta kertoo useamman pisteen erittäin alhaisesta
käyttöasteesta. Kuvassa 7 on esitetty yleisillä alueilla sijaitsevien julkisten
latauspisteiden sähkön kulutuksen kehitys.
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Kuva 7. Latausmäärät yleisillä alueilla sijaitsevilla latauspisteillä vuosina 2015-2016.
(Helen Oy)
Lataustapahtumissa tapahtui selkeä lasku vuoden 2015 keväällä, jolloin lataaminen
muuttui maksulliseksi (ajantasaiset hintatiedot). Vuoden 2016 lopulla latausmäärät
nousivat vuoden 2015 alun tasolle, joskin samalla myös latauspisteiden määrä on
hieman noussut. Euromääräisesti lataustulot ovat olleet vuoden 2016 aikana noin
1000 €/kk tasolla (eli alle 30 €/kk/piste). Osa latauksista on ollut Helen Oy:n omien
ajoneuvojen latausta, joista ei synny tilastoitavaa lataustuloa.
Nykyisillä käyttöasteilla latausinfran rakentaminen ja lataustoiminnan operointi
koetaan sähköyhtiöiden ja muiden alan toimijoiden piirissä huonosti kannattavaksi.
Latauspisteen investointikustannukset ovat 5 000 – 15 000 euroa, eivätkä tuotot riitä
tämän kattamiseen pitkälläkään aikavälillä. Pikalatauspisteen investointikustannukset ovat vielä tätäkin suuremmat (noin 50 000 €).

4
4.1

Työryhmän tavoite-ehdotukset perusteluineen
Helsingin käyttövoima-/ autotavoite
LVM:n asettama Suomen kansallinen tavoite on, että tieliikenne on vuonna 2050
lähes nollapäästöistä. Henkilö- ja pakettiautojen käyttövoimana olisivat joko
uusiutuvilla (tai päästöttömillä) raaka-aineilla tuotettu sähkö ja vety tai erilaiset
biopolttoaineet. Näiden osuus kaikesta tieliikenteessä käytetystä energiasta olisi
lähellä sataa prosenttia. Vuonna 2030 vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus
tieliikenteen energiasta olisi vähintään 40 % ja vuonna 2020 osuus on 20 %
(biopolttoaineiden tuplalaskenta mukaan lukien). Lisäksi tavoitteena on, että vuonna
2020 Suomessa myytävistä uusista henkilö- ja pakettiautoista 20 % ja vuonna 2025
50 % olisi vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöön soveltuvia. Vuonna 2030 kaikki
uudet henkilö- ja pakettiautot voisivat kulkea jollakin vaihtoehtoisella
käyttövoimalla.
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Pääkaupunkiseudulla autokanta uusiutuu muuta maata nopeammin. Työryhmä
esittää Helsingin tavoitteeksi, että vuonna 2020 Helsingin uusista henkilöautoista
20 % on sähköautoja tai ladattavia hybridejä tai muita vaihtoehtoisia käyttövoimia
hyödyntäviä ajoneuvoja.

4.2

Helsingin infratavoite
Jakeluinfradirektiivin suosituksena on, että sähköautojen julkisia latauspisteitä tulisi
olla yksi kappale kymmentä sähköautoa kohti. Suomen kansallisena tavoitteena on
vähintään 2000 julkista latauspistettä vuoteen 2020 mennessä. Näistä noin 200 olisi
pikalatauspisteitä. Julkisella latauspisteellä ei tarkoiteta pelkästään julkisilla paikoilla
sijaitsevia latauspisteitä, vaan kaikkien autojen käytettävissä olevia asemia. Vuoden
2030 tavoitteena puolestaan on, autotavoitteet huomioiden, vähintään 25 000
julkista latauspistettä. Kansallisessa ohjelmassa on esitetty Helsingin tavoitteeksi
vuodelle 2020 yhteensä 156 uutta latauspistettä eli yhteensä 247 julkista
latauspistettä.
Työryhmä pitää kansallisessa suunnitelmassa Helsingille esitettyä tavoitetta
realistisena. Helsingissä asuu lähes 12 % Suomen väestöstä ja koko Uudenmaan
maakunnassa lähes 30 %. Sähköautojen yleistyminen tullee tapahtumaan
kasvukeskuslähtöisesti. Työryhmä esittää Helsingin tavoitteeksi 250 julkista
latauspistettä vuonna 2020. Näistä 20 olisi pikalatauspistettä.

5
5.1

Työryhmän toimenpide-ehdotukset perusteluineen
Kaupunki myötävaikuttaa julkisten latauspisteiden syntymistä yleisille alueille
kaupalliselta pohjalta
Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelee toteuttamaan sähköautojen julkisia
latauspisteitä markkinaehtoisesti. Sähköisen liikenteen työryhmä on päätynyt
suosittelemaan samaa Helsingissä. Tällöin kaupunki vuokraa toimijoille katutilaa
lataustoimintaa varten ja mahdollistaa toiminnan käynnistämisen, mutta ei osallistu
latauspisteiden rahoittamiseen. Toisaalta lataustoiminnasta ei myöskään perittäisi
pysäköintimaksua.
Sähköautojen latauspisteiden toteuttamista yleiselle alueelle varten on tehty
sopimus-, tarjouspyyntö- ja toimintamalliluonnokset. Mahdolliset latauspisteiden
toteuttajat ovat kommentoineet sopimusluonnosta ja osallistuneet
vuorovaikutustilaisuuteen. Sopimus-, tarjouspyyntö- ja toimintamalliluonnokset
päivitetään toiminnan kehittyessä.
Ajatuksena on, että kaupunki luovuttaa (kilpailuttaa) alueen latausaseman
sijoittamista varten ja latauspisteen toteuttaja sitoutuu tarjoamaan latauspalvelua
koko sopimuskauden ajan. Sopimuskausi on viisi vuotta, mutta samalla sovitaan
mahdollisuudesta jatkaa sopimusta viidellä vuodella.
Yleisille alueille sijoitettava latauspiste toteutetaan tyyppipiirroksen mukaisesti.
Tyyppipiirros määrittää latauspisteen ulkomitat ja sijoittumisen
kaupunkiympäristöön. Tyyppipiirros päivitetään ennen kilpailutusta.
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Ennen kilpailutusta kaupunki määrittää latauspisteiden tarkan sijainnin kuultuaan
mahdollisia toteuttajia. Määrittelyssä huomioidaan maanalainen infra, sähkön saanti
kohteeseen ja tehdään liikennejärjestelystä päätös. Näin tarjouskilpailuun
osallistujille jää mahdollisimman vähän arvailtavaa tarjousvaiheessa. Sopimus
tehdään kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen
kanssa.
Liikennejärjestely pyritään tekemään siten, että lataustoiminta kohteessa häiriintyy
mahdollisimman vähän eli muiden kuin lataavien sähköautojen pysäköintiä
rajoitetaan ankarasti. Toteuttaja vastaa liikennejärjestelyn toteuttamisesta
kaupungin päätöksen mukaisesti.
Alueen luovuttamisen yhteydessä pyritään siihen, että lataaminen olisi mahdollista
yleisimmille Suomessa käytettäville eri sähköautomalleille ja -merkeille. Työryhmä
esittää, että eri automallien, kanta-asiakasohjelmien tai vastaavien perusteella
latauksen hinnoittelu ei saa poiketa merkittävästi kanta-asiakasohjelmaan tai
vastaavaan kuulumattoman lataajan maksamasta hinnasta.
Kaupunki edellyttää, että yleiselle alueelle sijoittuvista latauspisteistä jaetaan
mahdollisimman paljon tietoa maksutta ja reaaliaikaisesti avoimen rajapinnan kautta
avoimena datana. Linjauksella pyritään edistämään tietojen avointa ja vapaata
jakelua, mitä kaupungin hallintokunnilta edellytetään talousarvion
noudattamisohjeessa ja kaupungin tietotekniikkaohjelmassa.
LIITTEET:
Liite 1. Tarjouspyyntöluonnos
Liite 2. Sopimusluonnos
Liite 3. Toimintamalliluonnos
Liite 4. Tyyppikuva

5.2

Kaupunki laati ja ylläpitää latauspisteiden yleissuunnitelmaa, jonka mukaan
latauspisteitä voidaan toteuttaa yleisille alueille
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut vuonna 2012 yhteistyössä rakennusviraston
ja Helsingin Energian (nyk. Helen Oy) kanssa yleissuunnitelman yli sadan sähköauton
latauspaikan toteuttamisesta yleisille alueille. Yleissuunnitelma on päivitetty vuonna
2017, jolloin siihen lisättiin yksityisillä alueilla sijaitsevat julkiset latauspisteet.
Jatkossa yleissuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa. Päivittämisestä vastaavat
kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto, ja päivitys tehdään yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa.
Uudet latauspaikat toteutetaan yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuunnitelmassa
uusien latauspisteiden sijainti on esitetty noin korttelin tarkkuudella.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto valitsevat yleissuunnitelmasta
toteutettavat latauspaikat ja arvioivat niiden tarkemman sijainnin ja
toteutettavuuden ottaen huomioon kaupunkikuvalliset, liikenteelliset,
rakennustekniset ja sähköverkon käytettävyyteen liittyvät näkökohdat. Tämän
jälkeen kaupunkisuunnitteluvirasto tekee latauspaikkojen liikennesuunnitelmat,
jotka liikennesuunnittelupäällikkö hyväksyy. Lopuksi valittu latausoperaattori laatii
kohdekohtaiset rakennussuunnitelmat, toteuttaa latauspisteet suunniteltuihin
latauspaikkoihin ja operoi niitä kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti.
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Sähköautojen määrän kasvaessa sekä akkutekniikan kehittyessä lataustarpeet
saattavat muuttua huomattavan nopeasti. Kaupunki pyrkii löytämään
yhteistyökeinoja julkisten latauspisteiden toteuttamiseksi myös yksityisille alueille.
LIITTEET:
Liite 5. Yleissuunnitelma

5.3

Julkista latauspistetarvetta ei esitetä asemakaavoissa
Sähköautojen latauspisteet huomioidaan liikennesuunnitelmissa koskien lähinnä
isoja pysäköintialueita ja matkakeskuksia. Pysäköintialueita suunniteltaessa tulee
varautua muutaman pysäköintipaikan muuttamiseksi sähköautojen latauspaikaksi
ennakkoputkituksin.
Asemakaava on vahva, mutta jäykkä tapa ohjata latauspisteiden toteutumista.
Asemakaavan muuttaminen on raskas prosessi. Asemakaavalla voidaan velvoittaa,
patistaa tai kannustaa latauspisteiden toteuttamiseen. Sähköautojen lataustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta vielä kovin hyvin.
Tämän vuoksi sähköautojen latauspisteitä ei kuitenkaan ole järkevää merkitä
asemakaavoihin vaan latauspisteiden edistämiselle tulee löytää joustavampia tapoja.
Tontinluovutusehto on tehokkain tapa ohjata sähköautojen latauspisteiden
toteutusta, kun maa on kaupungin omistuksessa. Tontinluovutusehtoja voidaan
käyttää silloin, kun tontti luovutetaan kaupungilta uudelle omistajalle.
Tontinluovutusehdoissa voidaan vaatia sellaisia asioita, joita ei asemakaavassa ole
edellytetty. Tontinluovutusehtoja voidaan muokata kevyesti sitä mukaan kun
sähköautojen latauspisteiden tarve muuttuu. Tontinluovutusehdot ovatkin
asemakaavaa joustavampi keino ohjata sähköautojen latauspisteiden toteutusta ja
suositeltava tapa edistää sähköautojen latauspisteiden rakentamista.
Maankäyttösopimuksia tehdään, kun yksityinen taho laatii asemakaavaa
omistamalleen maalle. Kaupunki valmistelee maanomistajan kanssa
maankäyttösopimuksen aina, kun maanomistajalle koituu asemakaavasta,
asemakaavan muutoksesta tai vastaavasta poikkeamisluvasta merkittävää hyötyä.
Ensisijaisesti maankäyttösopimuksissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta
osallistua asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen
kustannuksiin. Maankäyttösopimuksilla voidaan laajemminkin sopia osapuolten
välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä silloinkin,
kun maanomistajalle ei synny kaavasta merkittävää hyötyä ja vaikka maanomistajalla
ei tällöin ole lakiin perustuvaa velvoitetta osallistua kaavan toteuttamisen
kustannuksiin. Periaatteessa maankäyttösopimuksessa voitaisiinkin velvoittaa myös
esimerkiksi latauspisteiden rakentamiseen, mutta yleensä tämän tyyppisiä
velvoitteita ei ole sisällytetty maankäyttösopimukseen.

5.4

Kaupungin uusien tonttien tontinluovutusehtoihin tulee vaatimus sähköautojen
latauspisteiden rakentamisesta
On arvioitu, että sähköautot ladataan yli 90 prosenttisesti kiinteistöissä ja
useimmiten yöaikaan. Vain vajaat 10 prosenttia lataustarpeesta kohdistuu siten
julkisiin latauspisteisiin. Yksityisissä kiinteistöissä latauspaikkoja on kuitenkin
toistaiseksi niukasti, mikä omalta osaltaan hidastaa ladattavien henkilöautojen
yleistymistä.
19

Sähköautojen latauspisteiden toteutumista rakennushankkeiden yhteydessä on
pyritty vauhdittamaan tontinluovutusehtojen avulla. Suomessa
tontinluovutusehtoihin on kirjattu vaatimuksia sähköautojen latauspisteisiin liittyen
muun muassa Keski-Pasilan ja Kalasataman hankkeissa. Myös ulkomailla on
hyödynnetty vastaavia ohjauskeinoja. Tukholmassa 20 % pysäköintipaikoista pitää
varustaa valmiudella sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen kaupungin
omistamilla maa-alueilla, Kanadassa paritaloa suuremmissa rakennuksissa 20 % ja
kaupallisissa kohteissa 10 % pysäköintipaikoista tulee varustaa latauspisteillä ja PaloAltossa Yhdysvalloissa kaikilla asunnoilla tulee olla mahdollisuus toteuttaa
latauspiste.
Kalasatamassa kaupunki on määrittänyt Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot, joihin Kalasataman alueen rakentajien tulee sitoutua. Ehdot
koskevat sekä asuinrakennuksia että soveltuvin osin myös liike- ja toimitiloja.
Tontinluovutusehdot sisältävät vaatimuksia myös sähköautojen lataukselle. KeskiPasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun kilpailuaineiston osana
ovat olleet ekologiset kriteerit (ekokriteerit). Ekologisten kriteerien taustalla oli
Helsingin kaupungin ja Senaatti-Kiinteistöjen vahva pyrkimys kestävän kehityksen
mukaiseen rakentamiseen.
Sähköautojen määrän kasvaessa tulee latauspisteiden rakentaminen saada osaksi
uusien pysäköintipaikkojen rakentamista. Parhaat tavat edistää yksityisen latauksen
yleistymistä on vaatimuksen asettaminen tontinluovutusehtoihin, rahalliset
tukitoimet yksityisille kiinteistöille ja uusien lataukseen liittyvien palvelumallien
kehittäminen ja edistäminen. Käytännössä asemakaava- ja rakennuslupavaiheissa
ainoa järkevä tapa edistää sähköautojen latauspisteiden rakentamista on tehdä
pakottava tai ohjaava kirjaus tontinluovutusehtoihin.
Työryhmä ehdottaa, että kaupungin tontinluovutusehtoihin kirjataan vaatimukset
sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi. Tontinluovutusehdoissa tulee vaatia,
että 5-30 % pysäköintipaikoista (mutta vähintään 2 paikkaa) tulee rakentaa
sähköautojen latauspaikoiksi heti uuden rakennuksen rakentamisen yhteydessä.
Tämän lisäksi kaikissa muissa pysäköintipaikoissa tulee varautua latauspisteiden
rakentamiseen ennakkoputkituksin. Latauspisteiden tulee olla vähintään hidasta
latausta.
Kaupunki voi edistää latauspisteiden toteutumista yksityisissä kiinteistöissä myös
rahallisella kannustuksella. Kaupunki voi myöntää erillistä tukea yksityisten
latauspisteiden rakentamiseen nykyisen hissituen tapaan. Tuki voidaan kohdistaa
latauspisteiden rakentamiseen olemassa oleviin kiinteistöihin, lähinnä asunto- ja
työpaikkakiinteistöihin. Lisäksi kaupunki voi edistää uusien latauksen palvelumallien
syntymistä, jolloin latauspisteiden rakentaminen ja rahoitus on käyttäjille
mahdollisimman helppoa, ja mallit mahdollistavat tulevaisuudessa myös esimerkiksi
oman sähköliittymän pysäköintialueille.
LIITTEET
Liite 6. KSV raportti - Sähköautojen julkinen ja yksityinen latauspistetarve

5.5

Kaupungin omaa sähköistä henkilöautokantaa lisätään ja kaupungin toimipisteisiin
rakennetaan latauspisteitä
Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä omassa käytössä noin 430 henkilöautoa, 450
pakettiautoa, 190 kuorma-autoa ja 240 työkonetta (sis. mm. traktorit,
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monitoimikoneet ja tiehöylät). 1.11.2016 ajoneuvoista 2 oli ladattavaa hybridiautoa
ja 4 täyssähköistä henkilöautoa. Lisäksi Helen Oy:lla on käytössään 3 ladattavaa
hybridiautoa ja 1 täyssähköinen henkilöauto. Ajoneuvokanta uusiutuu osittain
vuosittain ja mm. uusia henkilöautoja hankitaan vuosittain 60 kappaletta.
Suomen markkinoilla on ollut 1.11.2016 saatavilla 9 täyssähköistä henkilöautomallia
ja yksi sähköinen pakettiautomalli. Täyssähköautojen yleistymistä on eniten
hidastanut sähköauton hankintahinta verrattuna polttomoottoriautoihin. Tällä
hetkellä markkinoilla hankintahinnaltaan edullisin täyssähköauto Nissan Leaf maksaa
34.990 €, alv 24 % (28.500 €, alv 0 %). Helsingin kaupungin käyttöönsä kilpailuttaman
henkilöautojen puitesopimuksen tarjousvertailuhinnaltaan edullisin
polttomoottorikäyttöinen henkilöauto maksaa 12.940 € (alv 0 %) eli hinta-erotus on
yli 15 000 € / auto (alv 0 %). Vuositasolla lisärahoitusta tarvittaisiin yli 900 000 €, jos
kaikki uudet henkilöautot hankittaisiin sähköautoina.
Sähköautojen rajallinen toimintamatka, harva latausverkko ja hidas ladattavuus eivät
myöskään ole toistaiseksi suosineet sähköautoja työkäytössä. Nykyisissä
sähköautoissa yhden latauksen avulla ajettava toimintamatka on 80 - 250 km.
Vuonna 2016 vain yhdellä automerkillä on yhdellä latauksella toimintamatka ollut yli
500 km. Useilta autonvalmistajilta on kuitenkin tulossa muutaman seuraavan
vuoden aikana markkinoille täyssähköisiä autoja, joiden toimintamatka tulee
olemaan vähintään 250 km yhdellä latauksella.
Suomen sähköautojen jälkimarkkina on varsin uusi. Ensimmäisen sukupolven
sähköautojen jälkimarkkina-arvo ei ole säilynyt odotetulla tasolla. Jälleenmyyntiarvo
on suhteessa huonompi, kuin vastaavassa polttomoottorikäyttöisessä autossa.
Sähköisen auton hankintahinta on suurempi, mutta ylläpitokustannukset jäävät
polttomoottoriautoa pienemmiksi. Sähköisessä autossa on huoltokuluja elinkaaren
aikaan vähemmän kuin polttomoottoriautoissa. Sähköautojen akustoilla on kattavat
takuut, useissa malleissa jopa 8 vuotta. Akkujen vaihtoa ei käytännössä tehdä ja
tästä syystä akkupaketin vaihdosta aiheutuvia kuluja ei vielä tiedetä.
Sähköisten autojen huoltaminen ja korjaaminen edellyttää erityistä sähköteknistä
osaamista. Staran logistiikan korjaamo on ainoana pääkaupunkiseudun kunnallisista
auto- ja konekorjaamoista kehittänyt sähköisten ajoneuvojen osaamistaan ja on
hankkimassa tarvittavat SFS-6002 standardin mukaiset kelpoisuudet sähköautojen
huolto- ja korjaustoimintaan. Hankitun sähköautokannan ja ladattavien
hybridiautojen elinkaaripalveluiden (lataus, huolto, varustelu, korjaus) järjestäminen
on syytä kanavoida keskitetysti ajoneuvojen elinkaaripalveluita koordinoivan Staran
logistiikan kalustoratkaisun kautta.
Sähköisen auton käyttöönotto työkäyttöön edellyttää myös kiinteistöön tai varikolle
sijoittuvan latauspisteen rakentamista. Tällä hetkellä vain muutamassa kaupungin
omassa kiinteistössä on sähköautojen latausmahdollisuus: rakennusvirastolla on
omassa hallissa kaksi hidaslatauspistettä ja ympäristökeskuksen pihassa Viikissä on
Helen Oy:n rakentama normaalitehoinen latauspiste. Lisäksi mm. HKL lataa hallissa
hidasta latausta. Jotta varmistettaisiin sähköautojen käyttömahdollisuudet koko
päivän ajaksi, tulisi kaupungin kiinteistöissä tai varikolla olla pikalatauspiste tai
vähintään tehokkaan kolmivaiheisen kotilatausaseman rakentamista. Ilman
työkäyttöön tarkoitettujen autojen suunnitelmallista latausmahdollisuutta ei
kaupungin omaa sähköistä liikennettä voida lisätä nykyisestä.
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Sähköisen liikenteen käyttöönottamisen edistämiseksi kaupungin tulee mahdollistaa
sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen hankinta. Tätä varten kaupungin on
osoitettava erillinen määräraha, jolla katetaan perinteistä polttomoottoriautoa
kalliimpi sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen hankintahinta. Helsingin
kaupunki hankkii vuosittain käyttöönsä uusia henkilöautoja noin 60 kappaletta.
Näiden vuositason hankintahinta on yhteensä noin 800.000 €. Mikäli osa näistä
henkilöautoista hankittaisiin sähköautoina tai ladattavina hybridiautoina, olisi
hintaerotus katettava lisärahoituksella. Helsinki hankkii käyttöönsä vuosittain myös
noin 100 pakettiautoa. Näiden yhteenlaskettu hankintahinta on noin 2,6 M€
vuodessa. Mikäli osa näistä pakettiautoista hankittaisiin sähköautoina tai ladattavina
hybridiautoina, olisi hintaerotus katettava lisärahoituksella.
Sähköisten tai ladattavien hybridihenkilö- ja pakettiautojen tarjonta tulee
kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Näiden lisäksi kaupungin on kiinnitettävä
erityistä huomiota sähköisen hyötyajoneuvokannan lisäämiseen. Henkilöliikenteen
puolella mm. HSL kehittää jo sähköistä bussiliikennettä. Materiaalin kuljettamiseen
liittyvien hyötyajoneuvojen ja sähköisten työkoneiden osalta markkinoiden tarjonta
on yhä kehittymätöntä. Stara edistää markkinavuoropuhelun ja kehityshankkeiden
kautta sähköisen hyötyajoneuvojen ja työkoneiden markkinasaatavuutta Suomessa.
Tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti Helsingin käyttöön sähköisiä
hyötyajoneuvoja ja työkoneita.
Työryhmä esittää, että kaupungin omaan käyttöön hankitaan vain sähkökäyttöisiä tai
muuten hyvin vähäpäästöisiä ajoneuvoja aina, kun se on työtehtävien näkökulmasta
soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista. Vastaava periaate otetaan käyttöön työsuhdeja leasing autoihin. Hankituille ajoneuvoille turvataan riittävä latausverkosto.
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Yhteenveto
Helsingin kaupungin sähköisen liikenteen työryhmä perustettiin vuonna 2011
koordinoimaan sähköisen liikenteen ensivaiheen toimia. Jatkettaessa työryhmän
toimikautta vuosiksi 2015-2016 selvitettäväksi ja tarkennettavaksi asetettiin
seuraavat yksityiskohdat:
 Sähköautojen julkiset latauspisteet varataan vain tankkaustoiminnalle eikä
kaupunki peri sähköautojen julkisista latauspisteistä jatkossa
pysäköintimaksua.
 Laaditaan ohjeistus julkisen latauspistetarpeen selvittämisestä ja
esittämisestä uusissa asemakaava- ja liikennesuunnitteluhankkeissa
keskeisillä julkisilla palvelualueilla, matkaketjujen solmukohdissa ja
liityntäpysäköintialueilla.
 Laaditaan ohjeistus yksityisen latauspistetarpeen ja toteutusvelvollisuuksien
esittämisestä asemakaavoissa ja tontinluovutusehdoissa.
 Kaupunki ei osallistu yleisillä alueilla olevien, julkisten latauspisteiden
rahoittamiseen. Valmistellaan julkisille alueille sijoitettavien latauspisteiden
toteuttamis-, paikanluovutus- ja kilpailutusperiaatteet.
 Määritellään julkisille alueille sijoitettavien latauspisteiden ympäristöön
sovittaminen ja ulkonäkö. Latauspisteisiin sijoitettavat mainospaikat eivät
ole toistaiseksi sallittuja. Laaditaan ohjeistus myös mainosten mahdollisesta
sijoittamisesta latauspisteisiin.
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Kaupunki haluaa edistää puolijulkisten latauspisteiden rakentamista.
Selvitetään mahdollisuudet ja yhteistyömuodot edesauttaa yksityisiä
elinkeinonharjoittajia puolijulkisten latauspisteiden toteuttamisessa.
Pyritään lisäämään kaupungin omaa sähköautokantaa hakemalla oikeita
toteutusmuotoja.

Työryhmä toteaa yllä esitetyt asiat selvitetyiksi. Toimenpiteet sähköisen liikenteen
edistämiseksi on esitetty tässä raportissa ja sen liitteissä. Työryhmä luovuttaa
raportin kaupunginjohtajalle ja toteaa työryhmän työn päättyneeksi.
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