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Älykäs sähköinen 
liikenne Turussa



Kaupungit tarvitsevat fiksuja ratkaisuja. Puhtaiden ja älykkäiden urbaanien liikkumisratkaisujen 

liiketoimintapotentiaali on globaalisti noin 9.000 miljardia dollaria.

Sähköajoneuvojen avulla liikenteen kasvihuonekaasu-, hiukkas- ja melupäästöjä voidaan 

vähentää merkittävästi. Älykkäät liikkumispalvelut moninkertaistavat vaikutuksen.

Liikenne tuottaa viidenneksen Turun kasvihuonepäästöistä. Niiden vähentäminen on tärkeä 

osa Hiilineutraali Turku 2040 –työtä.

Fiksun sähköisen liikkumisen Turku



ÄSL on Tekesin osarahoittama laaja valtakunnallinen hanke 2014-2016

Älykäs sähköinen liikenne -hanke

Turun tavoitteet:

1. Yhdistää sähköinen 

liikenne  

kaupunkikehitykseen 

2. Tuottaa ratkaisuja 

yhdessä yritysten 

kanssa

3. Edelläkävijyys ja kv-

markkinat
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ÄSL Tehtävät: Turun kaupunki htkk Toteutus

Sähköisen liikenteen integrointi aluekehitykseen ja kaavoitukseen

 Toimintamallin kuvaus

 Pilottikohteiden valinta

 Kumppaniverkoston kokoaminen pilottikohteisiin

 Pilottikohteiden suunnittelu 

3 Q1/2014-Q2/2015

Sähköisen liikenteen integrointi liikennesuunnitteluun

 Toimintamallin kuvaus

 Pilottikohteiden valinta

 Kumppaniverkoston kokoaminen pilottikohteisiin 

 Pilottikohteiden suunnittelu

3 Q3/2014-Q4/2015

Latausverkoston rajapintojen avaaminen yhteistyössä Turku Energian ja Virtapisteen kanssa paikallisten 

yhtiöiden palvelukehityksen mahdollistamiseksi
1 Q3/2014-Q1/2015

Kotilatauksen ja kiinteistöjen energianhallintaan liittyvien palvelumahdollisuuksien selvittäminen Turun 

alueella
1 Q2/2014-Q4/2014

Liikenteen ja kiinteistöjen energiankäyttö- ja päästövaikutusten suunnittelu- ja todentamismallit 1 Q4/2014-Q2/2015

Yhteensä 9



Sähköisen liikkumisen ratkaisuista 

tehtiin osa Skanssin suunnittelua.

Joukkoliikenteeseen on suunnitteilla 

ratikka ja/tai sähköbussit.

Skanssin kaavamääräyksissä 

edellytetään latauspisteitä kattavasti.

Alueelle valmistellaan 

yhteiskäyttösähköautojärjestelmää.

Suunnittelussa on myös yhteiskäyttöisten 

sähkötavarapyörien järjestelmä, joka 

latautuisi aurinkosähköllä.

Ratkaisuja luotiin merkittävästi myös 

Turku-Siemens –yhteistyössä.

Skanssin 
pilottialue



Kaupunkikonsernissa on jo noin 

kymmenen täyssähköautoa ja 

ladattavaa hybridiä.

EMOBILITY WORKS –selvityksen 

mukaan 40 prosenttia nykyisestä 

ajoneuvokannasta on mahdollista 

sähköistää nykytilanteessa (2015).

Kaupunki suosii vähäpäästöistä 

kalustoa liikkumispalveluiden ja 

ajoneuvojen hankinnoissa. 

Ajoneuvokannan 
sähköistäminen



Latauspisteverkon 

kehittämiseksi tehtiin 

yleissuunnitelma.

Suunnitelmassa on kriteerit ja 

paikat 200 latauspistettä varten.

Hankkeen aikana Turkuun 

rakennettiin noin 20 julkista tai 

puolijulkista latauspistettä. 

Pisteitä toteuttaa Turku Energia 

(ja kertoo aiheesta lisää)

Latauspisteet



Bussilinja 1 reitillä satama–

kauppatori–lentokenttä 

sähköistetään

Ensimmäiset sähköbussit 

liikenteeseen lokakuussa 2016 

6 täyssähköistä Linkker-bussia, 2 

pikalaturia ja varikkolataus

Sähköbussit



Vammaispalvelulain mukaisten 

kyyditysten hankinnassa etukäteen 

tilatut kyydit ohjattava ensisijaisesti 

sähkö- ja hybridiautoille

Kaupungin työntekijät voivat tilata 

sähkö- ja hybriditaksin Lounais-

Suomen Taksidatan 

taksikeskuksesta

Info- ja keskustelutilaisuus 

kuljetuspalveluyrittäjille 14.12.2015

Kilpailutuksia ja 
yhteistyötä



Monia ÄSL-tilaisuuksia Turussa

Sähköautojen kokoontumisajot 

Turussa 23.5.2014

Bastu-yristystyöpaja sähköisestä 

liikenteestä 26.4.2016

Sähköinen liikenne valtaa Turun! –

loppuseminaari 21.6.2016

Medianäkyvyyttä lehdistössä ja 

blogeissa (mm. Sitra ja Tekes)

Vuorovaikutusta 
ja viestintää

Kuva 2: Turku Energia



Raitiotien suunnittelu

Funikulaari Kakolanmäelle

Jokilautta Förin sähköistäminen sekä 

uuden äly-Förin kehitys

Sähköbussien ympärille Tekesin 

rahoittama tutkimus- ja kehityshanke 

vuosille 2015-2019

Tunnin juna, matkaketjut ja 

kokonaisvaltainen palvelu, 

hyperloop…

Kohti sähköistä 
tulevaisuutta



Turku toteuttaa Suomen ensimmäisen

CIVITAS-hankkeen vuosina 2016-

2020.

Turun kumppaneina ovat Madrid, 

München, Madrid, Ruse ja Tukholma.

Turku ohjaa hankkeessa Liikkuminen 

palveluna –kehitystyötä (MAAS, 

Mobility as a Service).

Kehitystyön kohteena on myös useita 

uusia sähköisen liikkumisen ratkaisuja

Hanketyöstä virtaa

Kuva: Turku Energia
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Wiisaan Sähköisen Liikkumisen Manifesti
Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016

Turun ja koko Suomen tulee olla uudistajia ja 
valon kannattelijoita, jotka tuovat maailmaan 
ratkaisuja ja luovat parempaa tulevaisuutta.
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Wiisaan Sähköisen Liikkumisen Manifesti
Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016

Uusia puhtaita ja älykkäitä liikkumisen ratkaisuja on 
nykyistä voimallisemmin keksittävä, kehitettävä, 

kokeiltava ja otettava käyttöön Suomessa.
Liikkumisjärjestelmän pohjautuminen fossiilisiin 

polttoaineisiin on kansantaloudellinen haitta.
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Wiisaan Sähköisen Liikkumisen Manifesti
Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016

Liikkumispalveluiden kehittymistä on aktiivisesti 
tuettava esimerkiksi tarjoamalla kehittäjien 

käyttöön avointa tietopohjaa. 
Kaupunkisuunnittelussa tulee panostaa ratkaisuihin, 
jotka vähentävät tarvetta siirtyä pitkiä välimatkoja 

työn, palveluiden, virkistymisen tai harrastusten 
saavuttamiseksi.
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Wiisaan Sähköisen Liikkumisen Manifesti
Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016

Sähköisten ajoneuvojen hankintaa on kannustettava 
taloudellisin ohjauskeinoin, liikkumispalveluiden hankinnassa 

on painotettava ympäristö- ja terveysvaikutuksia, julkinen 
liikenne on toteutettava hiilineutraalisti ja sähköisiä 

yhteiskäyttöajoneuvoja on suosittava liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyissä. 
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Wiisaan Sähköisen Liikkumisen Manifesti
Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016

Suomen valtion tukema valtakunnallinen Älykäs sähköinen 
liikenne -hanke saattoi yhteen kehittäjäyritykset, asiantuntijat 

ja kaupungit.

Jotta suomalainen fiksun sähköisen liikkumisen kehitystyö voi 
menestyä, on sen myös liittouduttava hyvien kansainvälisten 

kehityskumppanien kanssa. Turku toteuttaa Suomen 
ensimmäisen CIVITAS-hankkeen koko maan hyväksi.
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Lisätietoja: www.turku.fi/alykas-sahkoinen-liikenne-turussa

Risto Veivo risto.veivo@turku.fi ja Janne Rinne janne.rinne@ubc.net

http://www.turku.fi/alykas-sahkoinen-liikenne-turussa
mailto:risto.veivo@turku.fi

