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§ 385
V 3.5.2017, Valtuutettu Matti Niirasen aloite Helsingistä sähköautoil-
le ystävällinen kaupunki

HEL 2016-011227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Niiranen Matti ym. valtuustoaloite Kvsto 12.10.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi sähköautoille ystävälliseksi kau-
pungiksi ja laatisi siihen tähtäävän konkreettisen toimenpideohjelman. 
Selvittää tulisi esimerkiksi mahdollisuudet sijoittaa katujen varsille run-
saasti sähköautojen latauspisteitä erillisen palvelumallin avulla. Lataus-
pisteiden tulee olla yhdensopivia kaikkien sähköautojen kanssa. Säh-
köautojen käytön lisäämistä edistävien toimien suunnitteluun ja toteut-
tamiseen tulisi varata riittävät resurssit.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on toiminnassaan ottanut huo-
mioon aloitteessa esitettyjä asioita mm. Strategiaohjelman 2013–2016 
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kestävää liikkumista edistävän tavoitteen toimenpide-ehdotuksena ole-
van kattavan sähköautojen latausverkon luomisen pohjalta. 

Kaupunginhallitus päätti vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämisestä ja 
ympäristövyöhykkeen perustamisesta Helsinkiin 31.5.2010. Vähäpääs-
töisten henkilöautojen pysäköintietuus otettiin käyttöön huhtikuussa 
2011. Kriteerejä päätettiin tarkistaa kahden vuoden välein, ja ensim-
mäinen tarkistus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.6.2014 ja toinen 
14.11.2016 § 1025. Päätökset pohjautuvat ilmansuojelutyöryhmän esi-
tyksiin. Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset L-luokan ajoneu-
vot (moottoripyörät, mopot, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyörät 
eli mopoautot) ovat vähäpäästöisiä ja niille voidaan siten myöntää kau-
punginvaltuuston 16.2.2011 § 31 hyväksymä 50 %:n alennus voimas-
saolevista pysäköintimaksuista sekä asukas- ja yrityspysäköintitunnuk-
sen lunastamismaksusta.

Kaupunki on kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 1265 tekemän päätök-
sen perusteella liittynyt perustettuun valtakunnalliseen sähköautojen la-
tausoperaattoriyhtiöön, Liikennevirta Oy:öön. Valtakunnallisen sähkö-
autojen latausoperaattoriyhteistyön lähtökohtana on, että sähköauton 
lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla tavalla yli kaupunkirajojen 
liikuttaessa. Olennaista on järjestää latauspistokkeiden yhteensopi-
vuus, latauspisteiden löydettävyys, tekninen asiakaspalvelu lataukseen 
sekä latauspalveluiden maksu- ja tietojärjestelmät. Latausoperaatto-
riyhteistyöllä nostetaan latauspisteiden käyttöastetta, alennetaan la-
tauspisteiden yksikkökustannuksia ja jaetaan vuosikustannuksia sekä 
mahdollistetaan kilpailukykyinen sähköautojen latauspalveluliiketoimin-
ta pitkäjänteisesti. 

Helsingissä on vuodesta 2011 lähtien toiminut kaupunginjohtajan ni-
meämä sähköisen liikenteen työryhmä. Työryhmään ovat kuuluneet 
edustajat mm. rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, ra-
kentamispalvelu Starasta sekä Helen Oy:stä. Työryhmän tehtävänä on 
ollut mm. sähköistyvän autoliikenteen edistäminen ja ensivaiheen kehi-
tystoimien koordinointi. Työssä on määritetty sähköautojen julkisen la-
tausinfrastruktuurin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet Helsingissä.

Euroopan komission jakeluinfradirektiivin suosituksena on, että sähkö-
autojen julkisia latauspisteitä tulisi olla yksi kappale kymmentä sähkö-
autoa kohti. Suomen kansallisena tavoitteena on vähintään 2000 julkis-
ta latauspistettä vuoteen 2020 mennessä. Näistä noin 200 olisi pikala-
tauspisteitä. 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 oh-
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jelmassa on esitetty Helsingin tavoitteeksi vuodelle 2020 yhteensä 156 
uutta latauspistettä eli yhteensä 247 julkista latauspistettä. 

Ladattavien henkilöautojen määrä Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 
653 ajoneuvoa. Näistä 145 oli täyssähköautoa ja 508 ladattavia hybri-
dejä. Tämän lisäksi Helsingin alueelle oli rekisteröity 37 sähkökäyttöistä 
pakettiautoa.

Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 16 yleisille alueille toteutettua jul-
kista sähköautojen latausasemaa, joissa on yhteensä 35 latauspistettä. 
Näiden lisäksi kaupungissa on 15 pysäköintiyhtiöiden tai kauppaliikkei-
den toteuttamaa yleisessä käytössä olevaa julkista latausasemaa ja 
näissä 56 latauspistettä. Yhteensä kaupungin alueella on nyt 91 julki-
sessa käytössä olevaa sähköautojen latauspistettä. 

Helsinki on laatinut latauspisteiden vuonna 2017 päivitetyn yleissuunni-
telman yli sadan julkisen latausaseman toteuttamisesta yleisille alueille. 
Kullekin latausasemalle on toteutettavissa 1-4 latauspistettä, mikä 
mahdollistaa myös em. kansallisessa ohjelmassa Helsingin kaupungille 
tavoitteeksi esitetyn yhteensä noin 250 latauspisteen toteuttamisen 
vuoteen 2020 mennessä. Uudet latauspisteet on tarkoitus toteuttaa 
markkinaehtoisesti yleissuunnitelman pohjalta. Kaupunki on laatinut pe-
riaatteet latauspaikkojen luovuttamiseksi latausoperaattoreille. Luovu-
tusperiaatteiden mukaisesti kaupunki ei osallistu jakeluinfran rahoitta-
miseen, vaan tarvittavat investoinnit jäävät latausoperaattorin rahoitet-
tavaksi. Pääperiaatteena on, että kaupunki kilpailuttaa alueen latausa-
seman sijoittamista varten ja latauspisteen toteuttaja sitoutuu tarjoa-
maan latauspalvelua sopimuskauden ajan. Yleisille alueille sijoitettava 
latauspiste toteutetaan latauspisteen ulkomitat ja sijoittumisen kaupun-
kiympäristöön määrittelevän tyyppipiirustuksen mukaisesti. Kaupunki 
määrittää latauspisteiden tarkan sijainnin kuultuaan mahdollisia toteut-
tajia. Määrittelyssä huomioidaan maanalainen infra, sähkön saanti koh-
teeseen ja tehdään liikennejärjestelystä päätös. Alueen luovuttamisen 
yhteydessä pyritään siihen, että lataaminen olisi mahdollista yleisimmil-
le Suomessa käytettäville eri sähköautomalleille ja -merkeille. 

Kalasatamassa kaupunki on määrittänyt Kalasataman älykkäät ener-
giajärjestelmät - tontinluovutusehdot, joihin Kalasataman alueen raken-
tajien tulee sitoutua. Ehdot koskevat sekä asuinrakennuksia että sovel-
tuvin osin myös liike- ja toimitiloja. Tontinluovutusehdot sisältävät vaati-
muksia myös sähköautojen lataukselle. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on edistänyt systemaattisesti jo 
usean vuoden ajan sähköautojen käytön lisäämistä. Edistystoimia ovat 
myös aloitteessa selvitettäväksi esitetyn sähköautojen latausverkoston 
ensi vaiheen toteuttaminen sekä latausoperaattoreiden kilpailuttamisen 
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valmistelu. Lisäksi kaupunki on edistänyt mm. pysäköintietuuksilla ja 
tontinluovutusehdoin sähköautojen käytön lisäämistä. Jatkossakin säh-
köautojen käytön lisäämistä edistävien toimien suunnittelua ja toteutta-
mista voidaan tehdä osana kaupungin normaalia toimintaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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