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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sähkö- ja robottiautojen yleistyminen Helsingissä on osa käynnissä 
olevaa liikenteen ja liikkumisen murrosta. Uudet palvelut ja teknologiat 
lisäävät kulkutapavaihtoehtoja ja vähentävät tarvetta autoilulle ja auton 
omistamiselle. Sähkö- ja robottiautot tukevat liikenteen resurssien ny-
kyistä tehokkaampaa käyttöä; esimerkiksi ajoneuvojen ja pysäköinti-
paikkojen tarve voi vähentyä murto-osaan nykyisestä. Sähköautot vä-
hentävät ajoneuvojen päästöjä ja robottiautot osana matkaketjuja kas-
vattavat ajoneuvojen käyttöastetta. Liikennejärjestelmän tasa-arvoisuus 
lisääntyy, sillä autottomien ihmisten liikkumisvaihtoehdot lisääntyvät. Li-
säksi automatisoituminen lisää liikennejärjestelmän turvallisuutta. 

Sähkö- ja robottiautojen yleistyminen voi kuitenkin johtaa kehitykseen, 
joka ei vastaa yhteiskunnan tavoitteita. Tällä tarkoitetaan tilanteita, jois-
sa autoilun kulkutapaosuus kasvaa kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliiken-
teeseen verrattuna. Erityisen suureksi riskit muodostuvat skenaariossa, 
jossa ihmiset omistavat itse autonsa. Sähköautot ovat käyttökustannuk-
siltaan edullisia, kun niitä verrataan perinteisiä käyttövoimia hyödyntä-
viin autoihin. Robottiautot lisäävät ovelta ovelle -autoilun helppoutta ja 
houkuttelevuutta sekä mahdollistavat autoilun niille, jotka aiemmin käyt-
tivät muita kulkutapoja. Lisäksi osa autojen ajosta tapahtuu ilman kulje-
tettavia. Nykyisin autoliikenteen suoritetta rajoittaa myös kuljettajan 
ajankäyttö. Jatkossa tällaista rajoitinta ei ole, kun autot kulkevat ilman 
kuljettajaa. 

Liikenteen teknologioissa ja palveluissa, kuten sähkö- ja robottiautojen 
yleistymisessä, on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia, 
joilla on selkeitä vaikutuksia liikkumiseen, liikenteeseen ja laajemmin 
yhteiskuntaan. Vaikutukset voivat olla suoria tai hyvinkin välillisiä, kuten 
kuluttajien käyttäytymiseen liittyviä. Muutosten aikajännettä on vaikea 
arvioida etenkin teknologian kehitykseen ja sen adaptaatioon liittyen. 
Yksityisen sektorin tuottamien palveluiden osalta markkinat määräävät, 
miten palvelut yleistyvät. Teknologian osalta on haastavaa arvioida ke-
hityksen nopeutta ja teknologioihin liittyvien kustannusten kehitystä. 



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2018 2 (2)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
18.1.2018

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen päätti johtajistokäsittelyssä 24.5.2017 
merkitä sähköisen liikenteen työryhmän raportin 2013 - 2016 tiedoksi ja 
lähettää sen kaupunginkansliaan ja kaupunkiympäristön toimialalle ra-
portissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista varten. Työryhmä esitti 
vuoden 2020 tavoitteiksi Helsinkiin seuraavaa:

 Helsinkiin rekisteröidyistä uusista henkilöautoista vähintään 20 % 
on sähköautoja, ladattavia hybridejä tai muita vähäpäästöisiä auto-
ja.

  

 Julkisten latauspisteiden määrä on vähintään 250 pistettä. Näistä 
20 on pikalatauspisteitä.

Helsinki on toiminut robottiautojen kokeiluissa kansainvälisessä eturin-
tamassa. Toiminta on tapahtunut sekä kokeiluhankkeissa, kuten SOH-
JOA ja mySmartlife, että verkostoyhteistyössä, kuten Bloomberg Aspen 
Initiative of Autonomous Vehicles in Cities, johon Helsinki osallistuu yh-
deksän muun kansainvälisen kaupungin kanssa. 

Vuonna 2018 Helsinki päivittää Älyliikenne Helsingissä -kehittämisoh-
jelman, joka sisältää Helsingin vision ja toimenpiteet automaattiliiken-
teelle. Helsinki jatkaa lisäksi sähköisen liikenteen työryhmän raportin 
toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Aiempien robottibussikokeilujen 
pohjalta Helsinki käynnistää laajemman kokeilun, jonka kautta arvioi-
daan robottibussien hyötyjä, mahdollisuuksia ja esteitä kattavasti. Ko-
keilukohteeksi on valittu Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin työmatkojen 
viimeisen kilometrin liikkumisen parantaminen. 

Sähkö- ja robottiautojen teknologioilla ja palveluilla on päällekkäisiä ja 
toisiaan vahvistavia vaikutuksia. Sähkö- ja robottiautot liittyvät osaltaan 
1.7.2018 voimaan tulevaan liikennepalvelulakiin, joka edistää uuden 
teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa 
sekä mahdollistaa saumattomat ja multimodaaliset matkaketjut. Sähkö- 
ja robottiautojen yleistymisen aiheuttamia muutoksia Helsingissä kau-
punkilaisten, yritysten, infrastruktuurin ja kaupunkitilan käytön kannalta 
selvitetään osana Älyliikenne Helsingissä –kehittämisohjelman päivittä-
mistä.
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