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Sähköinen liikenne valtaa Turun! 
Tervetuloa mukaan valtaukseen Vanhalle Raatihuoneelle ti 21.6.2016 klo 9 - 11 

 

Sähköbussit tulevat Turkuun. Sähköpyörät myydään liikkeistä loppuun. Sähköautojen 

latauspisteitä nousee kuin sieniä sateella ja yhä useampi taksikin kulkee jo sähköllä. Uusia 

asuinalueita suunnitellaan älykkään sähköisen liikenteen varaan – koska liikkumisen tulee 

olla helppoa ja ympäristöystävällistä! 

 

Tämä kaikki tapahtuu jo nyt. Sähköisen liikenteen kehitys on siis nopeaa – onko sen 

läpimurto nyt käsillä? Miltä näyttää fiksu ja päästötön kaupunkiliikenne vuonna 2020? 

Miten Turusta tehdään fiksun sähköisen liikenteen edelläkävijä? 

 

Innostava panelistijoukko ruotii Tuomas Enbusken johdolla muun muassa näitä 

kysymyksiä Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen loppuseminaarissa Vanhalla 

Raatihuonella tiistaina 21.6.2016 kello 9.00 - 11.00. 

 

Tilaisuudessa julkistetaan myös Fiksun sähköisen liikkumisen manifesti, joka pohjautuu 

Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen tuloksiin. Älykäs sähköinen liikenne on Tekesin 

osarahoittama hanke, jonka avulla Turku edistää tavoitettaan olla hiilineutraali kaupunki 

vuonna 2040. 

 

Toivomme, että pääsette mukaan keskustelemaan sähköisen liikenteen tulevaisuudesta. 

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen, kiitos! 

 

Tervetuloa! 

 

Risto Veivo     Antto Kulla 

ÄSL-hankkeen johtaja    ÄSL-hankkeen johtaja 

Turun kaupunki    Turku Energia  
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Sähköinen liikenne valtaa Turun! -keskustelutilaisuus 

 

Aika: tiistai 21.6.2016 kello 9.00 - 11.00 

Paikka: Vanha Raatihuone (Vanha Suurtori 3, Turku) 

 

Ohjelma 

 

9.00 - 9.30  Aamupalaa ja valtaajien verkostoitumista 

 

9.30 - 9.45  Valtaussuunnitelma (pohjautuu Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen tuloksiin)  

    

Risto Veivo – ÄSL-hankejohtaja, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki 

Antto Kulla – ÄSL-hankejohtaja, kehityspäällikkö, Turku Energia 

 

9.45 - 10.30  Miksi ja miten Turku vallataan? 

Paneelin juontaa sähköautoilija Tuomas Enbuske 

 

Elina Rantanen – poliitikko ja tohtorisnainen 

Krista Huhtala-Jenks – ministeriön virkamiesnainen 

Olli Ojala – Kakolan rakentaja 

Pekka Mauro – sähkötaksiyrittäjä ja investoija 

Stella Aaltonen – kestävän kehityksen tekijä 

Elias Pöyry – sähköisen liikenteen esitaistelija 

Sirpa Korte – Fölin direktööri 

 

10.30 - 10.45 Manifesti 

Fiksun sähköisen liikenteen manifestin ottavat vastaan Turun kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja Seppo Lehtinen sekä joukko kansanedustajia  

 

10.45  Valtauskaluston haltuunotto Vanhalla Suurtorilla 

Mukana myös Pohjois-Euroopan ensimmäinen esteetön sähkötaksi! 

(Ja muitakin sähköisiä ajoneuvoja on tutustuttavana) 
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