


Esityksen pohjalta  

 

• tiedät sähköisen liikenteen tilanteesta 

 

• tiedät kolme sähkön etua tulevaisuuden puhtaana liikenne-energiana 

 

• mielenkiintosi sähköistä vaihtoehtoa kohtaan on vahvistunut 

 

• pystyt arvioimaan sähköisen liikenteen hyötyjä usealta näkökulmalta 
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Sähköinen liikenne  

Rami Syväri 18.9.2014 



Sisältö 

• Sähköisen liikenteen tilanne 

 

• Sähköisen liikenteen päästöttömyys 

 

• Sähköinen liikenne on luonteva osa 

energiajärjestelmää 

 

• Sähköinen liikenne parantaa 

kauppatasetta 

 

• Kysymyksiä 

 

• Vähän extraa 
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Sähköisen liikenteen tilanne pohjoismaissa 

 

• Suomessa n. 30 pikalaturia, joista 

Fortumilla 17 

 

• Fortum Charge & Drive operoi 

pohjoismaiden suurinta 

pikalatausverkostoa, jossa 60 

pikalaturia  

 

• Ajoneuvojen määrä: 

– Suomi n. 600 

– Ruotsi n. 3500  

– Norja n. 35.000 (15% myydyistä)  
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Päästöttömyys  

 

• Vihreällä sähköllä päästötön 

 

• Pohjoismaisella sähkömiksillä erittäin 

vähäpäästöinen  

 

• Fortumin tuotantomixillä minimaaliset  

pienhiukkaspäästöt käyttövoimasta 

 

• Toimii itsenäisesti ja muiden 

vaihtoehtojen yhteydessä  

– SÄHKÖ ON KAIKKIEN KAVERI 
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Luonteva osa energiajärjestelmää  

 

 

• Älykkäällä latausten ohjauksella 

sähköinen liikenne vaatii itsessään 

korkeintaan vähäistä tuotannonlisäystä 

 

• Sähköautot ovat energiavarastoja, 

jotka auttavat tasapainottamaan 

tulevaisuuden uusiutuvaa 

energiatuotantoa 
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Kauppataseen parannus 

 

• Sähköinen liikenne vähentää 

energiariippuvuutta ja tuontitarvetta  

 

• Suomessa merkittävä ja 

monipuolinen edustus alan yrityksiä, 

joille kotimarkkinakokemus ja 

referenssi loisi kilpailukykyä 

vientimarkkinoilla 

 

• Sähköisen liikenteen edistäminen 

on investointi kotimaiseen 

riippumattomuuteen ja vientiin  

 

 

 

 

 

8 



Tiivistelmä 

 

• Vihreällä sähköllä sähköautot ovat CO2- ja liike-energian puolesta 

pienhiukkaspäästöttömiä 

 

• Älykkäästi ohjattuina energiavarastoina sähköautot ovat luonteva osa 

energiajärjestelmää, jotka toimivat tasapainoisesti uusiutuvan energian kanssa 

 

• Sähköinen liikenne vähentää energiantuontia ja lisää vientimahdollisuuksia, eli 

sähköinen liikenne parantaa kauppatasetta 
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Kysymyksiä? 
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Miksi itse uskon sähköisen liikenteen tuloon? 

 

• Hyötysuhde 

– n.3 kertaa tehokkaampi kuin polttomoottori 

 

• Yksinkertaisuus  

– Kts seuraavana kalvon video ja mieti autonvalmistajan kannalta voimalinjan 
eroja (esim osien määrää) poltto- ja sähkömoottorin osalta.  

 

• Ekologisuus 

 

• Regulaatio  

– Vuonna 2021 autovalmistajan vuosittain myydyn fleetin keskipäästö saa 
(sakoitta) olla enää 95g – mieti sähköauton tuomaa etua autonvalmistajan 
keskiarvoon, kun päästö on 0g 
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Extra materiaalia 

• Tesla Model S – tehdasesittely 

– http://youtu.be/109v4zygeEM 

– Sähkömoottorin eduista (n. kohdassa 22.30) 

– Moottorin, ”vaihteiston” ja voimansiirron asennus 4 min 40 sec (n. kohdassa 40.15) 
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