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TIIVISTELMÄ
Tässä työssä on laadittu Turun kaupungin ajoneuvokannan uudistamissuunnitelma.
Uudistamissuunnitelma sisältää tarkastelun noin 150:lle kaupungin ajoneuvolle ja niitä
hallinnoiville yksiköille. Työn ensimmäinen osa keskittyy sähköisen ajoneuvokaluston
lisäämiseen eri yksiköissä sekä hankintatyökalun esittelyyn. Työn toinen vaihe esittelee
eri yksiköiden ajoneuvojen käytön eri toimintamallit sekä niiden kehittämiseen liittyvät
toimenpide-ehdotukset.

Ajoneuvokannasta saatiin yksityiskohtainen aineisto sisältäen merkit, mallit, kustan-
nukset, päivittäiset käyttöajat, arviot päivittäisestä kilometrimäärästä sekä pisimmästä
yhdensuuntaisesta matkasta. Lisäksi näitä tietoja sekä vallitsevia toimintatapoja tar-
kennettiin jokaiseen yksikköön tehdyissä puhelinhaastatteluissa. Tietojen pohjalta arvi-
oitiin ajoneuvokannan sähköistämispotentiaali yksiköittäin. Lähtökohtana oli koko ajo-
neuvokannan sähköistäminen, mutta esimerkiksi käyttötarkoitukset ja erilaiset kulje-
tustarpeet saattavat olla esteinä sähköautoon vaihtamiselle. Tulee kuitenkin huomata,
että arvio tehtiin nykyiseen ajoneuvojen saatavuuteen pohjautuen ja tietoja tulee päi-
vittää ajoneuvomallien saatavuuden kehittyessä. Henkilöautot, joilla ajetaan lyhyitä
matkoja ja joilla ei ole erityisiä kuljetustarpeita, ovat ensisijaisesti potentiaalisin säh-
köistämisen ryhmä.

Ajoneuvokannan sähköistämisen helpottamiseksi kehitettiin myös yksinkertainen han-
kintatyökalu internetselaimen kautta tai mobiililaitteessa toimivana. Työkalussa kartoi-
tetaan erilaisten käyttötarkoitusta ym. tarkentavien kysymysten kautta mahdollisuutta
vaihtaa kyseisen käyttötarkoituksen ajoneuvo sähkökäyttöiseksi. Kustannusvaikutukset
jätettiin työkalun ulkopuolelle. Työkalun tarkoitus on helpottaa ensivaiheen alustavaa
analyysia sähköautoon vaihtamisesta ja arviota siitä, että soveltuisiko sähköauto kysei-
seen käyttötarpeeseen. Työkalun pohjana toiminut flowchart-kaavio löytyy työn liitteis-
tä.

Lopuksi työssä laadittiin ajoneuvokannan uudistamissuunnitelma yksikkökohtaisesti
analysoiden sekä esitettiin toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia jatkotoimenpiteitä
varten. Kokonaisuudessaan havaittiin, että eri yksiköiden välillä olisi selkeää potentiaa-
lia sisäisen yhteiskäytön lisäämiseen, mutta toki pitää huomioida työajan tehokkuus ja
sitä kautta myös autojen sijainnit. Myös isompien ajoneuvoluokkien suuri määrä herätti
huomiota, joten niiden käyttöasteiden tehostaminen tulee selvittää tarkoin. Lisäksi
työssä esitetään jatkokehitysehdotuksia liittyen sähköajoneuvojen hankintaan, käyttö-
asteiden nostoon ja ajoneuvomäärän tarkasteluun, kuorma-autojen ja muiden ras-
kaampien ajoneuvojen käyttöön sekä sähköavusteisten polkupyörien käytön lisäämi-
seen.

Ajoneuvokaluston sähköistäminen ja koko ajoneuvokannan kokonaisvaltainen uudista-
minen esim. kaupungin sisäisten toimintamallien kehittämisen kautta on pitkäkestoinen
prosessi, johon tässä selvityksessä on otettu ensiaskeleet. Tämä työ nostaa esiin toi-
saalta ajoneuvokannan sähköistämisen kannalta olennaisimpia asioita ja keinoja asian
edistämiseksi, sekä toisaalta koko ajoneuvokannan hyödyntämisen kannalta olennai-
simpia asioita toimintamallien kehittämiseksi yleisesti koko kaluston osalta.



ALKUSANAT

Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden tavoitteena on vähen-
tää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuo-
teen 2020 mennessä. Yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista on
yleisestikin ottaen liikenne. Sähköinen liikenne on yksi merkittävä kestävän liikkumisen
osa-alue, jonka edistämiseen kaupunki haluaa panostaa.

Tämä työ on toteutettu osana kansainvälistä EMOBILITY WORKS -hanketta, jonka ta-
voitteena on lisätä sähköistä liikennettä (henkilö- ja pakettiautoja sekä sähköpyöriä)
yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa.  EMOBILITY WORKS on eurooppalainen IEE
(Intelligent Energy Europe) -ohjelman osittain rahoittama projekti. Projektissa on 12
partneria 9 Euroopan maasta. Projektia koordinoi itävaltalainen Grazer Energieagentur.

Turun kaupunki on linjannut, että jatkossa kaikki kaupungin käyttöön tulevat ajoneuvot
tulevat olemaan sähköautoja. Täyssähköautot ovat päästöttömiä ja hiljaisia, vaikkakin
kalliimpia kuin polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot. Latauspisteverkosto kehittyy jatku-
vasti niin Turussa kuin muuallakin Suomessa, joten puhtaampi liikkuminen sähköautoil-
la on entistä mutkattomampaa. Nykypäivänä yhdellä latauksella suoritettavat
ajosäteetkin ovat sellaisia, että sähköautot sopivat erinomaisesti pienehköllä alueella
tapahtuvaan päivittäiseen liikkumiseen.

Tässä työssä tarkoituksena on ollut tarkastella Turun kaupungin oman ajoneuvokannan
sähköistämispotentiaalia ja kehittää yksinkertainen hankintatyökalu sähköautojen han-
kinnan helpottamiseksi. Lisäksi työssä on laadittu kehittämisehdotuksia kaupungin ajo-
neuvokannan tehokkaampaan käyttöön eri yksiköiden kohdalla.

Työ toteutettiin Ramboll Finland Oy:n ja Hermia Groupin kanssa yhteistyössä. Rambol-
lilta työn toteuttamisesta vastasivat KTM, FM Sini Kahilaniemi ja DI Pekka Stenman.
Kari Hanski Rambollilta vastasi hankintatyökalun sovelluskehityksestä. Hermia Groupin
osalta työhön osallistui DI Ulla Nieminen. Turun kaupungin yhteyshenkilönä ja työn
ohjaajina ovat toimineet kehittämispäällikkö Risto Veivo, logistiikkapäällikkö Seppo
Salmela sekä logistiikkasuunnittelija Tomi Mustonen. Lisäksi työn ohjaamiseen on osal-
listunut projektikoordinaattori Maija Rusanen Itämeren kaupunkien liitosta.



SISÄLTÖ

1. Sähköisen liikenteen hankintaohje .......................................................... 1
1.1 Ajoneuvokannan analyysi ja haastattelut – yhteenveto ........................... 1
1.2 Kiinteistötoimi .................................................................................... 2
1.3 Työkeskus ......................................................................................... 2
1.4 Vesiliikelaitos ..................................................................................... 3
1.5 Museokeskus ..................................................................................... 3
1.6 HYTO/kotihoito................................................................................... 4
1.7 Liikuntatoimi ...................................................................................... 5
1.8 Hankinta- ja logistiikkakeskus (HALOKE) ............................................... 5
1.9 Ympäristötoimi ................................................................................... 6
1.10 Sähköauton soveltuvuus -työkalu ......................................................... 6

2. Ajoneuvokannan uudistamissuunnitelma ................................................. 7
2.1 Toimintamallivaihtoehdot .................................................................... 7
2.2 Yksikkökohtainen tarkastelu ................................................................ 8
2.3 Suositukset etenemispoluksi .............................................................. 10

2.3.1 Sähköajoneuvojen hankinta ...................................................... 10
2.3.2 Käyttöasteiden nosto ja ajoneuvomäärän tarkastelu .................... 11
2.3.3 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen käyttö ............. 15
2.3.4 Sähköavusteisten polkupyörien käyttö ....................................... 15

3. Yhteenveto ............................................................................................. 16
LIITE 1: Sähköauton soveltuvuus -työkalun flowchart-malli ........................... 18



1

1. SÄHKÖISEN LIIKENTEEN HANKINTAOHJE

1.1 Ajoneuvokannan analyysi ja haastattelut – yhteenveto

Työn aikana käytiin läpi n. 150 Turun kaupungin omistamaa ajoneuvoa, joista osa (lähinnä työ-
koneita) jätettiin kokonaan pois tarkastelusta. Varsinaiseen tarkasteluun päätyi 145 ajoneuvoa.
Ajoneuvoista selvitettiin analyysiä varten:

· merkki, malli, rekisteritunnus
· toimiala, käyttökohteena oleva yksikkö sekä omistusmuoto
· käyttötarkoitus ja päivittäinen käyttöaika
· kuljetus- ja erityistarpeet
· ajokilometrit
· päivittäinen ajosuorite
· pisin yhdensuuntainen matka
· CO2-päästöt
· saatavilla olevat kustannustiedot.

Kokonaisuutta tarkastellessa voidaan sanoa, että Turun kaupungin ajoneuvokannassa on suhteel-
lisen paljon paketti- sekä kuorma-autoja. Myös käyttötarpeiden kohdalla oli merkittävää vaihte-
lua työn luonteesta johtuen. Myös esimerkiksi päivittäinen ajosuorite sekä pisin yhdensuuntainen
matka ovat merkittäviä tekijöitä sähköajoneuvojen lisäämisen näkökulmasta. Ilmoitetuissa mää-
rissä vaihteluväli liikkui päivittäisen ajosuoritteen kohdalla 15–1200 km välillä ja pisin yhden-
suuntainen matkakin 15–700 km välillä. Arviolta n. 40 % tarkasteltavista ajoneuvoista olisi tällä
hetkellä korvattavissa sähköautolla.

Ajoneuvokalustoon liittyviä tietoja ja tarkennuksia saatiin lisäksi haastattelujen kautta, jotka to-
teutettiin huhtikuun 2015 aikana. Haastattelujen kautta mm. tarkennettiin vaatimuksia käytölle,
kuljetustarpeita sekä sähköautojen soveltuvuutta kyseisiin käyttötarpeisiin. Yleisesti ottaen haas-
tateltavat suhtautuivat hyvin positiivisesti sähköautoihin, vaikka kokemusta sähköautoista ei
juuri ollut. Haastateltavat olivat kiinnostuneita kokeilemaan sähköautoja oman yksikkönsä toi-
minnassa. Haastateltavat tahot olivat:

Kiinteistötoimi Harri Kottonen harri.kottonen@turku.fi
Työkeskus Mika Kouki mika.kouki@turku.fi
Vesilaitos Risto Koskela risto.koskela@turku.fi
Museokeskus Tony Saari tony.saari@turku.fi
HYTO/kotihoito Marja Kuusela marja.kuusela@turku.fi
Liikunta Jukka Virtanen jukka.virtanen@turku.fi
Haloke+HYTO muut Olli-Pekka Karlsson olli-pekka.karlsson@turku.fi
Ympäristö Petri Uggeldahl petri.uggeldahl@turku.fi
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1.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen osalta käsiteltiin 21 ajoneuvoa. Käyttötarkoitukset liittyvät valvonta- sekä maas-
tomittaustehtäviin, esimerkiksi teiden linjauksiin ja maaston mittauksiin. Työtehtävien aikana
autoja käytetään myös työntekijöiden taukotiloina. Kuljetustarpeita ovat mm. mittavälineet sekä
muut suhteelliset painavat tavarat. Pääasiallisesti ajoneuvot on valittu näillä perusteilla maasto-
käyttöön soveltuvasta pakettiautokokoluokasta.

Kiinteistötoimella on kokonaisuudessaan sellaisia käyttötarpeita, jotka rajoittavat esimerkiksi
sähköautojen käyttöönottoa. Tällaisia ovat nykytilanteessa mm. lisälämmitin (Webasto), perä-
koukku sekä neliveto, koska saatavissa olevissa täyssähköautomalleissa ei välttämättä näitä
ominaisuuksia ole tarjolla. Toisaalta taas esimerkiksi ajosuoritteiden perusteella sähkökäyttöiset
ajoneuvot voisivat muutoin sopia kiinteistötoimen käyttöön, ja toki ajoneuvomallien saatavuuskin
laajenee koko ajan myös Suomessa. Analyysin perusteella maastomittausajoneuvojen vaihtami-
nen sähkökäyttöisiksi voi osoittautua hankalaksi nykytilanteessa, mutta valvontatehtävissä käy-
tössä olevat ajoneuvot voisivat olla potentiaalinen kohde, sillä pakettiautokokoluokassa sähköau-
toja on saatavilla. Joissain tapauksissa ladattavat hybridit voisivat kuitenkin tulla kyseeseen.

Alla on kuvattuna ajoneuvokohtaisesti arvio yksikön potentiaalista vaihtaa auto sähkökäyttöiseksi
(punainen – ei sovellu, oranssi – voi soveltua, vihreä - soveltuu):

1.3 Työkeskus

Työkeskuksessa ajoneuvot ovat eri kokoluokista, mutta pääasiassa isoja ajoneuvoja (kuorma-
auto, pakettiautot, lava-auto, pikkubussi jne.). Myös käyttötarkoitukset ovat hyvin vaihtelevia –
muuttokuormista puujätteen ja pitkospuiden kuljettamiseen. Työkeskus palvelee kaupungin or-
ganisaation sisällä, mutta tekee myös huomattavan määrän töitä yksityiselle sektorille. Työkes-
kuksen ajoneuvokanta on todella iäkästä, ja riskiksi alkaa muodostua kustannusten nousu korja-
usten osalta. Henkilökuljetusten osalta sähköpakettiauto kiinnostaisi työkeskusta. Työkeskuksen
kohdalla vaihtopotentiaali sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin kohdistuu lähinnä pikkubussien mahdolli-
siin korvaamisiin pienemmän kokoluokan sähköpakettiautoilla.

RENAULT MASCOTT 120-5T-
54ANA3/413

PEUGEOT BOXER FOURGON
2.0HDI

VW TRANSPORTER 2.4D-70X0C-3-
KOMBI/3

RENAULT MIDLUM PEUGEOT BOXER FOURGON
2.0HDI-ZAAMF

VW TRANSPORTER 2.4D-70X0C-3-
KOMBI/3

SCANIA VW TRANSPORTER 2.4D-70X0C-3-
KOMBI/3

MB 413CDI-9046-4.6t-KASTEN

FORD TRANSIT 28 CITROEN JUMPER CITROEN BERLINGO FARMARI

FORD TRANSIT 300M CITROEN JUMPER 2.0 CITROEN BERLINGO FARMARI

FORD TRANSIT 300M CITROEN BERLINGO FARMARI

OPEL COMBO-C FIAT PUNTO

TOYOTA HIACE 2.5 FIAT SCUDO 1,9D

TOYOTA HIACE 2.5 4X4 FIAT SCUDO 1,9D

VW AMAROK avolava PEUGEOT WAGON 1.6I

VW CADDY FARMARI

VW CADDY FARMARI

VW CADDY FARMARI 2K

VW CADDY FARMARI 2K

VW CADDY MAXI COMBI 2,0 TDI
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1.4 Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen ajoneuvoista suurin osa on erikoisvarusteltuja (esim. hyllyt). Ajoneuvot ovat
pääsääntöisesti kuorma-autokokoluokkaa. Niillä kuljetetaan työkaluja, aggregaatteja, putkia
yms. asennustyömaille. Toisaalta haastatteluissa nousi esiin, että pienikokoinen pakettiauto voisi
soveltua joihinkin käyttökohteisiin (esim. vesimittarien vaihtamiseen). Lisäksi käytössä olevat
kolme henkilöautoa voisivat olla vaihdettavissa sähkökäyttöisiksi. Työn aineiston keruun yhtey-
dessä ei kuitenkaan saatu tietoja Vesiliikelaitoksen ajoneuvojen päivittäisistä kilometrimääristä,
mikä haastatteluiden perusteella saattaa rajoittaa esim. yksikön Vitojen korvaamisen sähköau-
toilla tässä vaiheessa.

FIAT DUCATO VAN 2.3 JTD-MAXI CITROEN JUMPER OPEL COMBO
FORD TRANSIT 100 L CITROEN JUMPER SAAB 4D HATCBACK 9-3 2.0
FORD TRANSIT 150L CITROEN JUMPER TOYOTA VERSO LINEA SOL
FORD TRANSIT 330 EXTRA HIGH CITROEN JUMPER
IVECO 50C15V 16M3 MERCEDES BENZ VITO
IVECO 50C15V 16M3 MERCEDES BENZ VITO
IVECO 50C15V 16M3 MERCEDES BENZ VITO
IVECO 50C15V 16M3 MERCEDES BENZ VITO
IVECO 50C15V 16M3 CITROEN JUMPER
MERCEDES BENZ 208 CITROEN JUMPER
MERCEDES BENZ 312D TOYOTA HIACE
MERCEDES BENZ 312D DOPPEL

MERCEDES BENZ 410D-904419/403

OPEL MOVANO

OPEL MOVANO

TOYOTA HIACE 4 WD

TOYOTA HIACE LXH18L-SBMRXW4X4

TOYOTA HIACE VAN 2.5TD 4X4/343

VW LT 46

VW LT 46

VW LT 46

1.5 Museokeskus

Museokeskuksen autojen käyttö on hyvin vaihtelevaa. Museokeskus esimerkiksi huolehtii kau-
pungin saamista lahjoituksista. Henkilöautoja käytetään pääsääntöisesti henkilökuljetuksiin, mut-
ta lisäksi käytössä on mm. arvokuljetuksiin tarkoitettu erikoisvarusteltu pakettiauto. Museokes-
kuksella on käytössä myös hyvin vanhaa pakettiautokalustoa, jota käytetään mm. näyttelyiden
purkujätteiden kuljetukseen. Päivittäisten ajosuoritteiden sekä pisimmän yhdensuuntaisen mat-
kan osalta Museokeskuksen ajoneuvot ovat sähköisen liikenteen näkökulmasta hieman haastavia.
Esimerkiksi maakuntamuseot ovat osa museokeskuksen toimintaa, jolloin päivittäistä ajoa voi
kertyä paljonkin. Jäljempänä tässä raportissa otetaan kantaa erikseen ajoneuvojen omistamis-
tarpeeseen.

CITROEN JUMPER OPEL ASTRA 4D 1.7DTI
FORD TRANSIT

OPEL ASTRA 4D 1.7DTI
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1.6 HYTO/kotihoito

Hyvinvointitoimen ja kotihoidon ajoneuvokanta sopisi erinomaisesti sähköiseen liikenteeseen.
Ajoneuvot ovat pääasiassa henkilöautoja, ajosuorite on rajoittunutta eivätkä pisimmätkään yh-
densuuntaiset matkat muodosta estettä sähköautoilulle. Pääasiassa kotihoidon työntekijät kulke-
vat ajoneuvoilla asiakkaiden luokse.

CITROEN JUMPER OPEL ASTRA 5D
CITROEN JUMPER FOURGON 2.0HDI-
ZAAMF PEUGEOT 206

CITROEN JUMPY VW LT 35 2.5TDI-2DX0AE-3.5T-
KASTEN-
HALO_OPEL COMBO-C

HALO_OPEL COMBO-C

OPEL COMBO-C

PEUGEOT PARTNER 5D WAGON
VW 5D GOLF VARIANT 1.6 AUTOMAT-
IC
CIITROEN C1 HATCBACK

CITROEN 2D SAXO HATCHBACK 1.1

CITROEN 4D C1 HATCHBACK 1.0

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN C1

NISSAN MICRA

OPEL ASTRA CARAVAN 1.6

CITROEN 2D SAXO HATCHBACK 1.1

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN C1

CITROEN SAXO

FIAT PUNTO 60EL 3D

FIAT P 2D HATCHBACK 1.2

FIAT PANDA 60

FIAT PUNTO

PEUGEOT PARTNER
VW TRANSPORTER 1.9D-70X0A-1-
KASTEN
OPEL ZAFIRA ENJOY 1.9 CDTI

PEUGEOT PARTNER 5D WAGON

PEUGEOT PARTNER 5D WAGON

TOYOTA YARIS 2A HB5 1.3
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1.7 Liikuntatoimi

Liikuntatoimella on käytössä erikoiskulkuneuvoja (mm. erilaisia työkoneita) sekä kuorma-autoja.
Henkilöautoja yksiköllä ei ole ollenkaan, mutta pakettiautoja on muutamia. Ajoneuvot ovat liikun-
tatoimen omassa hallinnassa. Päivittäisen ajosuoritteen perusteella sähköajoneuvot sopisivat
Liikuntatoimen käyttöön, mikäli ajoneuvomalli vain soveltuu käyttötarpeeseen. Kuljetustarpeet
liittyvät urheilukenttien ja -paikkojen huoltoon ja korjaukseen, ja autoilla kuljetetaan esimerkiksi
työkaluja ja rakennustarvikkeita. Osaan kuljetustarpeista riittäisi kuitenkin sähköpakettiauto.
Arvion mukaan neljä ajoneuvoa voisi olla korvattavissa sähköajoneuvolla.

MAN CITROEN JUMPER VOLKSWAGEN TRANSPORTER
VOLVO FL 7 CITROEN JUMPER PARKKI TOYOTA HIACE
MITSUBISHI CANTER TOYOTA HIACE

PEUGEOT BOXTER

1.8 Hankinta- ja logistiikkakeskus (HALOKE)

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen ajoneuvokannasta valtaosa on määritetty toistaiseksi soveltu-
mattomaksi sähköiseen liikenteeseen, sillä kalustossa on paljon invavarusteltuja ajoneuvoja.
Pakettiautokokoluokasta voisi kuitenkin löytyä muutamia soveltuvia kohteita. Esimerkiksi ns.
apteekkiautolla kuljetetaan päivittäin lääkelaatikoita eri vanhainkoteihin ympäri kaupunkia. Ajo-
matka on päivän mittaan lyhyt, vaikka pysähdyksiä on paljon.

CITROEN JUMBER 2.2HDI OPEL VIVARO VAN (BB) 1990C MERCEDES BENZ VITO

CITROEN JUMBER 2.2HDI TOYOTA HIACE 2,4 D

CITROEN JUMPER VW (KOR.)TRANSPORTER 2.4D-
70X0-3-KO

CITROEN JUMPER 2.2 VW 4D CSPO CL-BASIC-*-9-2.4D-Z15-
7D

CITROEN JUMPER 2.2HDI 35LH VW 4D CSPO CL-BASIC-T-9-2.5TDI-
Z15-

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI FORD TRANSIT

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZAAMF

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZBRMN

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZBRMN

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZBRMN

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZBRMN

CITROEN JUMPER FOURGON 2.2HDI-
ZCRMN

CITROEN JUMPER HDI 120 33 L2

FIAT DC VAN 2.3 JTD-MAXI-
244CSCAY/3

FIAT DC VAN 2.3 JTD-MAXI-
244MNCAY/3

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313

MERCEDES BENZ 412D-904413/403
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1.9 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi vastaa mm. Ruissalon ja muiden luonnonsuojelualueiden huollosta. Työtehtäviin
kuuluu esim. järvien kunnostusta ja pitkospuiden rakentamista. Ympäristötoimella on jo käytössä
täyssähköautoja, mutta ne eivät olleet mukana tässä tarkastelussa. Ympäristötoimen käyttötar-
peisiin sopisi nykyisistä sähköajoajoneuvomalleista parhaiten Mitshubishi Outlander (ladattava
hybridi) erityisesti maasto-ominaisuuksien tarpeen vuoksi.

TOYOTA HILUX-YN85L-TRIMSW-
PICKUP

TOYOTA 4D PRIUS HATCHBACK
1.5 CITROEN BERLINGO

1.10 Sähköauton soveltuvuus -työkalu

Sähköisen liikenteen näkökulmasta on tämän työn aikana laadittu työkalu, jonka tarkoituksena
on helppokäyttöisesti tuoda ajoneuvohankintaa suunnittelevalle taholle tietoa siitä, soveltuuko
täyssähköajoneuvo kulloiseenkin tarpeeseen ja käyttötarkoitukseen. Sisältöä ja raja-arvoja tulee
päivittää sitä mukaa, kun sähköisen liikenteen toimiala kehittyy mm. saatavilla olevien ajoneu-
vomallien ja niiden toimintasäteiden osalta. Työkalu toimii selainpohjaisena sekä mobiiliversiona.
Työkalussa on huomioitu raja-arvon määrittämisessä ainoastaan täyssähköautot. Työkalu on
tehokas keino tehdä alustava arvio täyssähköauton sopivuudesta tietyn yksikön käyttöön, mutta
esimerkiksi kustannusvaikutukset ja muut itse ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvien asioiden
ulkopuolelle menevät tarkastelut tulee tehdä erillisenä arviona.

Työkalu löytyy osoitteesta: http://tools.ramboll.fi/sahkoauto/. Työkalun käyttöön voi pyytää tun-
nuksia sähköpostilla osoitteesta kari.hanski@ramboll.fi.

Liitteessä 1 on esitetty flowchart-mallilla työkalun taustalla olevaa päättelylogiikkaa.

Kuva 1: Esimerkkikuva työkalusta ja sen vaiheistuksesta.
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2. AJONEUVOKANNAN UUDISTAMISSUUNNITELMA

2.1 Toimintamallivaihtoehdot

Ajoneuvokannan uudistamissuunnitelmassa määriteltiin erilaisia toimintamalleja, joiden avulla ja
joita yhdistelemällä Turun kaupunki voisi tehostaa ja järkeistää ajoneuvokannan käyttöä. Seu-
raavassa esitellään eri toimintamallivaihtoehtoja:

Auton omistus
Merkittävä päivittäinen ja vuosittainen ajosuorite

Vahvuudet: Helppokäyttöisyys, kustannusten
seurannan ja kohdentamisen helppous
Heikkoudet: Investointi- ja ylläpitokustannukset
(hankinta, huolto, korjaus, vakuutukset, verot
jne.), suhteessa kallis alhaisilla käyttöasteilla

Sisäinen yhteiskäyttö
Synergiaedut ja kustannusoptimointi

Vahvuudet: Tehokkaampi ajoneuvojen käyttö,
kustannussäästöt, omistamisen kannattavuuden
lisääminen
Heikkoudet: Ajoneuvon varaamiskäytännöt,
varausjärjestelmän hankintatarve, mahdollinen
epäsuotuisa sijainti, kustannusten jaon haasteet
yksiköiden välillä

Vuokraus ja yhteiskäyttöautot
Epäsäännölliset lyhytaikaiset liikkumistarpeet,

omassa hallinnassa halutun ajan

Vahvuudet: Käyttö ja siitä aiheutuvat
kustannukset kohdistuvat vain tarpeeseen, ei
tarvetta omistaa kalustoa itse, positiiviset
vaikutukset elinkeinoelämälle yhteiskäyttö-
autopalveluiden käytön lisääntyessä
Heikkoudet: Kustannukset käyttöaikaan
suhteutettuna suurehkot, ajoneuvojen
mahdollinen epäsuotuisa sijainti

Vaihtoehtoiset kulkumuodot
(taksi ym.)

Äkillinen tarve yksinkertaiseen kulkemiseen
paikasta A paikkaan B, ei merkittäviä

tavarankuljetustarpeita

Vahvuudet: Käyttö ja siitä aiheutuvat
kustannukset kohdistuvat vain tarpeeseen,
helppokäyttöisyys, ajoneuvo tulee
käyttöpaikalle kutsuttuna
Heikkoudet: kustannukset käyttöaikaan
suhteutettuna suurehkot, ei omassa hallinnassa
käytön aikana, ei merkittävää
tavarankuljetusmahdollisuutta

Liisaus
Merkittävä päivittäinen ja vuosittainen ajosuorite

Vahvuudet: Kuten omistusautossa, mutta ei
isoa alkuinvestointia eikä auton arvon menetystä
Heikkoudet: Suhteellisen kallis, jos ajomäärät
ovat alhaisia. Lyhyehköt sopimusajat -> autoja
uusittava suhteellisen usein

Kuljetusten ostaminen
ulkopuolelta

Satunnaiset ja erityiset kuljetustarpeet, joiden
hoitaminen itsenäisesti ei kannattavaa

Vahvuudet: Ei tarvetta omistaa kalustoa itse ->
kustannussäästöt. Kustannukset kohdistuvat vain
tarpeeseen. Mitä moninaisemmat kuljetuksen
mahdollisia
Heikkoudet: Kuljetusten kilpailuttaminen ja
sopimustekniset asiat, kuljetusten tilaaminen ja
järjestely tarpeen ilmetessä vaatii henkilö-
resurssin
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2.2 Yksikkökohtainen tarkastelu

Kuva 2: Turun kaupungin ajoneuvojen sijainnit kartalla.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen maastokäynteihin painottuvien työtehtävien vuoksi toimialan autot on syytä
pitää omassa hallinnassa. Vuokraus- ja yhteiskäyttöautopalvelut eivät tällä hetkellä vaikuta sopi-
vilta toimialan erityistarpeisiin, ja säännöllisesti (päivittäin) tapahtuvia kuljetuksia ei todennäköi-
sesti kannatta ostaa ulkopuolelta.

Toisaalta kiinteistötoimialan autojen käyttöasteet eivät ole kovin korkeita (ajomäärä arviolta n.
50 km/päivä). Toimialan kohdalla olisikin syytä selvittää, voitaisiinko autojen kokonaismäärää
vähentää esim. työjärjestelyjen optimoinnin kautta. Toinen vaihtoehto voisi olla autojen sisäinen
yhteiskäyttö esim. Ympäristötoimialan kanssa, jotta autokohtaisia käyttömääriä saataisiin kasva-
tettua molemmilla toimialoilla. Kiinteistötoimen Ruissalontiellä ja Ympäristötoimen Puolalankadul-
la sijaitsevat toimipisteet ovat inhimillisellä etäisyydellä (n. 1,5 km) toisistaan autojen noutoa
ajatellen.

Työkeskus

Työkeskuksen ajoneuvokannan erityispiirteistä (suuret ajoneuvot, erityiset kuljetustarpeet) joh-
tuen toimintatapavaihtoehtoina ovat lähinnä omistaminen itse sekä muiden yksiköiden kanssa
tehtävän yhteistyön lisääminen. Autoilla vaikuttaisi olevan kohtuullisesti käyttöä, mutta lisäkäy-
töllekin saattaisi olla tilaa. Työkeskusta tulisi hyödyntää nimenomaan kuljetuspalveluiden tarjo-
ajana muille toimialoille. Tämä sopisi hyvin Työkeskuksen toimintaperiaatteeseen. Toisaalta työ-
keskuksella on käytössä iältään vanhaa kalustoa, jonka uusiminen olisi luultavasti paikallaan,
jotta muita yksiköitä voitaisiin palvella monipuolisemmin. Autojen iästä johtuen niiden huoltokus-
tannukset ja ympäristövaikutukset ovat merkittävät.
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Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen runsas paketti- ja kuorma-autokalusto sisältää paljon erikoisvarusteltuja auto-
ja, joilla kuljetetaan suuria ja raskaita kuormia. Vaikka etenkin kuorma-autokuljetukset olisi tek-
nisesti mahdollista ostaa ulkopuolelta, on käytännöllisyyden vuoksi autot perusteltua pitää omas-
sa hallinnassa. Vesiliikelaitoksen kohdalla tulisikin lähinnä arvioida, tarvitaanko autoja niin suurta
määrää kuin niitä nyt on, vai voitaisiinko esim. työtapojen muutoksella tai aikataulujen optimoin-
nilla vähentää kaluston määrää. Myös toimialojen välinen (lähinnä Liikuntatoimi ja Työkeskus)
ajoneuvojen yhteiskäyttö saattaisi tulla jossain määrin kyseeseen, riippuen lähinnä autojen si-
jainneista ja aikataulukysymyksistä.

Museokeskus

Museokeskuksen ajoneuvojen käytössä on selkeitä erityistarpeita, mutta käyttötarve ei kaikkien
ajoneuvojen osalta ole ajallisesti säännöllistä ja vakiintunutta. Tästä johtuen olisi tärkeää keskit-
tyä ajoneuvon omistustarpeen kriittiseen arviointiin tai vaihtoehtoisesti vähintään ajoneuvojen
käyttöasteen nostamiseen. Museokeskuksen ajoneuvojen kohdalla toimintatapavaihtoehtoina
ovat pääasiassa kuljetusten osto ulkopuolelta (etenkin arvokuljetukset) sekä sisäinen yhteistyö
esim. HALOKEn (tekee myös arvokuljetuksia) tai työkeskuksen kanssa.

Ns. postiautokäytössä olevan henkilöauton käyttöä voisi olla syytä tehostaa, sillä auto on ajoit-
tain vajaalla käytöllä. Toisaalta ajoittain autoa käytetään muutaman kerran kuussa pidemmilläkin
matkoilla. Ratkaisuna voisi olla kaupungin sisäinen yhteiskäyttö etenkin pidemmille matkoille.
Tällöin auton tulisi aina olla helposti saatavilla. Ulkoisen toimijan yhteiskäyttöautot sekä vuokra-
autot soveltuisivat niin ikään satunnaisiin pitkän matkan kulkemisiin, mutta kustannuksiltaan ne
eivät tällä hetkellä ole hinnoiltaan kovin kilpailukykyisiä. Kaupunki voisi käydä keskusteluja yh-
teiskäyttöautopalveluntarjoajien kanssa selvittääkseen, voitaisiinko lyhytaikaisen vuokrauksen
hintoja räätälöidä paremmin kaupungille sopiviksi. Kaupungin valttina olisi volyymeiltaan suhteel-
lisen tasainen autojen käyttötarve, minkä luulisi houkuttelevan palveluntarjoajia.

Osalla museokeskuksen työntekijöistä on myös oikeus käyttää omaa autoa, lähinnä maakunta-
käynneillä. Tästä menettelystä voisi olla perusteltua luopua vedoten autojen vajaakäyttöön. On
oletettavaa, että tästä syntyisi kaupungille jonkin verran kustannussäästöjä.

Hyvinvointitoimi

Hyvinvointitoimialalla autojen merkittävän käyttötarpeen vuoksi autot on syytä pitää omassa
hallinnassa. On kuitenkin tärkeää huomioida autojen käyttöasteen suhde omistuksen kannatta-
vuuteen. Haastattelujen mukaan ajoneuvot ovat käytössä aamusta iltaan, koska kyseessä on
vuorotyö, mutta toisaalta ajoneuvot eivät ole tehokkaassa käytössä kokoaikaisesti. Ajoneuvot
ovat varattuna koko päivän, mutta seisovat toimettomina asiakaskäyntien ajan.

Käyttöasteiden nostamiseksi Turussa on kokeiltu ns. satelliittiautomallia, jossa kaupungin oma
kuljettaja kuljettaa yhdellä autolla useita työntekijöitä eri kohteisiin. Mallin haasteena on henkilö-
työajan tehokkuus, mikäli siirtymisaika venyy muiden samassa autossa kulkevien työntekijöiden
takia. Ajoneuvojen käytön näkökulmasta edut ovat kuitenkin kiistattomat, sillä yhdellä autolla
voidaan korvata useampi auto ja siten säästää kustannuksissa huomattavasti.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen ajoneuvojen kohdalla käyttöasteen lisääminen on tärkeää. Toimintatapavaihtoeh-
doista tietylle osalle ajoneuvokannasta järkevin vaihtoehto on omistus, mutta myös kuljetusten
ostaminen ulkopuolelta voisi tulla kyseeseen epäsäännöllisten käyttötarpeiden kohdalla silloin,
kun aiemmin siihen käytetyllä ajoneuvolla käyttöaste on ollut alhainen.
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Niin liikuntatoimella, vesilaitoksella kuin työkeskuksellakin on jonkun verran käytössä kuorma-
autoja, joten tämän kokoluokan ajoneuvojen yhteiskäytön sisäinen lisääminen olisi varmasti jär-
kevää näiden toimialojen välillä.

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen ajoneuvojen kohdalla etenkin vara-autojen olemassaolon tar-
vetta kannattaa tarkastella kriittisesti. Kyseiseen käyttötarpeeseen löytyisi kaupungin sisäisen
yhteiskäytön kautta tarvittavat ajoneuvot, jos järjestelyt saataisiin toimiviksi. Myös suuren inva-
varustellun automäärän omistamisen kohdalla samanlainen tarkastelu voisi olla tarpeen – olisiko
kannattavampaa ostaa osa invakuljetuksista ulkopuoliselta toimijalta? Lisäksi arvo- ja keikkakul-
jetusten osalta tulee arvioida omistuksen todellinen tarve ja mahdollinen siirtyminen kuljetusten
ostoon ulkopuolelta, sekä kaupungin sisäisen yhteiskäytön mahdollisuudet (vrt. Museokeskus).

Ympäristötoimi

Ympäristötoimen ajoneuvojen kohdalla olisi järkevää vahvistaa sisäisen yhteistyön lisäämistä
erityisesti Kiinteistötoimialan kanssa, sillä heillä on hyvin samanlaisia kuljetustarpeita samankal-
taisiin ympäristöihin (maastokäynnit). Myös toimialan sähköautojen käyttöä tulisi voida lisätä,
jotta niiden hyödyt ja säästöt saataisiin maksimoitua. Toimialan työn luonteesta (epäsatunnaiset,
mutta usein toistuvat liikkumistarpeet) johtuen autot on kuitenkin pääasiassa syytä omistaa itse.

2.3 Suositukset etenemispoluksi

2.3.1 Sähköajoneuvojen hankinta

Kaupungin omaan käyttöön ostetaan tai liisataan ensisijaisesti täyssähköautoja. Selvitysten pe-
rusteella päivittäiset ajomatkat eivät pääsääntöisesti estä täyssähköauton hankintaa kaupungin
toiminnoissa. Jos päivittäinen ajomatka on yli 200 km tai pisin yhdensuuntainen matka on yli 150
km, on selvitettävä, voidaanko latausmahdollisuuden järjestämisellä mahdollistaa täyssähköajo-
neuvon käyttö ja hankinta. Ainoastaan hyvin perustellusta syystä voidaan jatkossa hankkia polt-
tomoottoriauto. Näitä voivat tämän selvityksen perusteella olla esim. nelivedon, peräkoukun tai
lisälämmittimen tarve. Myös suurikokoisten kappaleiden kuljetukseen voidaan tässä vaiheessa
hankkia polttomoottoriautoja, koska tarjolla ei ole riittävän suuria sähkökäyttöisiä pakettiautoja.
Kriteerit pitää olla kaikille työntekijöille yhteiset ja kaikkien tiedossa.

Hankintaa tehtäessä on aiempaa tarkemmin perusteltava ajoneuvon tarve. Tarkastelussa on
huomioitava mm. todellinen käyttötarve ja ajoneuvon koko. Tarvitaanko iso pakettiauto vai riit-
täisikö kokoluokaltaan pienempi täyssähköauto? Onko kuljetustarve satunnainen, jolloin palvelun
osto ulkoa tulee halvemmaksi? Voidaanko kuljetuksissa tehdä kaupungin sisäistä yhteistyötä?
Kappaleessa 1.10 esiteltyä työkalua täyssähköauton hankinnan arviointiin suositellaan käytettä-
väsi aina uuden ajoneuvohankinnan ollessa ajankohtainen. Työkalun avulla voidaan tehdä alusta-
va ensivaiheen arvio täyssähköauton soveltuvuudesta kyseiseen käyttöön, mutta luonnollisesti
päätöksentekoon vaikuttavat monet muutkin asiat (esim. kustannukset). Tarvittaessa voidaan
hyödyntää ajopäiväkirjoja tai kirjanpidosta löytyviä polttoainekustannuksia auton omistuksen
kannattavuuden analysoimiseksi.

Ladattavat hybridit ovat hyvin soveltuva vaihtoehto moneen tarpeeseen, ja etenkin Mitsubishi
Outlander PHEV soveltuu jossain määrin myös maastokäyttöön ja perävaunujen vetoon. Toisaalta
ne ovat hankintahinnoilta melko kalliita, ja jos polttomoottoria käytetään, hupenevat sähköauto-
jen hyödyt. Kaupungin tulisi kuitenkin miettiä, voisiko joissain tapauksissa melko kalliin Outlan-
derin hankkiminen olla perusteltua esim. imagomielessä.
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Kilpailutusvaiheessa on mahdollista kilpailuttaa suoraan täyssähköautoja. Henkilöautokokoluo-
kassa markkinoilla on tarjolla monenlaisia malleja. Myös yksi sähköpakettiautomalli on Suomessa
markkinoilla, minkä lisäksi maailmalla on valmistettu ainakin kahta eri sähköpakettiautomallia.
Täyssähkökuorma-autoja tai isoja pakettiautoja ei toistaiseksi ole Suomessa markkinoilla. Kau-
pungin tulee seurata aktiivisesti täyssähköautojen tarjonnan kehittymistä ja pyrkiä jatkossa
hankkimaan kaikki ajoneuvonsa täyssähköisenä.

Taulukko 1: Suomessa saatavilla olevia sähköautomalleja.

Täyssähköhenkilöautot Täyssähköpakettiautot Ladattavat hybridit
Nissan Leaf Nissan e-NV200 Mitsubishi Outlander PHEV
Tesla Model S (Mercedes Benz Vito E-CELL) Audi A3 e-tron
Ford Focus Electric Toyota Prius PHEV
Peugeot iOn Opel Ampera
Volkswagen e-Golf Volvo V60
Volkswagen e-Up Volkswagen Golf GTE
BMW i3
Mercedes-Benz B Electric
Drive
(Citroën C-Zero)
(Mitsubishi i-Miev)

2.3.2 Käyttöasteiden nosto ja ajoneuvomäärän tarkastelu

Ajoneuvojen käyttöasteiden nostamiseksi on useita eri etenemisvaihtoehtoja. Monessa tapauk-
sessa käyttöasteen nousu tai toimintatapojen muutos vaikuttaa myös ajoneuvomääriin pienentä-
västi. Lisäksi tulee huomioida, että myös ajoneuvon koko vaikuttaa myös sähköistämispotentiaa-
liin, joten mikäli joitain suurempia ajoneuvoja voidaan vaihtaa pienemmän kokoluokan ajoneu-
voihin, muuttuu myös sähköistämispotentiaali positiiviseen suuntaan. Seuraavassa on esitelty
erilaisia keinoja autojen käyttöasteiden nostamiseksi.

Sisäinen yhteiskäyttö

Osalla Turun kaupungin autoista on selvityksen mukaan melko alhainen käyttöaste. Käyttöasteen
nostamiseksi useampi yksikkö voisi käyttää autoja yhteisesti. Tällöin yksiköiden hallinnoimista
ajoneuvoista siirrytään useamman yksikön yhteisesti käyttämiin ajoneuvoihin. Tämä edellyttää,
että yksiköillä on samanlaisia kalusto- ja käyttötarpeita. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen
vaatii myös toimintatapojen muutoksia kuten esim. kuljetusten ennakointia ja aikataulutusta
sekä kustannusten uudelleenkohdistamista. Samoin on huolehdittava siitä, että varausjärjestel-
mä on helppokäyttöinen ja että autot ovat helposti noudettavissa. Myös autojen riittävyydestä on
huolehdittava, sillä mitä enemmän yhteiskäyttöisillä autoilla on käyttäjiä, sitä todennäköisempää
ovat päällekkäiset varaustarpeet. Tarvittaessa on hankittava uusia, pelkästään sisäiseen yhteis-
käyttöön tarkoitettuja autoja.

Käyttöasteiden noston lisäksi sisäisellä yhteiskäytöllä voidaan pyrkiä korvaamaan myös mm.
taksilla sekä omilla autoilla tehtäviä matkoja. Tämä toisi säästöjä sekä kilometrikorvausten osalta
että työajan tehostumisena, kun matkalaskujen tekeminen ja käsittely jää pois. Esimerkiksi Ou-
lunkaaren kuntayhtymä (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala) on saavuttanut n. 25 auton ajo-
neuvokannalla n. 130 000 euron vuotuiset säästöt vanhaan käytäntöön verrattuna. Edellytyksenä

Toimenpiteet:

· Hankintaohjeiden- ja käytäntöjen uudistus ohjaamaan täyssähköautojen hankintaa
· Polttomoottoriajoneuvojen hankintaehtojen laatiminen
· Sähköautojen kilpailutusdokumenttien laatiminen
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toiminnalle on kuitenkin käytännössä nykyisen kaupungin matkustussäännön muuttaminen siten,
että oman auton käyttö on sallittua vain poikkeustapauksissa.

Turussa sisäinen yhteiskäyttö on käytössä jo kolmen sähköauton kohdalla. Käytössä on kaupun-
gin oma varausjärjestelmä. Tästä toiminnasta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää, jos sisäis-
tä yhteiskäyttöä laajennetaan koskemaan myös muita ajoneuvoja. Selvityksen mukaan sisäinen
yhteiskäyttö sopisi ainakin kiinteistötoimen, ympäristötoimen ja museokeskuksen toimintaan.
Ennen käytäntöön ryhtymistä on kuitenkin selvitettävä sisäiseen yhteiskäyttöön sopivat ajoneu-
vot ja määrät sekä ajoneuvojen sopivat sijainnit. Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvo-
jen käytön tehostamista myös sisäisen yhteiskäytön osalta tarkastellaan vielä erikseen kappa-
leessa 2.3.3.

Ulkoinen yhteiskäyttö

Yhteiskäyttö on joustavaa ja mahdollistaa lyhytaikaisen auton vuokrauksen. Suomessa toimii jo
useita yhteiskäyttöpalveluita tarjoavia operaattoreita:

· City Car Club, https://citycarclub.fi/fi, pääkaupunkiseutu
· 24Rent, http://www.24rent.fi/, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere jne.
· EkoRent, http://ekorent.fi/fi, pääkaupunkiseutu

Yhteiskäyttöauto on kustannuksiltaan kilpailukykyinen verrattuna esim. oman auton käytöstä
maksettaviin kilometrikorvauksiin. Tämä riippuu kuitenkin hyvin paljon palvelun hinnoittelumallis-
ta, joita on Suomessakin ainakin 3 erilaista, sekä ajomatkasta ja vuokra-ajasta. Alla olevassa
kuvaajassa on esitetty kotimaisten yhteiskäyttöautopalvelutarjoajien hintoja matkan funktiona
verrattuna oman auton käytöstä maksettavaan kilometrikorvaukseen. Lisäksi on syytä huomata,
että oman auton käytön salliminen tuo muitakin kustannuksia esim. pysäköintipaikkojen järjes-
tämisen kautta varsinaisen kilometrikorvauksen päälle.

Kuva 3: Yhteiskäyttöautopalvelujen kannattavuus suhteessa kilometrikorvausten maksamiseen, kun
vuokra-aika on 1-6 h. Laskelmat perustuvat palveluntarjoajien ilmoittamiin hintoihin. 24Rentillä on li-
säksi käytetty bensan hintana 1,5 €/l ja kulutuksena 5 l/100 km.

Toimenpiteet:

· Selvitys oman auton käyttötarpeista (millaisia matkoja) ja määristä yksiköittäin
· Työntekijöiden matkustussäännön muuttaminen oman auton käytön osalta
· Yhteiskäyttöpilotti esim. kiinteistötoimen ja museokeskuksen kanssa
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Pidemmät vuokra-ajat vaikuttavat vaihtelevasti yhteiskäyttöautopalveluiden hintoihin. Alla ole-
vassa taulukossa on esitetty vertailun vuoksi tilanne, jossa autot vuokrataan 2 tuntia pidemmäksi
aikaa kuin yllä esitetyssä tapauksessa.

Kuva 4: Yhteiskäyttöautopalvelujen kannattavuus suhteessa kilometrikorvausten maksamiseen, kun
vuokra-aika on 3-8 h. Laskelmat perustuvat palveluntarjoajien ilmoittamiin hintoihin.

Kuvaajien perusteella yhteiskäyttöautojen käyttö on kilometrikorvausten maksamiseen verrattu-
na kannattavaa etenkin pitkillä matkoilla. Etenkin kahden kotimaisen toimijan hinnoittelumallit
ovat toimivat, koska niissä ei makseta merkittävää lisäkustannusta ylimääräisistä vuokratunneis-
ta. On myös syytä huomata, että tarkasteluissa on käytetty palveluiden yleisiä hintoja, ja hinta
kaupungille saattaisi olla jopa esitettyä tasoa alhaisempi.

Turun kaupungille sopisi toimintamalli, jossa kaupunki tekee sopimuksen ulkopuolisen palvelun-
tarjoajan kanssa ajoneuvojen käytöstä pääsääntöisesti virka-aikaan. Muuna aikana palveluntar-
joaja voi tarjota samoja ajoneuvoja omassa perinteisessä yhteiskäyttöautopalvelussaan. Otta-
malla käyttöön yhteiskäyttöpalvelun kaupunki voi myös varmistaa, että työajot ajetaan uudeh-
kolla, vähäpäästöisellä kalustolla. Palveluntarjoaja tulee kilpailuttaa, jotta kaupunki saa palvelun
käyttöönsä mahdollisimman edullisesti. Ostamalla operaattoripalvelut kaupungin ei tarvitse ra-
kentaa omaa palvelua autojen yhteiskäyttöön.

Kaupungin sitoutuminen palvelun käyttöön mahdollistaa yhteiskäyttöpalvelujen yleistymisen laa-
jasti Turun seudulla. Kaupungin osallisuus käyttäjänä tuo taloudellista vakautta yhteiskäyttöope-
raattoreille, mikä puolestaan saattaa mahdollistaa aiempaa alhaisemmat kuluttajahinnat.

Kuljetuspalveluiden osto

Satunnaisesti tarvittavissa (erikois)tavarakuljetuksissa kuljetuspalvelun osto tulee usein halvem-
maksi kuin auton omistamisesta aiheutuvat kustannukset. Turulla on jonkin verran kuljetustoi-
mintoja, jotka voitaisiin lähtökohtaisesti ostaa ulkopuolelta. Tällaisia voisivat olla esim. arvotava-
rakuljetukset, sillä pelkkä omien autojen erikoisvarustelu maksaa usein tuhansia euroja.

Toimenpiteet:

· Yhteiskäyttöpilotti yksikössä, jossa maksetaan suuri määrä kilometrikorvauksia
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Ostokuljetukset tulisi hankkia yrityksiltä, jotka tarjoavat kuljetuspalveluita vähäpäästöisellä (pie-
nillä henkilöautoilla esim. alle 100 g/km CO2, pakettiautoissa esim. EURO6-luokka) ajoneuvoka-
lustolla. Kilpailutusvaiheessa vähäpäästöisyydelle tulee antaa aiempaa merkittävämpi painoarvo.
Vähäpäästöisyys tulisi olla kelpoisuusvaatimuksena eikä ainoastaan valintakriteerinä mahdolli-
suuksien mukaan. Kilpailutusta valmisteltaessa tulee varmistaa, että soveltuvia kuljetuspalvelui-
den palveluntarjoajia on saatavilla kyseisissä vähäpäästöisyysluokissa (esim. teknisen vuoropu-
helun kautta ennen varsinaista kilpailutusta), jotta tarjouksia ylipäätään saadaan.

Kutsujoukkoliikenne

Pääkaupunkiseudulla HSL kokeilee Kutsuplus-palvelua. Kutsuplussassa samaan aikaan samaan
suuntaan kulkevat asiakkaat kuljetaan samassa pikkubussissa. Kutsuplussassa asiakas tilaa pik-
kubussin haluamalleen pysäkille, ja pikkubussi kuljettaa asiakkaan vaihdotta haluamalleen pysä-
kille. Tällä hetkellä pysäkkejä on pääkaupunkiseudulla yli 1000. Kutsuplus on halvempi kuin taksi,
mutta kalliimpi kuin bussimatka. Tämän tyyppinen oman auton ja julkisen liikenteen ”välissä”
toimiva palvelu voisi vähentää oman auton käyttötarvetta myös Turussa, ainakin kaupunkialueel-
la.

Kimppakyytipalvelun testikäyttö

Kustannus- ja päästösäästöjen synnyttämiseksi työntekijöitä voisi kannustaa kimppakyytien hyö-
dyntämiseen sekä virkamatkoilla että kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Kimppakyytien suun-
nitteluun ja sopimiseen on olemassa useita netissä toimivia palveluita sekä uusi mobiilisovellus
Tziip, jota pilotoidaan Tampereella.

http://www.kyydit.net/
http://www.greenriders.fi/
Tziip mobiilisovellus www.facebook.com/tziip

MaaS – liikkumisen palveluistaminen

Liikkumisen palveluistaminen tarkoittaa liikkumisen ja liikenteen palveluiden uudenlaista palvelu-
kokonaisuutta, jossa sujuvien ja saumattomien liikkumispalvelujen toteuttamiseksi erilaiset liik-
kumisoperaattorit voivat yhdistellä ja paketoida asiakkailleen liikkumispalveluita. Pohjan uuden-
laisen palveluekosysteemin kehittämiselle luovat avoimet tieto- ja palvelurajapinnat. MaaS–
palvelut perustuvat siis matkaketjujen muodostamiseen ja yhdistämiseen. Turun kaupungissa
ollaan pilotoimassa Suomen ensimmäisiä MaaS-operaattoreita, ja tämän toimintamallin yhdistä-
mistä kaupungin oman henkilöstön liikkumiseen tulee myös tulevaisuudessa tarkastella.

Toimenpiteet:

· Ulkoa hankittaviksi soveltuvien kuljetusten yksityiskohtaisempi määrittely
· Vähäpäästöisyyden huomioiminen selvemmin hankinnoissa

Toimenpiteet:

· Selvitys Kutsuplus -tyyppisen toiminnan soveltuvuudesta Turun seudulle.

Toimenpiteet:

· Kannustetaan työntekijöitä kimppakyyteihin
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2.3.3 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen käyttö

Selvityksessä kiinnitti huomiota Turun kaupungin kuorma-autojen suhteellisen suuri määrä. Use-
ammalla yksiköllä (Kiinteistötoimi, Vesiliikelaitos, Liikuntatoimi ja Haloke) on hallinnassa kuorma-
auto tai isoja pakettiautoja raskaita kuljetuksia varten. Lisäksi Työkeskuksella on käytössään
kuorma-autoja.

Selvityksen aikana ei selvinnyt tarkkaan kuorma-autojen todellista käyttöastetta eli kuinka usein
kuljetukseen todella tarvitaan kaupungin omaa kuorma-autoa. Jos käyttö on satunnaista, tällais-
ten kuljetusten osto ulkopuolelta tulee todennäköisesti halvemmaksi kuin oman kaluston omis-
taminen.

Yhtenä tehostamisvaihtoehtona kuorma-autojen kohdalla on kaupungin sisäinen yhteiskäyttö eli
siirtyminen yhteiseen kuorma-autokalustoon. Tällöin kuorma-autojen käyttöaste todennäköisesti
nousee ja niiden määrää voidaan pienentää.

Työkeskuksella on erityinen rooli kaupungin organisaatiossa. Työkeskuksella todennäköisesti on
jatkossakin jonkin verran raskasta ajoneuvokalustoa. Tätä kalustoa voitaisiin hyödyntää aiempaa
enemmän kaupungin sisäisissä raskaissa kuljetuksissa esim. ympäristö-, liikunta- ja museotoi-
messa.

2.3.4 Sähköavusteisten polkupyörien käyttö

Sähköavusteinen pyörä madaltaa kynnystä pyöräilyyn. Erityisesti lyhyillä matkoilla sähköavustei-
nen polkupyörä voi korvata auton. Keskusta-alueella pyörällä liikkuminen voi olla jopa nopeam-
paa kuin autolla liikkuminen. Lisäksi pyörällä liikuttaessa ei ole pysäköintiongelmaa eikä pysä-
köintikustannuksia. Lisäksi pyöräily parantaa kuntoa ja siten lisää myös työhyvinvointia. Pyöräi-
lyyn voidaan kannustaa tarjoamalla työntekijöille talvella esim. bussilippuja tai edullisempaa py-
säköintiä. Sähköavusteisia pyöriä varten ei myöskään tarvita välttämättä erillistä latausinfraa.

Pyöräilyn lisääminen voi mahdollistaa autojen määrän vähenemisen kun useampia lyhyitä matko-
ja kuljetaan auton sijasta pyörällä. Sähköavusteinen polkupyörä soveltuu myös tavaroiden kuljet-
tamiseen. Sähköavusteista pyörää voidaan käyttää yhteiskäytön mahdollistajana, kun pyörällä
voi hakea auton yhteiskäyttöautojen hakupisteeltä.

Toimenpiteet:

· Selvitys/neuvottelut kuorma-autojen käyttö- ja omistustarpeesta ja yhteiskäyttöpoten-
tiaalista

· Selvitys/neuvottelut Työkeskuksen raskaiden ajoneuvojen käytöstä kaupungin kuljetuk-
sissa

· Selvitysten pohjalta pilotit v. 2016

Toimenpiteet:

· Selvitetään soveltuvat kohteet sähköpyöräilyyn (joko tavarankuljetusmahdollisuudella
tai ilman)

· Hankitaan muutama sähköavusteinen polkupyörä ja kannustetaan kaupungin työnteki-
jöitä niiden käyttöön. Pilotin aikana mitataan pyöräilyn vaikutuksia autojen käyttöön
(kilometrimäärät)
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3. YHTEENVETO
Sähköautot ja Turun ajoneuvokanta

Tässä työssä tehtyjen arvioiden ja haastatteluiden perusteella 145:stä Turun kaupungin tarkas-
tellusta ajoneuvosta 52 kpl (36 %) olisi korvattavissa täyssähköautolla, minkä lisäksi 29 autoa
(20 %) saattaisi olla vaihdettavissa sähköautoon, mikäli esim. auton käyttäjä tulisi toimeen pie-
nemmän kokoluokan autolla kuin nykyisellään. Tarkastellusta autokannasta yhteensä n. 56 %
saattaisi siis olla korvattavissa täyssähköautoilla. Lisäksi ladattavat hybridit saattaisivat sopia
esim. maastokäyntejä tekeville yksiköille. Parhaiten sähköautojen arvioitiin soveltuvan hyvinvoin-
titoimialalle, jossa kotihoidon käytössä on kymmeniä pieniä autoja, joista käytännössä kaikki
voitaisiin lähtökohtaisesti vaihtaa sähköisiin.

Taulukko 2: Toimialojen autokannat ja soveltuvuus sähköautoiksi.

Toimiala Tarkasteltuja
autoja yhteensä

Vaihdettavissa
sähkökäyttöiseksi %

Kiinteistötoimi 21 7 33 %
Työkeskus 9 2 22 %
Vesiliikelaitos 35 3 9 %
Museokeskus 4 0 0 %
Hyvinvointitoimi 37 34 92 %
Liikuntatoimi 9 4 44 %
HALOKE 27 1 4 %
Ympäristötoimi 3 1 33 %
YHTEENSÄ 145 52 36 %

Turun autojen ajomäärien ja ajosäteiden perusteella sähköautojen toimintasäteet eivät olisi este
kovinkaan monen auton korvaamiselle sähkökäyttöisellä vaihtoehdolla. Sen sijaan autojen käyt-
tötarkoitukset ovat melko moninaisia, ja nykyinen vielä hieman rajoittunut sähköautomallivali-
koima ei lähtökohtaisesti pysty palvelemaan kaikkia esille nousseita tarpeita. Tällaisia ovat esim.
tarve nelivedolle, lisälämmittimelle, vetokoukulle ja suurten kappaleiden kuljettamiselle. Lisäksi
erikoisvarusteltujen pakettiautojen korvaaminen sähkökäyttöisillä olisi melko kallista suhteessa
saavutettavissa oleviin hyötyihin. Saatavilla oleva sähköautomallisto on kuitenkin koko ajan ke-
hittymässä – saataville on hiljattain tullut mm. täysin sähkökäyttöisiä jakeluautoja. Sähköauto-
malliston kehittymistä onkin seurattava, sillä muutaman vuoden kuluttua saattaa olla tarjolla
huomattavasti nykyistä kattavampi täyssähköautomallivalikoima, joka on myös toimintasäteil-
tään parempi ja hinnoiltaan kilpailukykyisempi.

Edellä mainittuihin esteisiin viitaten on selvää, että ilman totuttujen toimintatapojen muutoksia
yksiköissä ei koko Turun ajoneuvokantaa voida käytännössä muuttaa sähkökäyttöiseksi. Seuraa-
vassa vaiheessa olisikin käytävä yksiköiden kanssa perusteellisemmat keskustelut siitä, mitä
kaikkea yksiköiden on todella välttämätöntä kuljettaa mukanaan ja millaisissa olosuhteissa autoja
on käytettävä. Tämän perusteella voidaan todennäköisesti löytää laajempi joukko autoja, joka
olisi vaihdettavissa sähkökäyttöisiin.

Tässä selvityksessä analysoitujen hallinnonalojen lisäksi ajoneuvojen sähköistämispotentiaalia
voitaisiin selvittää muissakin organisaatioissa, kuten esimerkiksi Turun ammatti-instituutissa.
Oppilaitosten osallistaminen lisäisi samalla paikallista osaamista sähköajoneuvojen käytössä ja
ylläpidossa luoden siten myös mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntymiseen pidemmällä
aikajänteellä.
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Autojen käytön toimintamallit

Toimialoittain tarkasteltuna keskeisimmiksi kehityssuunniksi tunnistettiin tässä työssä sisäisen
yhteiskäytön mahdollisuuksien tarkempi selvittäminen sekä siihen liittyvät käytännön järjestelyt.
Kaupungilla vaikuttaisi olevan useampia yksiköitä, joissa autojen käyttö on osittain vajaata ja
joissa toisaalta on myös samanlaisia kuljetustarpeita ja samankaltaista kalustoa käytössä. Lisäksi
joillain yksiköillä on nykyisellään kalustoa omassa hallinnassa, vaikka kuljetukset voitaisiin mah-
dollisesti ostaa järkevämmin ulkopuolelta. Kolmantena keskeisenä asiana toimialojen autojen
käytön tehostamisessa nähtiin oman auton käyttömahdollisuuden rajoittaminen, sillä oman auton
käytöstä maksettavat korvaukset ovat huomattavan korkeat. Taulukkoon 3 on koottu keskei-
simmät toimenpide-ehdotukset kullekin toimialalle.

Taulukko 3: Suositeltavat kehityspolut toimialojen autojen käytölle.

Toimiala Kehitettävät toimintasuunnat
Kiinteistötoimi Autojen määrän vähentäminen työjärjestelyjen muutoksilla

Sisäinen yhteiskäyttö
Työkeskus Sisäinen yhteiskäyttö
Vesiliikelaitos Autojen määrän vähentäminen työjärjestelyjen muutoksilla

Sisäinen yhteiskäyttö
Museokeskus Kuljetusten osto ulkopuolelta

Sisäinen yhteiskäyttö
Oman auton käytön kieltäminen

Hyvinvointitoimi Satelliittiautomalli
Liikuntatoimi Kuljetusten osto ulkopuolelta

Sisäinen yhteiskäyttö
HALOKE Sisäinen yhteiskäyttö

Kuljetusten osto ulkopuolelta
Ympäristötoimi Sisäinen yhteiskäyttö

Edellä listattujen toimenpidesuositusten ohella Turun kaupungin tulisi tutkia myös aktiivisemmin
ulkoisten yhteiskäyttöautopalvelujen mahdollisuuksia, sillä etenkin keskustan alueella sijaitsevilla
yksiköillä voisi jo lähitulevaisuudessa olla mahdollista hyödyntää niitä oman auton omistamisen
sijasta. Yhteiskäyttöautot ovat tällä hetkellä kovassa nosteessa ympäri Suomea, ja myös Turussa
on hiljattain tutkittu yhteiskäyttöautopalvelun käynnistämistä mm. Skanssin alueella. Keskeisem-
pinä havaintoina Skanssin tapauksessa olivat, että operaattoreilla on laajaa kiinnostusta synnyt-
tää palvelua Turkuun, ja että kaupunki voisi tukea yhteiskäyttöpalveluiden kannattavuutta oleelli-
sesti käyttämällä niitä myös itse. Lähtökohtaisesti kaupunki hyötyisi myös itse ajoneuvokustan-
nussäästöjen kautta.
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LIITE 1: SÄHKÖAUTON SOVELTUVUUS -TYÖKALUN FLOWCHART-MALLI


