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Esipuhe 

Lahden kaupungin strategiassa (2025) on asetettu tavoitteeksi puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuo-

den 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Lahti-konsernissa tehdään toi-

menpiteitä mm. energiantuotannon sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.  

Lahden seudun joukkoliikennettä on uudistettu merkittävästi vuonna 2014, kun siirryttiin aiemmista 

siirtymäajan liikennöintisopimuksista Lahden suunnittelemaan ja pääasiassa bruttomallilla tilaamaan bus-

siliikenteeseen. Muihin keskisuuriin kaupunkeihin nähden Lahdessa kalusto uusiutui enemmän, koska 

kaluston päästöjä pisteytettiin muita kaupunkeja enemmän. 

Muutokset hyötyajoneuvojen, kuten bussien käyttövoimassa (dieselistä hybrideihin, sähköön tai biokaa-

suun) näyttäisivät tapahtuvan nopeammin kuin henkilöautojen ajoneuvokannassa. Useampi suomalainen 

kaupunki on osoittanut kiinnostusta täyssähköisiin busseihin, joita on tulossa ainakin Helsingin, Tampe-

reen ja Turun kaupunkiliikenteeseen. Jo tehdyistä kaupunkikohtaisista selvityksistä huolimatta on ollut 

perusteltua arvioida erilaisten käyttövoimien käyttömahdollisuudet erikseen myös Lahden alueella, sillä 

kaupunkien joukkoliikennelinjastot sekä erilaisten ratkaisujen investointikustannukset ja synergiamah-

dollisuudet poikkeavat toisistaan. 

Lahden seudun liikenne (LSL) toimii Lahden kaupunkiseudun joukkoliikenteen tilaajana. Uudessa toi-

mintamallissa kaupungilla on aiempaa suurempi vastuu joukkoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä. 

Muuttuneen tilaajaroolin vuoksi on perusteltua, että kaupunkikonsernin ilmastotavoitteiden edistämi-

sestä vastaava Lahden seudun ympäristöpalvelut (LSYP) sekä LSL hankkivat lisätietoa alueelle parhaiten 

soveltuvista uusista käyttövoimaratkaisuista. Joukkoliikennekäyttöön soveltuvat uudet käyttövoimarat-

kaisut (biokaasu, sähkö jne.) voivat palvella myös muuta hyötyajoneuvoliikennettä. 

Selvitys liittyy Tekes-eBusSystems-hankkeeseen, jossa Lahti on hankekumppanina vuosina 2014–2016. 

Työ on käynnistynyt syyskuussa ja päättynyt joulukuussa 2015. Työtä on ohjannut projektiryhmä, johon 

ovat kuuluneet: 

 Saara Vauramo  Lahden kaupunki 

 Jukka Lindfors  Lahden kaupunki 

 Kim Venesjärvi  Lahden kaupunki 

Selvityksen pääkonsulttina on ollut WSP, jossa työstä ovat vastanneet Simo Airaksinen, Vili-Verneri 

Lehtinen ja Antti Kataja. Lisäksi työssä on ollut alikonsulttina Kari Sulonen (Tmi Kari Sulonen). 
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Tiivistelmä 

Diesel on ollut pitkään yleisin bussien käyttövoiman lähde. Dieselbussien tekniikka on kehittynyt voi-

makkaasti ja uusien Euro 6 -dieselbussien typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat alentuneet merkittä-

västi. CO2-päästöt ovat kuitenkin edelleen melko korkealla tasolla. 

Hybridibusseissa on dieselmoottorin lisäksi sähkömoottori. Hybridit ovat noin 25 prosenttia dieselbus-

seja kalliimpia. Akkujen avulla jarrutusenergia saadaan hybridikalustossa talteen ja hyötykäytettyä kiih-

dytettäessä. Hybridibusseja on Suomessa liikenteessä jo HSL:n, Tampereen ja Turun kaupunkiliiken-

teessä. Hybridit todennäköisesti yleistyvät kaupunkiliikenteeseen dieselbussien rinnalle, kun niiden hin-

tataso alentuu tekniikan kehittyessä ja kaluston tuotantomäärien kasvaessa. Korkeamman hankintahin-

nan vuoksi yleistyminen edellyttää hybridien suosimista kilpailutuksissa. 

Plug-in-hybridbussit ovat ladattavia sähköbusseja, mutta niissä on myös dieselmoottori. Kalusto on han-

kintahinnaltaan kaksinkertainen dieselbussiin nähden. Plug-in-hybridit edellyttävät päätepysäkeille ja va-

rikoille latausasemien verkoston, mikä edellyttää infrastruktuuri-investointeja. Pitkän 10 vuoden sopi-

muskauden aikana hinta ei ole kuitenkaan merkittävästi dieselbussiliikennettä kalliimpaa edullisempien 

käyttökustannusten vuoksi. Tekniikka on melko uutta, koska vain Volvolla on koeliikennettä ja Scania 

aloittaa testauksen vuonna 2016. 

Useat kalustovalmistajat kehittävät sähköbusseja ja niitä onkin koekäytössä monissa kaupungeissa. Säh-

köbussit ovat hankintahinnaltaan kaksinkertaisia dieselbusseihin nähden. Akkukapasiteetin vuoksi säh-

köbusseja ladataan päätepysäkeillä ja mahdollisesti myös linjan varren ajantasauspysäkeillä. 10 vuoden 

sopimuskauden aikana sähköbussit ovat selvästi dieselbusseja kalliimpia. Suomesta on enemmän koke-

muksia lähivuosina, kun HSL:n ja Tampereen sähköbussiliikenteestä saadaan kokemuksia. 

Kaasubussit eivät vähennä päästöjä, koska vastaaviin päästöihin päästään diesel-kaluston Euro 6 -pääs-

tönormit täyttävillä busseilla. Kaasubussien hankintahinta on korkeampi kuin diesel-bussien. Lisäksi ka-

lusto on epäluotettavampaa ja niiden huolto- ja korjauskustannukset ovat suuremmat. Osa kalustoval-

mistajista on luopunut kaasubussien tuotannosta. Kaasubussit tarvitsevat myös suuret investoinnit tank-

kauslaitteistoon. Koska biokaasubusseilla ei ole saavutettavissa päästöjen vähentymistä ja kustannukset 

olisivat suuremmat, ei biokaasubusseja suositella käyttöönotettaviksi Lahden seudulla. 

Plug-in-hybridit osoittautuivat selvityksessä ominaisuuksiltaan ja kustannusvaikutuksiltaan parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi Lahden kaupunkialueen paikallisliikenteeseen. Etuna on, että plug-in-hybrideillä voidaan 

liikennöidä nykyisellä linjastolla ja kalustomäärällä. Mikäli busseja ei ehdittäisi kaikkina aikoina lataamaan 

riittävästi latausasemalla, voidaan liikennöidä dieselmoottorilla. Heikkoutena on, että tekniikkaa on ko-

keilemassa vain kaksi Suomen markkinoilla olevaa kalustovalmistajaa. 

Työssä on suositeltu mahdollisiksi plug-in-hybridi-linjoiksi linjoja 5 ja 21 sekä linjaa 32. Lisäksi perintei-

sillä hybrideillä esitetään liikennöitäväksi linjoja 1 ja 31. Yhteensä uusilla käyttövoimilla liikennöitävä 

liikenne kattaisi noin kolmanneksen koko Lahden seudun bussiliikenteestä. Muita linjoja esitetään lii-

kennöitäväksi nykyiseen tapaan diesel-kalustolla. Kun myös päätepysäkkien ja torin latausasemien julki-

set infrastruktuuri-investoinnit huomioidaan, eivät vuosittaiset kustannukset 10 vuoden tarkastelujak-

solla ole merkittävästi dieselkalustoa kalliimmat. 

Täyssähköbussien kustannukset ovat jo jonkin verran dieselkalustoa kalliimmat myös pidemmällä aika-

välillä. Sähköbussien lataukseen päätepysäkeillä täytyy jäädä riittävästi aikaa kaikkina liikennöintiaikoina. 

Tästä voi aiheutua lisäksi lisäkalustotarvetta. Täyssähköbusseihin siirryttäessä tulisi lisäksi arvioida lin-

jastomuutoksia varmistaen, että päätepysäkkiajat ovat latausta varten riittävät. 

Esitettyjen linjojen kohteiden sopimukset päättyvät 30.6.2019. Sopimuksissa on kahden vuoden optio. 

Jotta kaluston hankintaan ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen jää riittävästi aikaa, tulee kilpai-

lutus ratkaista viimeistään noin vuotta aiemmin eli kesällä 2018. Kaluston ja latausinfrastruktuurin to-

teuttamista on esitetty innovaatiokilpailuna, jonka ensimmäisessä vaiheessa käydään vuoropuhelua eri 

tahojen kanssa sovellettavasta tekniikasta. Kilpailutus tulee käynnistää alkuvuodesta 2018. 
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1. Eri käyttövoimavaihtoehtojen kuvaus 

1.1. Käytettävissä olevat käyttövoimajärjestelmät 

Euroopan unionin direktiivi (2009/28/EY) velvoittaa lisäämään biopolttoaineita liikenteessä. Vuoteen 

2020 mennessä polttoaineiden yhteenlasketusta energiasisällöstä pitää kattaa uusiutuvalla energialla vä-

hintään 10 %. Erityisesti biokaasun ja sähkön avulla voidaan uusiutuvien polttoaineiden osuutta liiken-

teessä lisätä huomattavasti.  

Polttomoottoreissa käytettävä diesel on edelleen ylivoimaisesti yleisin bussin käyttövoima. Bussin muina 

käyttövoimaratkaisuina käytetään tai on vähintään koekäytetty mm. sähköä, kaasua, etanolia ja vetyä.  

Sähköstä käyttövoimansa saavat ajoneuvot voidaan jakaa johdinautoihin, jotka saavat energiansa jatku-

vana virtana ajolangasta sekä sähkö- ja hybridibusseihin, joissa on käytössä energian varasto eli akku. 

Tässä selvityksessä keskitytään sähkökaluston osalta ladattaviin sähkökäyttöisiin busseihin eli täyssähkö- 

ja hybridibusseihin. 

Kaasubussit käyttävät polttoaineenaan maakaasua tai biokaasua. Maakaasubusseja on ollut käytössä Suo-

messa jo 1990-luvulta, mutta dieselkalustoa heikompi luotettavuus ja korkeampi hankintahinta ovat 

rajoittaneet kaasubussien yleistymistä laajemmin. Kaasubussit otetaan tarkasteluun mukaan, koska ka-

lusto voi käyttää polttoaineena ympäristöystävällisempää biokaasua. 

Vetykäyttöisiä busseja on koekäytetty liikenteessä. Vetyä käyttävillä polttokennojärjestelmillä on kui-

tenkin vielä niin paljon haasteita voitettavanaan. Sen vuoksi vetyä ei käyttövoimana ole sisällytetty työ-

hön.  

Tässä työssä käsiteltävät käyttövoimajärjestelmät ovat siis hybridibussi, täyssähköbussi ja kaasubussi. 

Näitä käyttövoimajärjestelmiä verrataan nykyiseen diesel-järjestelmään. 
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1.2. Dieselbussi 

1.2.1. Dieselbussien ominaisuudet 

Useimmat Suomessa käytössä olevista busseista on varustettu diesel-moottorilla. Nykyisissä kaupunki-

liikenteen matalalattiaisissa linja-autoissa moottori on sijoitettu auton takaosaan. Diesel-moottorin 

polttoaineena voidaan käyttää joko perinteistä fossiilista dieseliä tai uusiutuvaa biodieseliä. 

Nykyiset Euro 6 -päästöluokan dieselbussit ovat typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöiltään jo varsin hyvällä 

tasolla. Dieselmoottorien kehitys on viime aikoina kulkenut kohti pienempiä ja tehokkaampia mootto-

reita, mikä mahdollistaa pienemmän polttoaineenkulutuksen. Polttoaineenkulutuksessa ei teknisestä ke-

hityksestä huolimatta ole kuitenkaan saavutettu huomattavia vähennyksiä, vaan fossiilisista polttoai-

neista syntyvät CO2-päästöt ovat edelleen melko korkealla tasolla. 

Diesel-kaluston vaatimat varikko- ja tankkausinfrastruktuurit ovat lähtökohtaisesti jo olemassa. 

 

Kuva 1. Mercedes Benzin dieselbussi Lahdessa (kuva: Lahden kaupunki). 
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1.3. Hybridibussi 

1.3.1. Hybridibussien ominaisuudet 

Hybridibussilla (HEV, Hybrid Electric Vehicle) tarkoitetaan bussia, jonka voimanlähteenä on sekä säh-

kömoottori että polttomoottori. Hybridillä pystytään yhdistämään sähkö- ja polttomoottorin parhaat 

ominaisuudet. Toisaalta hybridibussin kaksi moottoria tuo autoon lisää kuormaa, mikä lisää käyttövoi-

man kulutusta ja nostaa hankintahintaa dieselbussiin verrattuna. 

Hybridibussit voidaan jakaa sarja- ja rinnakkaishybrideihin. Sarjahybridissä ei ole mekaanista yhteyttä 

polttomoottorin ja vetävien pyörien välillä, vaan polttomoottori käyttää akkujärjestelmää lataavaa ge-

neraattoria. Sarjahybridibussilla on siten täyssähköbussin kaltainen ajotuntuma, jossa on sähköisen lii-

kevoiman suuri kiihtyvyys ja jarrutus hoidetaan pääosin sähköisesti. 

Rinnakkaishybridissä sekä poltto- että sähkömoottori on kytketty ajoneuvoa liikuttavaan voimansiirto-

järjestelmään ja sähkömoottori toimii jarrutuksen generaattorina. Bussin voimanlähteenä voi siten toi-

mia joko poltto- tai sähkömoottori tai molemmat yhdessä. Rinnakkaishybridin etuna sarjahybridiin näh-

den on se, ettei erillistä generaattoria tarvita. Sähkö- ja polttomoottorin yhtäaikaisella käyttämisellä 

voidaan myös tarvittaessa saavuttaa lisätehoa. Sarja- ja rinnakkaishybridistä on olemassa myös yhdistel-

mäversio, jossa on erillinen generaattori ja sähkömoottori. Nämä kytketään yhdistelmähybridissä sa-

maan voimansiirtojärjestelmään polttomoottorin kanssa.  

Hybridibussi käyttää liikkeelle lähtiessä vain sähkömoottoria. Kun bussi saavuttaa noin 15–20 km/h no-

peuden, käynnistyy dieselmoottori automaattisesti. Dieselmoottori toimii käynnistyttyään voimanläh-

teenä aluksi sähkömoottorin rinnalla, kunnes lopulta huolehtii bussin liikuttamisesta ainoana voiman-

lähteenä. 

 

Kuva 2. Scanian hybridibussi Ruotsin Södertäljessä (kuva: Scania CV AB). 



 

8/36  |  7.12.2015   |  Käyttövoimaselvitys Lahden hyötyajoneuvoliikenteen tarpeisiin 

Koska hybridibussi käyttää kiihdytysvaiheessa sähkömoottoria, vähenevät hybridin hiukkas- ja typenok-

sidipäästöt 40–50 % dieseliin verrattuna. Polttoaineenkulutuksessa voidaan päästä 20–35 % säästöihin. 

Säästön todellinen määrä vaihtelee kuitenkin käyttöympäristön mukaan. Melupäästöjen suhteen hybri-

dillä ei saavuteta merkittävää etua dieseliin verrattuna, mutta koska polttomoottori ei ole jatkuvasti 

käynnissä eikä sen tarvitse käydä yhtä suurella käyntinopeudella kuin dieselbussissa, pienenevät myös 

meluhaitat jonkin verran. 

Markkinoille on tulossa myös ladattavia Plug-in-hybridejä (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle), joita 

voidaan ladata varikolla tai reitin varrella, esimerkiksi päätepysäkeillä. Nämä hybridibussit toimivat säh-

köbussien tapaan käyttäen liikkumiseen vain sähkömoottoria aina, kun akkuvirtaa on riittävästi käytet-

tävissä. Vaihtoehtoisesti Plug-in-hybridillä voidaan ajaa pelkän sähkömoottorin voimin esimerkiksi vain 

keskusta-alueella ja muilla alueilla bussi toimii perinteisen hybridin tapaan. Plug-in-hybridin etuna on, 

että matka ei katkea, vaikka autoa ei ehtisi lataamaan päätepysäkillä lainkaan, koska bussi kulkee tarvit-

taessa myös dieselin voimalla. Volvon ladattavia hybridejä on koeajoliikenteessä Ruotsissa Göteborgissa 

ja Tukholmassa sekä Saksan Hampurissa. Koeajoliikenne Scanian plug-in-hybridibusseilla alkaa kesällä 

2016 Ruotsin Södertäljessä. 

 

Kuva 3. Volvon plug-in-hybridibussi Tukholmassa (kuva: Volvo Bus corp.). 

1.3.2. Hybridibussien erityisvaatimukset infrastruktuurille 

Hybridikalustolla voidaan liikennöidä nykyisiltä varikoilta. Sähkökaluston asennustöihin tarvitaan eri-

koiskoulutetut asentajat ja työnjohtajat. 

Plug-in-hybridejä varten tarvitaan varikolle hidaslatauslaitteet yöllä ja mahdollisella päivätauolla suori-

tettavaa latausta varten. Hidaslatauslaitteet maksavat noin 50 000 euroa/bussipaikka. Lisäksi varikolle 

tarvitaan todennäköisesti nykyistä suurempi sähköliittymä, jonka koko riippuu ladattavien bussien mää-

rästä. Tarvittavan sähköliittymän hinta on koosta riippuen noin 55 000 euroa. 

Plug-in-hybrideille tarvitaan myös latauslaitteet linjalla tapahtuvaa latausta varten. Pääte- tai ajantasaus-

pysäkeille sijoitettavat laturit ovat teholtaan 150kW ja hinnat noin 150 000 euroa/laturi. Lisäksi tarvitaan 

sopivan kokoiset sähköliittymät latureille. 
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Kuva 4. Volvon plug-in-hybridibussi latauksessa Göteborgissa (kuva: Volvo Bus corp.). 

Perinteiset hybridibussit (HEV) voivat liikennöidä nykyisessä infrastruktuurissa. 
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1.4. Sähköbussi 

1.4.1. Sähköbussien ominaisuudet 

Täyssähköbussin voimanlähteenä on sähkömoottori, joka saa virtansa ladattavista akuista. Sähköbussin 

päästöt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna muilla käyttövoimilla toimiviin busseihin ja sähkö-

bussi ei tuota lainkaan haitallisia lähipäästöjä kaupunkiympäristöön. Sähköbussin energiakustannukset 

ovat merkittävästi edullisempia kuin polttomoottorikäyttöisellä kalustolla. Lisäksi sähkömoottorin 

etuna on moottorin tarjoama suuri vääntö jo pienissä nopeuksissa, mikä helpottaa erityisesti liikkeelle-

lähtöjä. Sähköbussi myös hyödyntää jarrutusenergiaa ja lataa akkuja aina jarrutettaessa, joten bussi so-

veltuu erinomaisesti kaupunkiliikenteeseen, jossa on paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä. 

 

Kuva 5. Havainnekuva Volvon täyssähköbussista (kuva: Volvo Bus corp.). 

Sähköbussin toimintasäde riippuu käytettävästä akkuteknologiasta ja -kapasiteetista. Suuri akkukapasi-

teetti kasvattaa bussin toimintasädettä, jolloin päivänaikaisia latauksia ei välttämättä tarvita. Samalla li-

sääntyy kuitenkin myös bussin paino, mikä kasvattaa energiankulutusta. Suuri akkukapasiteetti nostaa 

myös auton hankintahintaa sekä käyttökustannuksia, kun akut tulee vaihtaa arviolta 6 vuoden välein. 

Vaihtoehtoisesti sähköbussi voidaan varustaa akuilla, joita voidaan ladata hyvin suurella teholla lyhytai-

kaisesti esimerkiksi ajantasaus- tai päätepysäkeillä. Tällöin akkukapasiteettia tarvitaan huomattavasti vä-

hemmän. Suuriteholatauksen mahdollistavat akut ovat hankintahinnaltaan kalliimpia kuin suuren kapa-

siteetin mahdollistavat akut. 
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Taulukko 1. Eri akkutyyppien ja -kapasiteettien vaikutus sähköbussin ominaisuuksiin 

Ominaisuus Päätepysäkkila-

taus 

Päätepysäkkila-

taus 

Yön yli -la-

taus 

Yön yli -la-

taus 

Akkukapasiteetti 50 kWh 70 kWh 150 kWh 350 kWh 

Toimintamatka yhdellä latauksella 45 km 63 km 136 km 318 km 

Akuston paino (10 kg/kWh) 500 kg 700 kg 1500 kg 3500 kg 

Akuston hinta-arvio (500–1000 € 

/kWh) 
50 000 € 70 000 € 90 000 € 170 000 € 

 

Sähköbussi voidaan hankkia käyttöön optimoidulla akkutyypillä ja -kapasiteetilla. Tällöin tulee huomi-

oida reitin pituus, päivittäinen ajosuorite ja liikennöintiaika sekä latausinfrastruktuuri. 

Seuraavassa taulukossa on vertailtu eri lataustapojen vaikutuksia liikenteen järjestämiseen ja kustannuk-

siin. 

Taulukko 2. Eri lataustapojen vaikutus liikenteen järjestämiseen 

Ensisijai-

nen la-

taustapa 

Ajoneuvon hankin-

takustannukset 

Varikko-inves-

toinnit 

Muut infrakustan-

nukset 

Vaikutukset liikennöintiin 

Päätepy-

säkki-la-

taus 

Pienemmät 

Pienempi akkuka-

pasiteetti 

Kalliimpi akkutek-

nologia 

Pienemmät 

Varikolle vaadi-

taan kevyempi 

latausinfra 

Suuremmat 

- Tarvitaan lataus-

pisteet reitin var-

relle 

Hieman enemmän vai-

kutuksia 

- Latausaika (2-5 min) pääte-

pysäkeillä huomioitava aika-

tauluissa 

- Mahdollisuus liikennöidä 

teoriassa jatkuvasti 

- Kalusto on sidottu reiteille, 

joilla on latausjärjestelmä 

Yön yli -

lataus 

Suuremmat 

Suurempi akkuka-

pasiteetti 

Halvempi akku-

teknologia 

Suuremmat 

Varikolle vaadi-

taan raskaampi 

latausinfra 

Pienemmät 

- Ei välttämättä tar-

vetta latauspis-

teille reitillä 

Hieman vähemmän vai-

kutuksia 

- Periaatteessa voi liiken-

nöidä nykyisillä aikatauluilla 

- Auton toimintasäde huomi-

oitava autokiertoja laaditta-

essa 

- Kalustoa voi hyödyntää tar-

vittaessa muussa liiken-

teessä 

 

Suomessa sähköbussien haasteena voidaan pitää sisätilojen lämpötilanhallintaa, kun sähkömoottori ei 

juuri tuota hukkalämpöä. Tästä syystä sähköbussi vaatii matkustamon lämmittämiseen aina erillisen säh-
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kölämmityksen tai erillisen polttoainekäyttöisen lämmittimen. Kesällä osa akkujen energiasta on varat-

tava matkustamon jäähdytykseen. Sähköbussien toimintavarmuudesta Suomen olosuhteissa ei ole vielä 

merkittävästi kokemuksia. Sähköbussien hankintahinta on toistaiseksi korkea verrattuna diesel-kalus-

toon johtuen erityisesti akkujen korkeasta hinnasta. 

1.4.2. Sähköbussien erityisvaatimukset infrastruktuurille 

Sähkökalustoa varten tarvitaan varikolle hidaslatauslaitteet yöllä ja mahdollisella päivätauolla suoritet-

tavaa latausta varten. Noin 50kW tehoiset hidaslatauslaitteet maksavat noin 50 000 euroa/bussipaikka. 

Käytettävästä latauskonseptista riippuen varikolle tarvitaan myös pikalatauslaitteet nopeampaa pikala-

tausta varten. 150–250kW pikalatauslaite maksaa noin 250 000 euroa/latauslaite. Lisäksi varikolle tar-

vitaan todennäköisesti nykyistä suurempi sähköliittymä, jonka koko riippuu ladattavien bussien määrästä 

ja käytettävien laturien tyypistä. 1 MW sähköliittymän hinta on noin 100 000 euroa. 

Sähkökaluston asennustöihin tarvitaan erikoiskoulutetut asentajat ja työnjohtajat. 

Sähkökalustoa varten tarvitaan myös latauslaitteet linjalla tapahtuvaa latausta varten. Päätepysäkeille tai 

ajantasauspysäkeille sijoitettavat laturit ovat teholtaan 200–400kW ja hinnat noin 250 000–400 000 

euroa/laturi. Päätepysäkeille sijoitettavat laturit vaativat myös riittävät sähköliittymät. Tarvittavien la-

tauslaitteiden koot ja määrät riippuvat käytettävästä akkuteknologiasta sekä latauskonseptista. 

 

Kuva 6. Havainnekuva Volvon täyssähköbussista pysäkkilatauksessa (kuva: Volvo Bus corp.). 
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1.5. Kaasubussi 

1.5.1. Kaasubussien ominaisuudet 

Kaasubussi käyttää polttoaineenaan maakaasua (CNG) tai biokaasua (CBG). Kaasubussit eroavat die-

selbusseista polttoaineen ohella eniten polttoainesäiliön ja moottorin osalta. Bussissa on yleensä kuusi 

kaasusäiliötä, jotka on sijoitettu auton katolle etu- ja keskiosaan. Kaasu tankataan auton polttoainesäi-

liöön 200 barin paineella. Säiliöt kestävät 600 barin paineen. Pikatankkausaika on noin 20 min/bussi ja 

hidastankkaus noin 7–9 h/bussi. 

Kaasubussin moottorissa on sytytystulpat, joten se vastaa rakenteeltaan enemmän bensiini- kuin die-

selmoottoria. Moottori on yleensä sijoitettu bussin takaosaan ja kaasu johdetaan sinne kaasusäiliöstä 

noin 10 barin paineella. Monimutkaisemman moottoritekniikan vuoksi kaasubussien hankinta- ja huol-

tokustannukset ovat diesel-kalustoa korkeammat. 

Polttoainesäiliöistä aiheutuva lisäpaino vähentää kaasubussin seisomapaikkojen määrää ja pienentää mat-

kustajakapasiteettia noin 15–20 %. Tämä on hyvä ottaa huomioon, jos kaasubussia käytetään linjoilla, 

joilla on ruuhka-aikana suuri matkustajakuormitus. Kuormitushuippujen aikana saatetaan tarvita lisäka-

lustoa, mikä luonnollisesti lisää linjan liikennöintikustannuksia. 

Kaasubusseilla on dieselbusseja alhaisemmat pienhiukkas-, typenoksidi- ja melupäästöt, mutta CO2-

päästöt ovat lähellä dieselbussien tasoa. On syytä huomioida myös, että Suomessa saatujen liikennöit-

sijäkokemusten perusteella kaasubusseilla on diesel-kalustoa suurempi häiriöherkkyys, minkä takia riit-

tävästä varakaluston määrästä tulee huolehtia. Suomen oloissa myös kylmäkäynnistyvyys saattaa toisi-

naan tuoda ongelmia. Kaasubussille luvataan esilämmitystä käytettäessä -20 °C käynnistymislämpötila. 

 

Kuva 7. MAN kaasubussi Malmössa (kuva: Simo Airaksinen). 
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LNG eli nesteytetty maakaasu on mahdollinen polttoaine kaasubusseille. LNG:tä syntyy kun maakaasu 

jäähdytetään -162 ˚C asteeseen. LNG-busseja on käytetty USA:ssa ja Aasiassa. Euroopassa on LNG 

tällä hetkellä vielä kokeiluasteella bussipuolella. Puolassa on Varsovan (35 kpl) ja Olsztynin (11 kpl) 

kaupunkiliikenteessä 46 puolalaisen Solbus:n valmistamaan LNG-bussia. Muualla Euroopassa on Espan-

jassa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa joitakin LNG-kuorma-autoja. LNG-kaluston yleistymistä on jarrut-

tanut ajoneuvojen melko lyhyt toimintamatka, jotta ajoneuvoista ei tule liian raskaita polttoainetankkien 

vuoksi sekä dieseliä muutaman prosentin kalliimmat käyttökustannukset. USA:ssa Dallasin liikennelaitos 

DART on selvittänyt kustannuksia ja LNG oli 3 % kalliimpi kuin diesel. LNG kalusto täyttää Euro 6 -

pakokaasupäästövaatimukset. Suomen kuuluisin LNG-käyttäjä lienee Viking Grace -laiva. LNG:n käytön 

laajenemiselle on esteenä LNG:n jakeluverkosto, sillä Suomessa ei tällaista ole kuin Turun satamassa 

edellä mainitulle laivalle. 

1.5.2. Kaasubussien erityisvaatimukset infrastruktuurille 

Varikolla tulee olla kaasubussien tankkausta varten kaasuputki, johon liitetään joko matalapaineinen yön 

yli tapahtuva hidastankkauslaitteisto ja nopeaa tankkausta varten korkeapaineinen pikatankkauslait-

teisto. Tankkauslaitteiston yhteydessä on kaasunpaineen korotusasema, jolla kaasun paine nostetaan 

kaasuverkoston 10 barista 250 bariin. Paineenkorotusasema jakelulaitteineen on kertainvestointina 

suuri, noin 1,2 miljoonaa euroa +15 000 euroa/bussipaikka. Kaasutankkausaseman tulee sijaita tiettyjen 

turvamittojen päässä muista rakennuksista. Paineenkorotusaseman koko on noin 40 m2 ja sen etäisyys 

kadusta on oltavana vähintään 8 metriä ja sen ympärillä on oltava 5 metrin turva-alue. 

Kaasubussien korjaamolla tulee olla kaasuvuotojen havaitsemista varten kaasuilmaisimet jokaisella kor-

jaamon bussipaikalla, jossa voidaan kaasubusseja korjata. Kaasu muodostaa räjähdysvaarallisen seoksen 

ilman kanssa kaasupitoisuuden ollessa 5–15 %. Helsingin Kampin maanalaiseen linja-autoterminaaliin ei 

kaasubusseilla ole pääsyä kaasun räjähdysvaaran vuoksi. 

Liikennöinnin toimintavarmuuden takaamiseksi kaasubussien pikatankkausasemia tulee olla vähintään 

kaksi erillistä, jotta liikennöinti onnistuu myös mahdollisissa kaasujakelun häiriötilanteissa. Lahdessa Koi-

viston Auton varikko Metsä-Pietilänkatu 3:ssa ja Lehtimäen Liikenteen varikko Makasiinikatu 12:ssa si-

jaitsevat kaasuverkossa, sillä molempien varikkotonttien läpi kulkee kaasuputki. Täten kumpikin varikko 

varustettuna kaasun pikatankkauslaitteistoilla voisi toimia toisen varatankkausvarikkona. Lisäksi Lah-

dessa on yksi kaupallinen Gasum Oy:n kaasutankkausasema Launeella Ajokatu 53:ssa, mutta sen tank-

kausteho ei nykyisellään riitä kaasubusseille, ainoastaan henkilöautoille. 
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1.6. Yhteenveto tarkasteltavista tekniikoista 

Työssä tarkasteltujen käyttövoimien keskeisiä ominaisuuksia on koottu seuraaviin taulukkoihin. Taulu-

koissa on esitetty eri käyttövoimien bussien hankintahinnat, kalustotoimittajat Suomen markkinoilla, 

käyttökustannukset, tankkaus-/latausaika, investoinnit varikko- ja päätepysäkki-infrastruktuuriin sekä 

kaluston käytettävyyteen liittyviä laatuominaisuuksia.  

Eri käyttövoimilla toimivien bussien keskeisiä ominaisuuksia on koostettu seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 3. Eri käyttövoimien ominaisuuksien vertailu. 

 Dieselbussi Hybridibussi Plug-in-hybridi-

bussi 

Täyssähköbussi Biokaasu-

bussi 

Hankinta-

hinta 

Edullisin Kalliimpi +25% Kalliimpi +100% Kalliimpi 

+100% 

Kalliimpi 

+25% 

Varikko- ja 

infrakustan-

nukset 

Ei lisäkustan-

nuksia 

Pienet Kohtalaiset Suuret Suuret 

Kilometri-

kustannus 

Normaali Edullisempi Selvästi edulli-

sempi 

Selvästi edulli-

sempi 

Normaali 

Pakokaasu-

päästöt 

Normaalit Pienemmät Pienet Ei päästöjä Normaalit 

Kaluston luo-

tettavuus 

Normaali Normaali Ei kokemuksia Ei kokemuksia Heikompi 

Houkuttele-

vuus 

Normaali Hieman hou-

kuttelevampi 

Houkutteleva Houkutteleva Normaali 

 

 



 

16/36  |  7.12.2015   |  Käyttövoimaselvitys Lahden hyötyajoneuvoliikenteen tarpeisiin 

Taulukko 4. Diesel-, hybridi-, plug-in-hybridi, täyssähkö- ja biokaasubussin hankintahinnat, kalustotoimittajat, polttoaineen kulutus ja hinnat ja varikon lisäkustannukset. 

 Dieselbussi Hybridi-

bussi (HEV) 

Plug-in-hybridibussi (PHEV) Täyssähköbussi yön yli 

lataus 

Täyssähköbussi päätepy-

säkki-lataus 

Biokaasubussi 

Hankintahinta (alv 

0%) 

240 000 € 300 000 480 000 500 000 470 000 300 000 

Kalustotoimittajat 

Suomen markki-

noilla 

Iveco, Mer-

cedes, Scania, 

Solaris, VDL, 

Volvo 

Volvo, 

VDL, Scania 

Volvo. Tulossa Scania Linkker, Solaris, VDL. 

Tulossa Mercedes ja 

Volvo 

Linkker, Solaris, VDL. Tu-

lossa Mercedes ja Volvo 

MAN, Mercedes, 

Scania 

Polttoaineen ku-

lutus 

33 l/100 km 26 l/100 km 11 l /100km +  

0,7 kWh /km 

1,1 kWh/km 1,1 kWh/km 33 kg/100 km 

AdBlue kulutus 1,4 l/100km 1,1 l/100km 0,4 l/100km 0 l/100km 0 l/100km 0 l/100km 

Polttoaineen 

hinta 

AdBlue hinta 

1,00 €/l 

 

0,25 €/l 

1,00 €/l 

 

0,25 €/l 

1,00 €/l + 0,09€/kWh 

0,25 €/l 

0,09 €/kWh  0,09 €/kWh  1,1 €/kg (biokaasu) 

Polttoainekulut  33 € /100km  26 

€/100km 

17 €/100km 10 € /100km 10 €/100km 36 €/100km 

Polttoaineen toi-

mitusvarmuus 

Erinomainen                           Erino-

mainen   

Erinomainen Erinomainen   Erinomainen Hyvä Lahdessa 

Tankkausaika 4 min                        3 min   6 min /lataus + 3 min die-

sel, 4h lataus varikolla 

Yön yli 2-5 min päätepysäkillä + 4h 

varikolla 

Yön yli 
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Taulukko 5. Diesel-, hybridi-, plug-in-hybridi, täyssähkö- ja biokaasubussijärjestelmän edellyttämät varikon ja jakelujärjestelmän infrastruktuurin kustannukset sekä toiminta-aika ja 

kaluston kunnossapitokustannukset. 

 Diesel-

bussi 

Hybridi-

bussi (HEV) 

Plug-in-hybridibussi 

(PHEV) 

Täyssähköbussi yön yli 

lataus 

Täyssähköbussi päätepy-

säkki-lataus 

Biokaasubussi 

Varikon lisä-

kustannukset 

– - Sähkön latauslaitteet  

1000 euroa /kW 

hidaslataus 50 000 

eur/bussipaikka 

500 kW sähköliittymä 

noin 55 000 euroa 

Sähkön latauslaitteet 

1000 euroa /kW 

hidaslataus 50 000 

eur/bussipaikka 

pikalataus 250 000 eur/ 

pikalatauspiste 

1 MW sähköliittymä 

noin 100 000 euroa 

Sähkön latauslaitteet 

1000 euroa /kW 

hidaslataus 50 000 eur/bus-

sipaikka 

pikalataus 250 000 eur/ 

pikalatauspiste  

1 MW sähköliittymä noin 

100 000 euroa 

Paineenkorotusasema 1,2 

milj. € ja hidastankkauslait-

teet 15 000 eur/bussipaikka 

+ putkiston kustannus 

130 000 eur/km, kokonais-

kustannus riippuu paikasta  

Jakelujärjestel-

män lisäkustan-

nukset 

– - pikalatauslaite pääte- tai 

ajantasauspysäkille 

150 000 eur/latauspiste + 

30 000 eur/sähköliittymä 

+ latauspisteen sähköliit-

tymän perusmaksu 2000 

eur/v 

- pikalatauslaite pääte- tai 

ajantasauspysäkille 250 000 

eur/latauspiste + 30 000 

eur/sähköliittymä 

+ latauspisteen sähköliitty-

män perusmaksu 2000 

eur/v 

- 

Toiminta-aika/ 

toimintamatka 

700–800 

km/ 

tankkaus 

700–800 

km/ 

tankkaus 

800 km/ tankkaus, 

7 km/lataus pelkällä säh-

köllä 

Riippuu akkukapasitee-

tista, esim. 150 km/täy-

silataus 

Riippuu akkukapasiteetista, 

esim. 50 km/täysilataus 

550 km/tankkaus 

Kaluston kun-

nossapitokus-

tannukset, 

eur/km 

huolenpi-

tosopimus 

18 snt/km 

huolenpito-

sopimus 

23 snt/km 

huolenpitosopimus 

23 snt/km 

huolenpitosopimus 

23 snt/km 

huolenpitosopimus 

23 snt/km 

huolenpitosopimus   

29 snt/km 

lisäkustannus 10 snt/km 

Ruotsissa dieseliin verrat-

tuna, Suomessa HelB 11 

snt/km 
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Taulukko 6. Diesel-, hybridi-, plug-in-hybridi, täyssähkö- ja biokaasubussien käyttöikä, käyttöaste, melu, kylmäkäynnistyvyys, pakokaasupäästöt, matkustajakapasiteetti ja jälkimark-

kinat. 

 Dieselbussi Hybridibussi 

(HEV) 

Plug-in-hybridibussi (PHEV) Täyssähköbussi yön yli 

lataus 

Täyssähköbussi päätepy-

säkki-lataus 

Biokaasubussi 

Kaluston käyt-

töikä 

16v 16v, akut 6v 

vaihtoväli 

16v, akut 6v vaihtoväli 16v, akut 6v vaihtoväli 16v, akut 6v vaihtoväli 16v 

Kaluston käyttö-

aste 

92 % 92 % ei kokemuksia ei kokemuksia ei kokemuksia 74 % 

Melu 75 dB(A) 75 dB(A) 74 dB(A) 74 dB(A) 74 dB(A) 75 dB(A) 

Kylmäkäynnisty-

vyys 

hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä -20 C saakka 

Pakokaasupäästöt Euro 6 Euro 6 Euro 6 / 0 0 0 Euro 6 

Matkustajakapasi-

teetti 

1+39+35 1+39+35 1+32+34 1+35+34 1+35+34 1+31+28 

Jälkimarkkinat normaalit                    normaalit ei tietoa ei tietoa ei tietoa huonot 
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2. Käyttövoimien soveltuvuus Lahden seudun joukkoliikenteessä 

2.1. Lahden seudun joukkoliikennejärjestelmän kuvaus 

Lahden Seudun Liikenne (LSL) vastaa koko Päijät-Hämeen maakunnan joukkoliikenteestä. Lahden kau-

punkialueen bussiliikenne on kilpailutettu kahdeksassa kohteessa vuoden 2013 syksyllä ja kilpailutettu 

liikenne on käynnistynyt 1.7.2014. Kaupunkialueen liikennettä on kilpailutettu kuudessa kohteessa. Nas-

tolan ja Hollolan suunnan liikenne on kilpailutettu omana kohteenaan samoin kuin Orimattilan ja Hei-

nolan suunnan liikenne. Seuraavassa kuvassa on Lahden kaupunkialueen linjakartta. 

 

Kuva 8 Lahden seudun joukkoliikenteen linjakartta 1.1.2015 alkaen. 

Lahdessa liikennöi yhteensä 87 bussia, jotka on kilpailutettu 8:ssa eri kohteessa. Linjasto koostuu pää-

asiassa erilaisista Lahden keskustan läpi kulkevista heilurilinjoista. Lahden vuotuiset linjakilometrit ovat 

hieman yli 8 miljoonaa kilometriä vuodessa ja liikennöintikustannukset noin 19,5 miljoonaa euroa. Ny-

kytilanteen suoritteet ja liikennöintikustannukset on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 7. Kohdekohtaiset liikenteen suoritteet ja liikennöintikustannukset Lahden bussiliikenteessä. 

Kohde Auto-

määrä 

Linjakm/v Linjatun-

tia/v 

Autopäi-

viä/v 

Liikennöinti-kus-

tannukset €/v 

Sopimus 

päättyy 

Optio-

kausi 

1 8 727 537    37 055    2 552    1 931 162 € 30.6.2019 2 v 

2 12 932 340    41 399    3 264    2 367 263 € 30.6.2020 2 v 

3 10 921 860    52 745    3 545    2 694 127 € 30.6.2019 2 v 

4 4 443 754    21 540    1 489    1 089 203 € 30.6.2018 2 v 

5 4 345 120    18 392    1 208    877 043 € 30.6.2018 2 v 

6 10 951 442    48 137    3 223    2 485 515 € 30.6.2019 2 v 

7 16 1 781 679    49 881    4 662    3 565 096 € 30.6.2020 2 v 

8 23 1 901 818    72 851    5 834    4 538 500 € 30.6.2019 2 v 

Yhteensä 87 8 005 549    342 000    25 777    19 547 910 €   

2.2. Eri käyttövoimilla toimivan kaluston keskeisimmät vaikutukset bussilii-

kenteen linjastoon ja liikennöintiin Lahdessa 

Biokaasubussilla on mahdollista liikennöidä kaikilla nykyisillä Lahden bussilinjoilla. Myöskään aikataulujen 

muutostarvetta ei ole, koska biokaasubussia ei tarvitse tankata kesken päivän. Biokaasubussin diesel-

kalustoa pidemmällä tankkausajalla on vaikutusta vain liikennöitsijän sisäiseen toimintaan varikolla. Kaa-

subusseilla ei saavuteta merkittävää päästövähennystä verrattuna dieselillä toimiviin busseihin. Kaasu-

bussit eivät myöskään ole lähtökohtaisesti erityisen houkuttelevia verrattuna uusiin dieselbusseihin. 

Hybridibussi (HEV) soveltuu erinomaisesti kaikille Lahden nykyisille bussilinjoille. Kalusto vähentää 

joukkoliikenteen päästöjä etenkin Lahden keskusta-alueella, jossa kiihdytyksiä ja jarrutuksia on paljon. 

Hybridibussi voi liikennöidä nykyisillä aikatauluilla. 

Plug-in-hybridibussi (PHEV) soveltuu erityisen hyvin keskusta-alueen linjoille. Plug-in-hybridillä voidaan 

ajaa noin 7km matka pelkällä sähköllä, jolloin joukkoliikenteen päästöt vähenevät merkittävästi. Lah-

dessa Plug-in-hybridi voidaan ohjelmoida siten, että keskusta-alueella ajetaan pelkän sähkön voimin ja 

keskustan ulkopuolella hyödynnetään myös dieseliä. Plug-in-hybiridin edut pienenevät pitkillä maaseu-

tumaisilla linjoilla, joten näille linjoille on hyödyllisintä sijoittaa perinteisiä hybrideitä tai dieselkalustoa. 

Plug-in-hybridi vaatii täyteen lataukseen noin 6 minuutin latausajan 150kW tehoisella laturilla. Lataus 

voidaan toteuttaa linjan keskelle ajantasauspysäkille tai linjan päähän päätepysäkille. Lahdessa Plug-in-

hybrideille soveltuvien linjojen päätepysäkit sijaitsevat kaikki eri paikoissa, joten ajantasauspysäkillä Lah-

den Kauppatorilla tapahtuva lataus on kustannustehokkain ratkaisu. Latausajat on huomioitava aikatau-

luissa. Plug-in-hybridin suuri etu on, että tarvittaessa ja poikkeustilanteissa bussilla voidaan liikennöidä 

myös dieselin voimin, joten myös latauksen väliin jääminen on mahdollista. Plug-in-hybridiä voidaan siis 

käyttää joustavasti myös muilla linjoilla tarpeen mukaan. Tällöin auto toimii perinteisen hybridin tavoin. 

Pelkällä sähköllä ajettaessa lähipäästötön ja hiljainen Plug-in-hybridibussi on matkustajille miellyttävä ja 

voi houkutella uusia matkustajia. 

Täyssähköbussin vaikutukset liikennöintiin ovat Plug-in-hybridin kanssa hyvin yhteneväisiä ja sähköbussi 

voi houkutella uusia matkustajia. Täyssähköbussia voidaan ladata hieman suuremmalla teholla kuin Plug-

in-hybridiä, joten latausajat voivat olla hieman lyhyempiä (2–5 min). Toisaalta sähköbussilla on oltava 

jatkuvasti akkuvirtaa liikennöidäkseen, joten latausten väliin jättäminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin 

Plug-in-hybridin kanssa. Sähköbussin linjan varrella tai päätepysäkeillä toteutettavat lataukset tulee huo-
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mioida aikataulusuunnittelussa, jotta lataukselle jää varmasti aikaa. Sähköbussin akusto voidaan opti-

moida rakennettuun latausinfrastruktuuriin ja reitteihin sopivaksi. Lahdessa heilurilinjoihin perustuvassa 

joukkoliikennelinjastossa kaikki linjat käyttävät eri päätepysäkkejä, joten päätepysäkeille sijoitettavan 

latausinfrastruktuurin rakentaminen ja käyttäminen ovat merkittävä kuluerä. 

3. Perussuunnitelma Lahden seudun joukkoliikenteen käyttövoi-

majärjestelmän rakennuttamisesta 

3.1. Toimintaperiaate 

Vaihtoehtojen vertailun perusteella soveltuvin käyttövoimajärjestelmä Lahden seudulle on Plug-in-hyb-

ridibusseihin sekä perinteisiin hybridibusseihin perustuva järjestelmä. Plug-in-hybrideitä käytetään erik-

seen valituilla tiheästi liikennöidyillä linjoilla. Muilla tiheästi liikennöidyillä linjoilla käytetään perinteisiä 

hybrideitä. Eri käyttövoimille soveltuvat linjat on esitetty jäljempänä. Harvemmin liikennöidyillä sekä 

maaseutumaisilla linjoilla sallitaan riittävän vähäpäästöisen diesel-kaluston käyttö. Samoin vara-autoina 

voidaan nykyiseen tapaan käyttää dieselbusseja. 

Plug-in-hybridibusseja ladataan päivän aikana linjojen varrelle Lahden kauppatorin pysäkeille sijoitetta-

vissa latauspisteissä. Lisäksi busseja ladataan yön aikana pienellä virralla varikolla. Päivänaikainen lataus 

suoritetaan pysäkillä, jotta useampi linja voisi hyödyntää samaa latauspistettä ja sähköliittymää, jolloin 

latausinfrastruktuurin kerta- ja kuukausikustannukset pysyvät kohtuullisina. 

Plug-in-hybridien vaatima latausaika huomioidaan linjoja valittaessa sekä aikatauluja suunniteltaessa. Lin-

joja on tarpeen ladata torin ajantasauspysäkeillä molemmissa suunnissa 150 kW:n teholla noin 3–6 min. 

Käytännössä plug-in-hybridejä kannattaa ottaa käyttöön linjoilla, joilla on jonkin verran väljyyttä auto-

kierroissa ainakin muina kuin ruuhka-aikoina. Lisäksi on hyvä, mikäli heilurilinjoilla keskustan läpi kulkeva 

matkustus on vähäistä, koska lataus tapahtuu keskellä reittiä. Toisaalta Lahdessa ajoajat ruuhka- ja päi-

väaikaan ovat monilla linjoilla samat, minkä vuoksi ruuhka-aikana ajantasausajat ovat lyhyitä tai niitä ei 

ole lainkaan torilla ja ruuhka-ajan ulkopuolella jo nykyisin linjat tasaavat aikaa torilla muutamia minuut-

teja. Siten plug-in-hybridi-liikenne ei tuota merkittävää tarvetta aikataulujen muuttamiseen. Bussien hyb-

ridi-ominaisuus mahdollistaa lisäksi, että bussit voivat ajaa dieselillä, mikäli bussien latausaika jää torilla 

ajoittain lyhyeksi.  

Plug-in-hybrideillä liikennöitävät linjat tulee torilla keskittää samalle pysäkille. Toisaalta torin läntisimmät 

pysäkit voi olla luontevaa jakaa kahdeksi pysäkiksi, koska plug-in-hybridi-linjojen on aina välttätöntä 

pysähtyä pysäkillä samaan kohtaan. Nykyisiltä pidemmiltä pysäkeiltä rajataan vain yhden bussin paikka 

plug-in-hybridi-linjoja varten. 

Järjestelmä on mahdollista rakentaa myös täyssähköbusseilla liikennöitäväksi, koska Plug-in-hybridibus-

seille soveltuvia linjoja voi ajaa myös täyssähköbusseilla. Tällöin lataus tulee järjestää torin sijasta linjojen 

päätepysäkeillä ja aikatauluissa tulee huomioida tarvittava latausaika myös ruuhka-aikoina. 

3.2. Uudella käyttövoimalla liikennöitävä linjasto 

Ensimmäisessä vaiheessa Plug-in-hybridikalustolla esitetään liikennöitäväksi seuraavia linjoja: 

5  Metsäkangas–Matkakeskus–Kauppatori–Kiveriö–Metsäpelto–Hörölä 

21 Riihelä–Kasakkamäki–Matkakeskus–Kauppatori–Niemi–Mukkula 

32/A Karjusaari–Mukkula–Kauppatori–Matkakeskus–Saksala (– Kujala) 
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Linjat ovat pituuksiltaan, ajoajoiltaan ja aikatauluiltaan sekä reiteiltään soveltuvimmat Plug-in-hybridika-

lustolle. Linjat liikennöivät Lahden kaupunkialueella, jolla on suurimmat edut lähipäästöjen vähentymi-

sestä.  

Esitetyt linjat säilyvät muilta osin nykyisellään, mutta nykyinen linja 6 Kauppatori–Matkakeskus–Kujala 

yhdistetään linjaan 32 ja Kujalaan saakka liikennöidään tunnuksella 32A. Linjojen aikatauluihin joudutaan 

tekemään pieniä tarkistuksia, jotta latausaika torilla tulee huomioitua ja jotta linjat tulevat torin lataus-

paikalle sopivasti vuorotellen. Linjat 5 ja 21 kulkevat nykyisin yhteisillä osuuksillaan tasaisin vuorovälein. 

Linjan 32 aikatauluja tulee muuttaa siten, että linja kulkee eri aikaan kuin linjat 5 ja 21.  

Kolme esitettyä heilurilinjaa sisältää yhteensä 15 auton liikenteen ja vuosittain linjakilometrejä kertyy 

noin 1 380 000 km. Linjojen osuus koko Lahden seudun liikenteen suoritteista on noin 17 %. Osuus 

liikennöintikustannuksista on jonkin verran suurempi, koska linjat 5 ja 21 kulkevat kaupunkialueella, 

joilla keskinopeuden ja siten linjakilometrit ovat pienimmät. Plug-in-hybridikalustolla liikennöitävät linjat 

on esitetty seuraavassa kuvassa: 

 

 

Kuva 9. Plug-in-hybridikalustolla liikennöitävät linjat. 

Hybridikalustolla esitetään liikennöitäväksi seuraavia tiheästi liikennöityjä linjoja: 

1  Jalkaranta–Kauppatori–Matkakeskus–Liipola 

31 Soltti–Mukkula–Kauppatori–Matkakeskus–Patoniitty–Myyntimiehenkatu 

 

Linjat liikennöivät Lahden kaupunkialueella, jossa on suurimmat hyödyt lähipäästöjen vähentymisestä. 

Linja 1 on ainoa torin läpi kulkeva linja, joka etenee koko ajan matkan suuntaan. Sen vuoksi todennä-

köisesti linjalla tehdään jonkin verran enemmän keskustan läpi kulkevia matkoja. Siten on hyvä, ettei 
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linja tasaa merkittävästi aikaa keskustassa. Muut Lahden seudun linjat käyvät kääntymässä torin ympä-

rillä, mikä vähentää keskustan läpi kulkevan matkustuksen houkuttelevuutta. Toisaalta torin ajantasaus 

vähentää lisäksi keskustan läpi kulkemisen houkuttelevuutta. Linjalla 1 on lisäksi Liipolan päätepysäkki 

rengasosuudella. Päätepysäkin yli matkustavien kannalta mahdollinen lataus pidentää matka-aikoja. Lin-

jan 1 ongelmana länsipäässä on, että päätepysäkit vaihtelevat. Tästä syystä linjaa ei ole esitetty pääte-

pysäkeillä tai linjan keskellä ladattavien plug-in-hybridi-linjoiksi, vaan ainoastaan hydrillä liikennöitäväksi 

linjaksi. 

Linjoja 1 ja 31 voidaan liikennöidä hybridikalustolla nykyisten aikataulujen mukaisesti. 2 esitettyä hybri-

dikalustolla liikennöitävää linjaa sisältävät yhteensä 12 auton liikenteen ja vuosittain linjakilometrejä ker-

tyy noin 1 168 000 km. Linjojen osuus koko Lahden seudun liikenteen suoritteista on noin 14 %. Osuus 

liikennöintikustannuksista on jonkin verran suurempi, koska linjat 5 ja 21 kulkevat kaupunkialueella, 

joilla keskinopeuden ja siten linjakilometrit ovat pienimmät. Hybridikalustolla liikennöitävät linjat on 

esitetty seuraavassa kuvassa: 

 

 
Kuva 10. Hybridikalustolla liikennöitävät linjat. 

Yhteensä uusilla käyttövoimilla liikennöitävä liikenne kattaa noin kolmanneksen koko Lahden seudun 

bussiliikenteestä. Muita linjoja esitetään liikennöitäväksi nykyiseen tapaan diesel-kalustolla. 
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Plug-in-hybridejä voidaan jatkossa lisätä myös muille linjoille, erityisesti liikenteen lisääntyessä. Tällöin 

on huomioitava lisälatureiden tarve. Hybridibusseja voi teoriassa käyttää kaikilla Lahden seudun linjoilla, 

mutta hyödyt kohteiden 7 ja 8 linjoilla ovat vähäisempiä.  

3.3. Latausjärjestelmän rakentaminen 

Torin latausasema esitetään rakennettavaksi torin läntisimmille pysäkeille. Pysäkkien ja latausaseman 

alustavat sijainnit on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 

Kuva 11. Torin latauspaikkojen sijainnit (Lahden seudun karttapalvelu). 

 

Kuva 12. Asemakaavaote torin latauspaikkojen alustavien sijaintien kohdalta (Lahden seudun karttapalvelu). 
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Torin ympäristön pysäkkien latauspaikat mahdollistavat linjojen 5, 21 ja 32 lataamisen molemmissa 

suunnissa. Latauspaikoille soveltuisi vielä neljäs linja, joka liikennöisi ruuhka- ja päiväaikaan 20 minuutin 

vuorovälillä linjan 32 kanssa yhteisellä 10 min vuorovälillä. Käytännössä tällainen linja voisi olla esimer-

kiksi linja 31, mikäli se valittaisiin liikennöitäväksi plug-in-hybrideillä pelkän hybridikaluston sijasta. Mui-

den linjojen liikennöinti samalta pysäkiltä olisi haastavaa, koska vuorovälien pitäisi olla yhteneväiset jo 

valittujen linjojen kanssa. Lisäksi kapasiteetti ei mahdollistaisi enää viidettä linjaa. Mahdollinen laajentu-

minen edellyttäisi uusien latausasemien rakentamista torin pysäkeille tai linjojen päätepisteisiin. 

Latausaseman rakentamisesta ja järjestämisestä vastaa Lahden seudun liikenne, Lahden kaupunki tai 

Lahti Energia. Liikennöitsijä maksaa sähkön käytöstä sovitun taksan mukaisesti. 

 

Kuva 13. Plug-in-hybridibussin latausjärjestelmä (kuva: Volvo Bus corp.) 

Latausaseman muuntamon voisi sijoittaa Vapaudenkadun pysäkin yhteyteen, mikäli muuntamolle on 

riittävästi tilaa. Muuntamon koko on noin 3 x 5 metriä. Mikäli torin ympäristössä ei ole riittävästi tilaa, 

voisi muuntamon sijoittaa Lahti Pysäköinti Oy:n toriparkkiin. Lahden seudun liikenne vastaisi tilojen 

vuokraamisesta sekä latauspisteen järjestämisestä, hallinnoinnista ja kustannuksista.  

Sopivan kokoinen latauslaite maksaa sähköliittymineen noin 200 000 euroa, joten kokonaiskustannus 

torille sijoitettaville kahdelle laturille on noin 400 000 euroa. 

Mikäli päätetään liikennöidä plug-in-hybridien sijasta täyssähkökalustolla, tulee latausasemat rakentaa 

torin sijasta linjojen päätepysäkeille. Tällöin jokaisen täyssähköbussilinjan vähintään toiselle pääte-

pysäkille tarvitaan yksi 250–400 kilowatin tehoinen latauslaite. Tällaisen latauslaitteen hinta on sähkö-

liittymineen noin 280 000–400 000 euroa, joten kolmen linjan latauslaitteiden kokonaiskustannukset 

olisivat pienimmillään noin 0,9–1,2 miljoonaa euroa. 

3.4. Varikot 

Nykyisille varikoille on sähköisten bussien latausta varten hankittava uudet sähköliittymät, sillä Lahdessa 

Metsä-Pietilänkatu 3:n ja Makasiinikatu 12 linja-autovarikoiden sähköliittymissä ei ole huomioitu sähköi-

sen kaluston lataussähkön vaatimaa tehoa. 

Varikoilla tulee olla jokaiselle ladattavalle hybridibussille oma 50 kW:n hidaslatauspiste yön yli latausta 

varten. Kymmenen bussin varikolle tarvitaan 10 kappaletta 50 kilowatin hidaslatauslaitetta. Täten vari-

kon sähkötehotarve on 500 kW ja sähköliittymän sulakkeet ovat tällöin 3 * 800 A. Tämän kokoisen 

sähköliittymän hinta on noin 55 000 euroa ja kuukausittainen perusmaksu noin 1 000 euroa/kk. Sähkö-

jakelu varikolla vaatii muuntamon ja 15m2 muuntamohuoneen. Lisäksi sähkönjakelukojeistot tarvitsevat 
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myös 15 m2 tilaa. Mikäli sähköbussien määrä varikolla kasvaa, tarvitaan muuntamoita ja kojeistotilaa 

lisää ja varikon sähköliittymä suurenee edellä mainituista. 

Mikäli ladattavien hybridibussien sijasta liikennöidään täyssähköbusseilla, tarvitaan varikolle edellä esi-

tettyjen varusteiden lisäksi yksi 250–400 kW pikalatauspiste. Tällaisen latauslaitteen hinta on noin 250 

000–400 000 euroa. Lisäksi vaaditaan plug-in-hybridi-järjestelmää suurempi noin 1 MW sähköliittymä, 

jonka hinta on noin 100 000 euroa. 

Korjaamoilla tulee olla myös valmiudet korjata sähköbussikalustoa, mikä edellyttää sähköajoneuvokou-

lutusta ja varusteita. Ajoneuvojen korjauksia koskee sähköturvallisuusstandardi SFS6002 sekä sähkötöi-

den johtajalle ja tekijälle asetetut vaatimukset. 

Edellä mainituista laitteista syntyvät kustannukset voidaan laskea vasta tarkemman suunnittelun pohjalta. 

Itse latauslaitteet maksavat 1 000 euroa/kWh + rakentamiskustannukset, jolloin 10 bussin järjestelmä 

maksaa pienimmillään noin miljoonaa euroa riippuen kaapelivetojen pituuksista. 

Mikäli Lahden sähköbussiliikenteeseen olisi tulossa uusi liikennöitsijä, on Kujalan logistiikka-alueella Ma-

kasiinikadun varrella tontteja tarjolla varikon perustamista varten. Uuden varikon rakentaminen pe-

suhalleineen, henkilökunnan tiloineen, pysäköintihalleineen ja sähkölatauslaiteineen maksaa noin kaksi 

miljoonaa euroa. 

Tarvittavat tilat ja laitteet kymmenen sähköbussin varikolla on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 8. Tarvittavat tilat ja laitteet 10 sähköbussin varikolle. 

Toiminto Tilan tarve m2 

pesuhalli 7* 25 m    175 m2 

kuljettajatoimisto ja 

sosiaalitilat     60 m2 

muuntamo     15 m2  

kojeistohuone     15 m2 

talotekniikka     20 m2 

pysäköintihalli puo-

lilämmin   600 m2 

tontti 3 000 m2 
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3.5. Eri käyttövoimaratkaisujen kustannusvaikutukset valituilla Lahden kau-

punkiliikenteen linjoilla 

Valittujen Lahden kaupunkiliikenteen linjojen 5, 21, 32 ja 6 tietoja nykyisistä sopimuksista ja suoritteista 

on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 9. Kustannusvertailussa käytettävien linjojen tiedot 

Vertailulinjojen tiedot 

Linja ja sopimuskohde Liikenteen suoritteet 

Linja Kohde Automäärä Linjakm/v Linjatuntia/v Autopäiviä/v 

5 3 5 422 908 25 965 1 773 

21 3 5 498 952 26 780 1 773 

32 ja 6 6 5 460 668 22 269 1 581 

Yhteensä   1 382 528 75 014 5 126 

 

Valittujen Lahden kaupunkiliikenteen linjojen 5, 21, 32 ja 6 liikennöintikustannukset on esitetty seuraa-

vassa taulukossa. Liikennöintikustannusten laskennassa on huomioitu eri käyttövoimien polttoaine- ja 

huoltokulujen sekä auton hankintahinnan vaikutukset kustannuksiin. Hybridi- ja sähkökaluston osalta 

akkujen uusiminen kerran sopimuskauden aikana on huomioitu kustannusten laskennassa. 

Taulukko 10. Liikennöintikustannukset vertailulinjoilla ilman varikko- ja infrainvestointeja. 

Liikennöintikustannukset ilman varikko- ja infrainvestointeja (€/vuosi) 

Linja Nykytilanne Hybridi Plug-in-hybridi Täyssähkö Biokaasu 

5 1 300 000 € 1 300 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 

21 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 500 000 € 

32 ja 6 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 300 000 € 

Yhteensä 3 900 000 € 3 900 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 200 000 € 

 

Varikkoinvestointeja laskettaessa on huomioitu sähkökaluston osalta tarvittavat latauslaitteet ja sähkö-

liittymät sekä biokaasun osalta varikolle sijoitettavan tankkausjärjestelmän kustannukset. Laskelmassa 

on oletettu, että linjojen liikennöinti on samalta varikolta. Varikon korjaamolle tarvittavia muutoksia ja 

laitehankintoja ei ole huomioitu. 

Taulukko 11. Tarvittavat varikkoinvestoinnit eri käyttövoimille 

Varikkoinvestoinnit (€) 

Linja Diesel Hybridi Plug-in-hybridi Täyssähkö Biokaasu 

5 0 € 0 € 300 000 € 800 000 € 1 300 000 € 

21 0 € 0 € 300 000 € 300 000 € 100 000 € 

32 ja 6 0 € 0 € 300 000 € 300 000 € 100 000 € 

Yhteensä 0 € 0 € 900 000 € 1 400 000 € 1 500 000 € 
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Julkisten investointien laskelmissa on huomioitu sähkökaluston osalta tarvittavat latauslaitteet ja sähkö-

liittymät. Täyssähköbussin lataus on oletettu tapahtuvan torilla sekä toisella jokaisen linjan pääte-

pysäkeistä. Plug-in-hybridin lataus vain Lahden torilla molempiin suuntiin. Biokaasun osalta on huomi-

oitu kaasun varatankkausaseman rakentamisen kustannukset. Mikäli biokaasubusseilla liikennöidään 

useilta eri varikoilta, voidaan varikoita hyödyntää toistensa varatankkausasemina. On huomioitava, että 

biokaasujärjestelmän laajentaminen on ladattaviin sähköjärjestelmiin verrattuna edullista. 

Taulukko 12. Tarvittavat julkiset investoinnit käyttövoimien jakeluinfrastruktuuriin 

Julkiset investoinnit infrastruktuuriin (€) 

Linja Diesel Hybridi Plug-in-hybridi Täyssähkö Biokaasu 

5 0 € 0 € 400 000 € 800 000 € 1 200 000 € 

21 0 € 0 € 0 € 300 000 € 0 € 

32 ja 6 0 € 0 € 0 € 300 000 € 0 € 

Yhteensä 0 € 0 € 400 000 € 1 400 000 € 1 200 000 € 

 

Vuosikustannukset on laskettu lisäämällä liikennöintikustannuksiin varikko- ja infrastruktuuri-investoin-

nit, jotka on jaettu 10 vuoden sopimusajalle. Hybridillä liikennöinti on tiheästi liikennöidyillä vertailulin-

joilla suunnilleen samanhintaista kuin dieselkalustolla. Plug-in-hybridillä liikennöinti on noin 5 %, täys-

sähköbussilla noin 13 % ja biokaasubussilla noin 15 % kalliimpaa kuin dieselkalustolla. 

 

Taulukko 13. Kokonaiskustannukset eri käyttövoimilla 10 vuoden sopimusajalla 

Kokonaiskustannukset 10 vuoden sopimusajalta (€/vuosi) 

Linja Diesel Hybridi Plug-in-hybridi Täyssähkö Biokaasu 

5 1 300 000 € 1 300 000 € 1 500 000 € 1 600 000 € 1 700 000 € 

21 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 

32 ja 6 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 300 000 € 1 300 000 € 

Yhteensä 3 900 000 € 3 900 000 € 4 100 000 € 4 400 000 € 4 500 000 € 

 

3.6. Aikataulu 

Kohteiden 1 (linja 1), 3 (linjat 5 ja 21) ja 6 (linjat 31, 32 ja 6) sopimuskaudet päättyvät 30.6.2019. 

Sopimuksissa on 2 vuoden optiomahdollisuus. Soveltuva liikenteen aloitus olisi siten 1.7.2019. Jotta 

kaluston hankintaan ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen jää riittävästi aikaa, tulee kilpailutus 

ratkaista noin vuotta aiemmin eli kesällä 2018. Myös kilpailutukseen tulee varata riittävästi aikaa, joten 

kilpailutus tulee käynnistää alkuvuodesta 2018. 

Ennen sähköistetyn liikenteen aloittamispäätöstä seurataan saatavia kokemuksia Suomen eri kaupunkien 

sähköisestä bussiliikenteestä ja Ruotsin Plug-in-hybridibussiliikenteestä. 
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3.7. Liikenteen kilpailutus ja kaluston hankinta 

Uuden kalusto- ja varikkotekniikan hankinnasta ja käytöstä aiheutuu liikennöitsijälle vaikeasti ennakoi-

tavaa riskiä, kun kokemusta kyseisistä tekniikoista ei ennestään ole. Esimerkiksi Helsingin seudulla toi-

mivaltainen viranomainen on päättänyt vähentää liikennöitsijöille aiheutuvaa riskiä hankkimalla itse säh-

köbussit pilottiliikenteeseen. Liikenteen tilaaja voi myös järjestää uudella tekniikalla varustetun varikon, 

jota vuokrataan liikenteen voittaneelle liikennöitsijälle. Aiempien selvitysten perusteella liikennöitsijät 

järjestävät mieluiten itse tarvittavat varikkotilat. Lahdessa on tällä hetkellä kahden suuren liikennöitsijän 

varikot, jotka on mahdollista muuttaa sähköiselle liikenteelle sopiviksi. Lahdessa on myös sopivia tont-

teja uuden varikon perustamiseen, mikäli jokin uusi toimija haluaa alueelle liikennöimään. On myös 

liikenteen tilaajalle yksinkertaisinta, jos liikennöitsijä järjestää tarvittavat varikkotilat. Liikennöitsijälle 

syntyvää varikko- ja kalustoriskiä voidaan pienentää liikennöintisopimusten muutoksella, josta tarkem-

min jäljempänä. 

Nykyiset Lahden seudun liikenteen sopimukset ovat pituudeltaan 4–6 vuotta + kahden vuoden optio. 

Kaluston huomattavasti korkeampien hankintahintojen ja uuden järjestelmän aiheuttamien lisäkustan-

nusten vuoksi liikenteen sopimusaika tulee olla nykyistä pidempi, jotta liikennöitsijän on mahdollista 

kuolettaa kalusto- ja varikkoinvestoinnit sopimusaikana ilman tilaajan maksamien liikennöintikustannus-

ten merkittävää kasvua. Samasta syystä tarjousten hintataso on myös jonkin verran suurempi, koska 

kaluston jälleenmyynti muodostuu riskiksi. Sähköbussikalustoa ei vaadita useilla kaupunkiseudulla ja li-

säksi tekniset ratkaisut poikkeavat kaupunkiseuduittain. Sen vuoksi liikennöitsijät eivät voi varmuudella 

olettaa, että kalustoa voisi käyttää sopimusajan jälkeen. Lisäksi tekninen kehitys voi olla sen verran 

nopeaa, että seuraavan kilpailutuskierroksen voittaja voi katsoa edullisemmaksi ostaa uutta kalustoa 

kuin käyttää vanhaa kalustoa. Näistä syistä sopiva sopimusajan pituus on noin 8–10 vuotta + mahdolli-

nen optio. 

Pitkän sopimusajan aikana liikenteen tarpeisiin voi tulla muutoksia. Mahdollisuus liikenteen vähenemi-

seen aiheuttaa liikennöitsijälle riskin, että kallista kalustoa jää käyttämättä ja siitä ei saada korvausta. 

Toisaalta tilaajan ei ole järkeä maksaa liikenteestä, jos tarve vähenee. Liikennöitsijä myös jyvittää tehdyt 

varikkoinvestoinnit liikennöintisopimuksen hintoihin, joten liikenteen lisääminenkin voi olla tilaajalle 

epäedullista. Uuden tekniikan käyttöönoton myötä kilpailutuksessa tulisi ottaa käyttöön kilometrihin-

nan, tuntihinnan ja autopäivähinnan lisäksi kiinteä korvausosuus, jota maksetaan liikennöitsijälle kuukau-

sittain koko sopimuskauden ajan. Tällä kiinteällä korvauksella liikennöitsijä saa katettua uuden tekniikan 

käyttöönotosta syntyneitä kuluja, jolloin sopimusmuutosten riskiä ei tarvitse laskea mukaan yksikkö-

hintoihin. Tällöin suoritteiden muutokset pitkällä sopimusajalla ovat mahdollisia (sopimuksen muutos-

rajojen puitteissa) kohtuullisin kustannuksin. 

Kilpailutuksen järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erilaisia latausjärjestelmiä ja tekniikoita 

on markkinoilla useita ja järjestelmät eivät välttämättä ole keskenään yhteensopivia. Kilpailutuksen on-

nistunut järjestäminen vaatii vuoropuhelua latausjärjestelmätoimittajien, kalustovalmistajien, liikennöit-

sijöiden ja Lahden Energian kanssa, jotta onnistutaan hankkimaan Lahden seudulle soveltuvin ja koko-

naistaloudellisesti edullisin järjestelmä. Järjestelmää tulee pystyä päivittämään ja laajentamaan tarvitta-

essa. 
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4. Järjestelmän soveltuvuus muille hyötyajoneuvoille 

4.1. Yleistä 

Sähkö-, hybridi- ja plug-in-hybridibusseihin perustuva joukkoliikennejärjestelmä toimii omana järjestel-

mänään ja synergiaetuja esimerkiksi latausasemista ei saada muuhun hyötyajoneuvoliikenteeseen. Tästä 

syystä hyötyajoneuvoliikenne voidaan järjestää kokonaan kalustolla, joka käyttövoimansa ja ominaisuuk-

siensa puolesta sopii parhaiten käyttötarkoitukseensa. 

Lahden kaupungin eri organisaatioilla on käytössään erilaisia työkoneita, erikoisajoneuvoja, kuorma-

autokalustoa sekä paketti- ja henkilöautoja. Näistä työkoneille ja erikoisajoneuvoille ei vielä lähitulevai-

suudessa ole odotettavissa korvaavaa käyttövoimavaihtoehtoa. 

4.2. Kuorma-autokalusto 

Sähkökäyttöisiä kuorma-autoja on testattu Hollannissa kahdeksan kuorma-autoa käsittäneessä EMOSS-

kokeilussa, joka kesti 1,5 vuotta. Kuorma-autot olivat pääosin DAF-, Iveco- ja Toyota-merkkisiä ja nii-

den toimintamatka sähköllä oli 150–200 km ja kuorma-autojen hyötykuorma maksimissaan noin 10 

tonnia. Kuorma-autot toimivat pääosin kauppojen jakeluliikenteessä. Portugalissa on testattu Mitsubishi 

Fuso Canter E Cell-kevytkuorma-autoja lyhyen matkan kuljetuksiin ja jakeluliikenteeseen. Keskimääräi-

nen toimintamatka yli 100 km ja hyötykuormaa jopa 2 000 kg. 

 

Suomessa on kesästä 2015 alkaen ollut Tampereella liikenteessä Pohjoismaiden ensimmäinen sähkö-

kuorma-auto DAF LF 220 FA, jonka kokonaispaino on 16 tonnia. Auto pystyy kuljettamaan 7–8 tonnin 

kuorman. Auton hinta 275 000 euroa on lähes kolme kertaa enemmän kuin vastaavanlaisen dieselmoot-

torilla varustetun DAF -kuorma-auton. Sähköisen Kuorma-auton akustot voi ladata 4 tunnissa ja toi-

mintamatka on noin 250 kilometriä. Sähkökuorma-auton käyttökustannukset ovat 30–35 % alhaisem-

mat kuin vastaavan kokoisen diesel-kuorma-auton. 

 

Myös raskaita diesel- ja sähkömoottorilla varustettuja hybridikuorma-autoja on testattu viime vuosina. 

Suomessa on ollut jäteajossa käytössä hybridikuorma-auto ja saatujen kokemusten perusteella käyttö-

kustannusten säästö on ollut noin 20 prosenttia. Sähköistä pakkaajaa käytettäessä säästö on ollut jopa 

30 %. Myös Tukholmassa on koekäytössä hybridijäteautoja. Tämä kalusto on kuitenkin vielä kehitysvai-

heessa. 

 

Niin sähkö- kuin hybridikuorma-autot ovat vielä kokeiluasteella ja niistä ei ole vielä käyttökokemuksia 

Suomen talviolosuhteissa. Vasta myöhemmin voidaan arvioida sähkö- ja hybridikuorma-autojen sovel-

tuvuutta Lahden hyötyajoneuvoliikenteeseen, kun kaluston todellisista liikennöintimatkoista, toiminta-

varmuudesta ja käyttökustannuksista saadaan kokemuksia. Tässä vaiheessa ei ole taloudellisia perusteita 

suositella sähkö- tai hybridikuorma-autokalustoon siirtymistä Lahden organisaatioille. 

 

Myös kaasukuorma-autoja on kehitteillä. Helsingin seudun jätekuljetuksissa on jäteurakoitsijoilla tällä 

hetkellä koekäytössä puolenkymmentä kaasukäyttöistä jäteautoa. Kaasun tankkausta varten tarvittava 

paineenkorotusasema on kuitenkin sen verran suuri investointi, noin 1,2 miljoonaa euroa, että sitä ei 

kannata pelkästään Lahden kaupungin kalustoa varten rakentaa. Etenkään, kun käyttökustannuksissa tai 

päästöissä ei ole odotettavissa merkittävää säästöä. 
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4.3. Henkilöautot 

Henkilöautopuolella useat yritykset kehittävät ja valmistavat hybridi-, plug-in-hybridi- ja täyssähköau-

toja. Erityisesti monet premium–luokan autovalmistajat ovat ensimmäisten joukossa tuoneet uutta tek-

nologiaa markkinoille. Hybridiautoja valmistavat useat autonvalmistajat, kuten Audi, Honda, Mercedes 

Benz, Peugeot, Porsche, Toyota ja Volkswagen. Plug-in-hybrideitä tai täyssähköautoja valmistavat aina-

kin Audi, Ford, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Tesla, Toyota, Volkswagen ja Volvo. Toistaiseksi 

sähkö- ja hybridikaluston yleistymistä on jarruttanut autojen korkeat hankintahinnat. 

 

Suomessa on maksettu energiatukea sähköhenkilöautoinvestointeihin, jos ajoneuvo on hankittu vähin-

tään 36 kk:n leasingsopimuksella, mutta ei ole ostettu. Tukea on saanut 30 % pääomakuluihin ja maksi-

missaan 500 €/kk, jos ajoneuvon kertalatauksella kulkema matka on vähintään 42 km. Energiainvestoin-

titukea ei enää myönnetä uusiin hankintoihin (tilanne 24.11.2015), mutta myönnettyjä tukia maksetaan 

tehtyjen sopimusten mukaisesti vuoden 2017 loppuun saakka. Energiainvestointituen päättyminen vä-

hentää kalliiden sähköajoneuvojen houkuttelevuutta. 

 

Sähkö-, hybridi- ja plug-in-hybridiautoista potentiaalisia vaihtoehtoja Lahden kaupungin organisaatioiden 

laajamittaiseen käyttöön on tällä hetkellä vain muutamia, koska monet tarjolla olevat mallit ovat joko 

suuria tai muuten merkittävän kalliita automalleja. Esimerkiksi Volkswagen Golfin sähkö- ja plug-in-

hybridiversiot maksavat noin 42 000 euroa, kun edullisin bensiinimalli maksaa lähes 20 000 euroa vä-

hemmän. Osin hintaerot selittyvät paremmalla varustelulla ja suorituskyvyllä. Hinnoittelultaan ja koko-

luokaltaan potentiaalisia vaihtoehtoja kaupungin käyttöön ovat esimerkiksi Toyotan hybridimallit Auris 

ja Yaris. Samoin Nissanin valmistaja sähköauto Leaf, jota on jo Lahden vanhuspalveluiden käytössä. 

 

Kaasutoimisia henkilö- ja pakettiautomalleja on markkinoilla jonkin verran. Suurin osa näistä on niin 

kutsuttuja bi-fuel autoja eli autot toimivat sekä bensiinillä että maa- ja biokaasulla. Ainakin Volkswagen 

-konsernin yhtiöt sekä Mercedes Benz ja Opel tuovat Suomeen maa- ja biokaasulla toimivia henkilöau-

toja. Suurin osa kaasukäyttöisistä autoista on suuruudeltaan keskikokoista tai sitä suurempia automal-

leja. Esimerkkeinä mm. Opel Zafira Tourer XNT ja Skoda Octavia Combi G-TEC ja Volkswagen Golf 

TGI.  Ainoastaan Volkswagenilla on tarjolla malli myös pienten autojen luokkaan, Volkswagen eco up. 

Hintaero maakaasukäyttöisen Golf TGI:n ja bensiinikäyttöisen Golf 1.2 TSI:n hankintahinnan välillä on 

noin 6 000 euroa (28 000 € / 22 000 €). Lahdessa on yksi henkilöautojen kaasutankkausasema. Asemaa 

on mahdollista hyödyntää, mutta tämä todennäköisesti lisää hukka-ajoa. Toisaalta pelkästään kaupungin 

kalustoa varten ei kaupungin ole järkevää rakentaa uutta tankkausasemaa. Mikäli kaasuhenkilöautojen 

tarjonta kasvaa ja hinnat laskevat ja jos kaasun tuottajat, kuten Gasum ja Labio haluavat panostaa jake-

luinfrastruktuurin parantamiseen, tulee kaasuhenkilöautojen käyttöönottoa tutkia tarkemmin. 

 

Seuraavassa taulukossa on vertailtu bensiiniauton, hybridiauton ja kotona ladattavan sähköauton ajo-

kustannuksia kaupunkiympäristössä. 
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Taulukko 14. Bensiini-, hybridi-, sähkö- ja kaasuauton polttoainekustannukset ja toimintasäteet 

 Bensa-auto Sähköauto Hybridi Kaasuauto 

Toimintasäde 650 km 200 km 650 km 650 km 

Kulutus /100km 6,5 l 15 kWh 4,5 l 5,0 kg 

Polttoaineen hinta 1,45 €/l 0,13 €/kWh 1,45 €/l 1,45 €/kg 

Polttoainekustannukset /100km 9,40 € 2,00 € 6,50 € 7,30 € 

Polttoainekustannukset /100 000 

km 

9 400 € 2 000 € 6 500 € 7 300 € 

 

Sähkömoottorisen henkilöauton polttoainekustannukset ovat huomattavasti muita vertailuvaihtoehtoja 

pienemmät. Myös hybridiauton sähkömoottori ja jarrutusenergian talteenotto pääsevät oikeuksiinsa 

kaupunkiympäristössä. Taajaman ulkopuolella maantienopeuksissa bensiini-, kaasu- ja hybridiautojen ku-

lutuserot ovat pienemmät. Plug-in-hybridin kulutus ja polttoainekustannukset ovat sähköauton ja hyb-

ridiauton väliltä. Toistaiseksi plug-in-hybrideiden hinnat ovat sähköauton kanssa samaa suuruusluokkaa. 

 

Viiden vuoden ja 100 000 kilometrin leasing-sopimuksen aikana sähköauton polttoainekustannukset 

ovat noin 7 400 euroa pienemmät kuin vastaavan bensiiniauton. Kyseinen hintaero tarkoittaa, että jos 

60 kk sopimusajalla sähköauton leasinghinta on alle 120 €/kk kalliimpi, tulee sähköautolla ajaminen silti 

edullisemmaksi. Hybridin ja bensiiniauton välillä hintaero leasinghinnassa saa olla vain noin 50 €/kk. On 

huomioitava, että ympäristön kannalta sähkö- ja hybridiautot ovat bensiiniautoa parempia vaihtoehtoja, 

vaikka kustannukset olisivatkin korkeammat.  

 

Sähkökäyttöisiä Nissan Leaf -henkilöautoja on ollut Lahden kaupungin kotihoitopalveluiden käytössä 

vuoden 2012 lopusta lähtien. Tällä hetkellä käytössä on yhteensä 5 sähköautoa. Autojen päivittäinen 

ajomatka on noin 50–150 kilometriä. Nissan Leafin ajomatkaksi yhdellä latauksella luvataan 199 km ja 

vuoden 2016 mallilla jopa 250 km. Kotihoitopalveluiden käytössä olevia autoja ladataan toimiston pi-

hassa olevilla latauslaitteilla pääosin yöaikaan. Tarvittaessa autoja ladataan myös päiväsaikaan, jos autot 

seisovat toimiston pihalla. Kotihoitopalveluiden saamien kokemusten mukaan autojen sähkönkulutus 

kasvaa talvella, jolloin lataamistarve lisääntyy. Latauslaitteiden kestävyyden kanssa on ollut hieman on-

gelmia, mutta muilta osin autoihin ollaan oltu tyytyväisiä ja sähköautoja on toivottu käyttöön lisää. 

 

Lahden kaupungilla on eniten tarvetta pieni- ja keskikokoisille henkilöautoille. Tästä kokoluokasta esi-

merkkejä nykyisin Lahden kaupungin organisaatioilla käytössä olevista automalleista ovat mm. Fordit 

Fiesta ja Fusion sekä Toyotat Yaris ja Auris. Tällaista kalustoa on nykyisin käytössä melko paljon erityi-

sesti sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä. Näissä yksiköissä sähkö- ja hybridiautojen käyttöä voisi 

lisätä, mikäli se kustannusten puolesta on mahdollista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi 

sähköisen ajoneuvokaluston käyttöönottoa on syytä pohtia myös muissa Lahden kaupungin organisaa-

tioissa, esimerkiksi pysäköinninvalvonnassa, kun ajoneuvojen nykyiset leasing-sopimukset umpeutuvat.  

4.4. Pakettiautot 

Hybridi- ja täyssähköisiä pakettiautoja on toistaiseksi markkinoilla vielä vähän. Oikeastaan vasta Nis-

sanilla ja Mercedes Benzillä on tarjolla sähkökäyttöinen pakettiauto. Nissanin e-NV200 on pieni paket-

tiauto ja vastaavan kokoisia autoja on Lahden eri organisaatioilla käytössä useita. Nissanin e-NV200 

toimintasäde on maksimissaan 170 kilometriä, mutta ajoneuvoa on mahdollista ladata myös pikalatauk-

sella, esimerkiksi ruokatauon aikana. 
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Kaasukäyttöisiä pakettiautoja tuovat maahan mm. Fiat, Mercedes Benz, Opel ja Volkswagen. Maahan-

tuotavat pakettiautot ovat pieniä ja keskikokoisia. Monet kaasupakettiautot kulkevat maa- ja biokaasun 

lisäksi bensiinillä, mikä parantaa toimintavarmuutta poikkeustilanteissa, esimerkiksi kaasun jakeluhäiriön 

sattuessa. Kuten henkilöautojen kanssa, myös kaasupakettiautojen ongelmaksi tulee harva tankkausver-

kosto, mikä aiheuttaa todennäköisesti ylimääräistä ajoa. 

 

Seuraavassa taulukossa on vertailtu diesel-, sähkö- ja kaasupakettiautojen ajokustannuksia kaupunkiym-

päristössä. 

 
Taulukko 15. Diesel-, sähkö- ja kaasuauton polttoainekustannukset ja toimintasäteet 

 Diesel-paketti-

auto 

Sähköpakettiauto Kaasupakettiauto 

Toimintasäde 650 km 170 km 650 km 

Kulutus /100km 7,0 l 20 kWh 6,5 kg 

Polttoaineen hinta 1,30 €/l 0,13 €/kWh 1,45 €/kg 

Polttoainekustannukset /100km 9,10 € 2,60 € 9,40 € 

Polttoainekustannukset /100 000 km 9 100 € 2 600 € 9 400 € 

 

Nissanin e-NV200 sähköpakettiauto on hankintahinnaltaan noin 10 000 euroa kalliimpi kuin diesel-

moottorilla varustettu Nissan NV200 pakettiauto (34 000 € / 24 000 €). Vastaavan kokoluokan Volks-

wagen Caddy TGI -kaasupakettiauton hinta on noin 29 000 euroa, kun diesel-käyttöisen version hinta 

on noin 2 000 euroa edullisempi. Mikäli ympäristöystävällisyydestä ollaan valmiita maksamaan, on Nis-

sanin pieni sähköpakettiauto hyvä vaihtoehto, vaikka tällä hetkellä ilman energiainvestointitukia sähkö-

pakettiautot eivät ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto. 
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5. Johtopäätökset 

Plug-in-hybridit osoittautuivat selvityksessä ominaisuuksiltaan ja kustannusvaikutuksiltaan parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi Lahden kaupunkialueen paikallisliikenteeseen. Lahden kaupungin mäkisessä maastossa 

plug-in-hybrideillä saadaan kerättyä jarrutusenergia hyödynnettäväksi. Etuna on lisäksi, että plug-in-hyb-

rideillä voidaan liikennöidä nykyisellä linjastolla ja kalustomäärällä. Mikäli busseja ei ehdittäisi kaikkina 

aikoina lataamaan riittävästi latausasemalla, voidaan liikennöidä dieselmoottorilla. Busseilla jää kuitenkin 

ruuhka-aikojen ulkopuolella monesti muutama minuutti aikaa ajantasaukseen torilla ja päätepysäkeillä, 

jolloin busseja voidaan liikennöidä pitkälti sähkökäyttöisenä. Kustannuksia kertyy korkeammasta kalus-

ton hinnasta sekä latausinfrastruktuurin rakentamisesta. 10 vuoden sopimusajalla kokonaiskustannukset 

eivät kuitenkaan kasva merkittävästi dieseliin nähden. Heikkoutena on, että tekniikkaa on kokeilemassa 

vain kaksi kalustovalmistajaa: Volvo on kokeilemassa ratkaisua Göteborgissa, Tukholmassa ja Hampu-

rissa ja Scania on käynnistämässä kokeilua kesällä 2016 Södertäljessä. Muut kalustovalmistajat keskitty-

vät uusista teknologioista erityisesti sähköbussien kehittämiseen. 

Hybridibussit ovat pitkän sopimuskauden aikana kustannusvaikutuksiltaan neutraalit dieselkalustoon 

nähden. Hybridibussit ovat hankintahinnaltaan 25 prosenttia dieselbusseja kalliimmat, mutta käyttökus-

tannukset ovat alemman polttoaineen kulutuksen vuoksi edullisemmat. On todennäköistä, että hybri-

dibussit tulevat vähitellen yleistymään kaupunkiliikenteessä tekniikan edelleen yleistyessä. Koska kalusto 

on hankintahinnaltaan dieselbusseja kalliimpaa, edellyttää hybridien yleistyminen kuitenkin todennäköi-

sesti kaluston pisteytystä liikennettä kilpailutettaessa. Kalusto on kuitenkin luontevaa pisteyttää pääs-

töihin, eikä tekniseen ratkaisuun perustuen. Siirtyminen vähitellen hybrideihin onnistuu kuitenkin to-

dennäköisesti pienemmälläkin kaluston pisteytyksellä kuin mitä LSL käytti vuoden 2014 kilpailutuksissa. 

Myös hybridibusseissa saadaan otettua talteen Lahden kaupungin mäkisessä maastossa kertyvä jarru-

tusenergia. 

Sähköbusseja kehittävät useat kalustovalmistajat ja niitä kokeillaan useissa kaupungeissa. Sähköbussit 

ovat hankintahinnaltaan selvästi dieselbusseja kalliimpia. Varsinaiset liikennöintikustannukset ovat die-

selkalustoa edullisemmat edullisemman energian vuoksi. Sähköbussit edellyttävät latausinfrastruktuurin 

rakentamista ainakin linjojen toiselle päätepysäkille, mutta todennäköisesti myös latausasemaa joko to-

rille tai linjan molemmille päätepysäkeille. Investointikustannuksia kertyy niin latausasemista kuin pää-

tepysäkeillä ja/tai reitin varrella kuin myös varikon latausinfrastruktuurista. Investointikustannukset ovat 

sen verran merkittävät, että sähköbussit ovat myös pidemmällä 10 vuoden sopimuskaudella olennaisesti 

dieselbusseilla liikennöintiä kalliimpaa. Hybridien tavoin sähköbussit lataavat talteen jarrutusenergian 

Lahden kaupungin mäkisessä maastossa. 

Nykyisellä aikataulurakenteella voi olla kuitenkin todennäköistä, ettei sähköbusseja ehditä esimerkiksi 

ruuhka-aikoina lataamaan riittävän pitkän aikaa päätepysäkeillä. Tämän vuoksi sähköbusseilla liikennöinti 

olisi todellisuudessa kalliimpaa, mikäli linjoilla pitäisi lisätä yksi auto liikenteeseen. Toisena vaihtoehtona 

olisi muokata linjastoa sellaiseksi, että muodostuisi linjoja, joiden kierrosajassa jää nykyistä enemmän 

ajantasausaikaa päätepysäkeille. Tämäkin vaihtoehto lisäisi herkästi liikennöintikustannuksia pidempien 

kierrosaikojen ja kalustomäärän lisäämisen myötä. Latausinfrastruktuurin rakentamisen puolesta voisi 

olla lisäksi edullista, että joitakin linjoja pidennettäisiin siten, että busseja voitaisiin ladata samoilla la-

tausasemilla. 

Plug-in-hybrideistä ja sähköbusseista on saatavissa muutaman vuoden kuluessa selvästi nykyistä enem-

män käyttö- ja kustannustietoja. Esimerkiksi HSL on aloittamassa aiempaa laajamittaisempaa sähköbus-

sien liikennöintikokeilua Linkkereillä, joita on tilattu kaikkiaan 12 kappaletta. Sähköbussien yleistyessä 

todennäköisesti bussien ja latausasemien hankintakustannukset alentuvat. 

Plug-in-hybridien tai sähköbussien latausasemaksi on ehdotettu torin pysäkkejä Vapaudenkadulla ja 

Aleksanterinkadulla Rauhankadun ja Marolankadun välissä. Latausasema voitaisiin rakentaa Vapauden-

kadun 5:n rakentamattomalle tontille. Torin latausaseman haasteena on, että torilla järjestetään ajoittain 

isompia tapahtumia, jolloin torin ympäristössä ei voida liikennöidä. Tällaisten tapahtumien aikaan bus-

sien lataus torilla ei onnistu. 
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Biokaasulla toimivat bussit eivät vähennä päästöjä. Vastaaviin päästöihin päästään diesel-kaluston Euro 

6 -päästönormit täyttävillä busseilla. Biokaasubussit ovat hankintakustannuksiltaan kalliimpia kuin die-

selbussit. Lisäksi kalusto on epäluotettavampaa ja sen vuoksi huolto- ja korjauskustannukset ovat suu-

remmat. Osa kalustovalmistajista on luopunut kaasubussien tuotannosta. Kaasubussien valmistajia on 

vähemmän kuin sähköbussien valmistajia. Koska biokaasubusseilla ei ole saavutettavissa päästöjen vä-

hentymistä ja kustannukset olisivat suuremmat, ei biokaasubusseja suositella käyttöönotettaviksi Lah-

den seudulla. 

Ennen sähköistetyn liikenteen aloittamispäätöstä seurataan saatavia kokemuksia Suomen eri kaupunkien 

sähköisestä bussiliikenteestä ja Ruotsin Plug-in-hybridibussiliikenteestä. Työssä on suositeltu mahdolli-

siksi plug-in-hybridi-linjoiksi kohteen 3 linjoja 5 ja 21 sekä kohteen 6 linjaa 32. Esityksenä on, että ny-

kyinen linja 6 yhdistettäisiin tällöin linjaan 32. Molempien kohteiden sopimukset päättyvät 30.6.2019. 

Sopimuksissa on kahden vuoden optio. Jotta kaluston hankintaan ja tarvittavan infrastruktuurin raken-

tamiseen jää riittävästi aikaa, tulee kilpailutus ratkaista viimeistään noin vuotta aiemmin eli kesällä 2018. 

Myös kilpailutukseen tulee varata riittävästi aikaa, joten kilpailutus tulee käynnistää alkuvuodesta 2018.  

Kilpailutuksen järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erilaisia latausjärjestelmiä ja tekniikoita 

on markkinoilla useita ja järjestelmät eivät välttämättä ole keskenään yhteensopivia. Kilpailutuksen on-

nistunut järjestäminen vaatii vuoropuhelua latausjärjestelmätoimittajien, kalustovalmistajien, liikennöit-

sijöiden ja Lahden Energian kanssa, jotta onnistutaan hankkimaan Lahden seudulle soveltuvin ja koko-

naistaloudellisesti edullisin järjestelmä. Järjestelmää tulee pystyä päivittämään ja laajentamaan tarvitta-

essa. Edellä mainituista syistä kilpailuttamismalliksi ehdotetaan innovaatiokilpailua. 

Innovaatiokilpailuksi kutsutaan tässä yhteydessä kaksivaiheista hankintamenettelyä. Ensimmäisessä vai-

heessa on luontevaa kutsua kaikki osallistumishakemuksen jättäneet yritykset neuvottelumenettelyyn. 

Hankinnan toisessa vaiheessa ensimmäiseen vaiheeseen mukaan ilmoittautuneet yritykset jättävät tar-

jouksen hankinnasta. Latausinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito sekä linja-autoliikennöinti voidaan 

kilpailuttaa yhtenä hankintana tai se voidaan jakaa useampaan hankintaan. Mikäli hankinta kilpailutetaan 

yhtenä kokonaisuutena, voidaan tällöin hyväksyä osatarjouksia, jolloin kaupunki voi valita esimerkiksi 

yhden toimittajan tarjoaman latausinfrastruktuurin ja sen ylläpidon ja toisen tarjoajan jättämän tarjouk-

sen liikennöinnistä. Hankintaa on syytä valmistella ennen kilpailutusta vielä tarkemmin. Lisäksi on tär-

keää varata mahdollisuus riittävän joustaviin ratkaisuihin neuvotteluvaiheessa. 

Uuden kalusto- ja varikkotekniikan hankinnasta ja käytöstä aiheutuu liikennöitsijälle vaikeasti ennakoi-

tavaa riskiä, kun kokemusta kyseisistä tekniikoista ei ennestään ole. Esimerkiksi Helsingin seudulla toi-

mivaltainen viranomainen on päättänyt vähentää liikennöitsijöille aiheutuvaa riskiä hankkimalla itse säh-

köbussit pilottiliikenteeseen. Kaluston huomattavasti korkeampien hankintahintojen ja uuden järjestel-

män aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi liikenteen sopimusaika tulee olla nykyistä pidempi, jotta lii-

kennöitsijän on mahdollista kuolettaa kalusto- ja varikkoinvestoinnit sopimusaikana ilman tilaajan mak-

samien liikennöintikustannusten merkittävää kasvua. Sopiva sopimusajan pituus on noin 7–10 vuotta + 

mahdollinen optio. 

Uuden tekniikan käyttöönoton myötä kilpailutuksessa tulisi ottaa käyttöön kilometrihinnan, tuntihinnan 

ja autopäivähinnan lisäksi kiinteä korvausosuus, jota maksetaan liikennöitsijälle kuukausittain koko so-

pimuskauden ajan. Tällä kiinteällä korvauksella liikennöitsijä saa katettua uuden tekniikan käyttöön-

otosta syntyneitä kuluja, jolloin sopimusmuutosten riskiä ei tarvitse laskea mukaan yksikköhintoihin. 

Tällöin suoritteiden muutokset pitkällä sopimusajalla ovat mahdollisia (sopimuksen muutosrajojen puit-

teissa) kohtuullisin kustannuksin. 

Sähköisestä bussiliikenteestä ei saada synergiaetuja muuhun hyötyajoneuvoliikenteeseen, koska torille 

tai päätepysäkeille sijoitettavat latausasemat ovat varattu bussiliikenteen käyttöön. Tästä syystä hyöty-

ajoneuvoliikenne ei ole sidottu mihinkään käyttövoimaan ja liikenne voidaan järjestää kokonaan kalus-

tolla, joka käyttövoimansa ja ominaisuuksiensa puolesta sopii parhaiten käyttötarkoitukseensa. Sähkö-, 

hybridi- ja kaasukäyttöiset kuorma-autot ovat vasta kehitysasteella ja siirtyminen uusiin käyttövoimiin 

tulee tapahtumaan hitaammin kuin busseissa. Sen sijaan henkilöautoissa on jo tarjolla soveltuvia sähkö- 
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ja hybridikäyttöisiä autoja. Näitä on jo käytössä myös Lahden organisaatioilla. Uusia leasing-sopimuksia 

tehtäessä tuleekin tarkastella mahdollisuus ottaa sähköistettyä henkilöautokalustoa käyttöön nykyistä 

laajemmin. 

 


