
Aloite Suomen Autoteknillisen Liiton Liittohallituksen 
käsiteltäväksi.

1. Aloitteen nimi: Sähköavusteisen lähi liikenteen kehittäminen

2. Aloitteen tekijä: Ylä-Savon Autoteknillisen yhdistyksen hallitus

3.  Yhdistys: Ylä-Savon Autoteknillinen Yhdistys ry

4. Tarkoitus ja tavoitteet:

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on liikuttavat matkat ”kylien” välillä lyhyet 
verrattuna matkoihin haja-asutusalueilla. Niinpä autoliikennettä on paljon, on ruuhkia
ja pysäköinti ongelmia. Lisäksi auto kuluttaa siellä myös runsaasti rahaa, liikkui se 
tai ei.
Tavoite on edistää kevyttä liikennettä jo olemassa olevia resursseja hyödyntäen. 
Myös autoliikennettä voisi kehittää niin että sähköautojen latauspisteitä olisi 
riittävästi ja bussiliikennettä voisi myös sähköistää. Lopputavoitteena väljemmät tiet,
vähemmän saasteita ja liikkumisen kustannukset ihmisillä pienemmät.

5. Käytännön toteutusehdotus:

Suositaan sähköavusteisten ja lihasvoimaisten ajoneuvojen käyttöä esimerkiksi 
seuraavin toimenpitein:

- Viitoitetaan kevyen liikenteen väylät niin selkeästi että näkyy kuinka monta 
kilometriä mistäkin risteyksestä on kuhunkin suurempaan kohteeseen. Esimerkiksi 
Espoon keskus, Tikkurila, Kamppi, Herttoniemi jne. Sekä liityntäliikenne pisteisiin.
Tällaisista kaikkien tuntemista merkittävimmistä paikoista muodostuu pääsuuntia 
kevyen liikenteen suunnistamiseen mm puistoissa sijaitsevilla väylillä. Viitoitus on 
välttämätön kun navigaattorin tai kartan käyttö on esim. pyöräillessä vaikeaa.

- Yhtenäistetään kaikkien sähköisten ajoneuvojen lataus niin että se voi tapahtua jo 
nykyisin olemassa olevista pistorasioista, esimerkiksi autolämmityspaikoilla.

- Järjestetään lisää turvallisia pysäköintipaikkoja polkupyörille ja säilytyslokeroita 
pienemmille tavaroille.

- Tiedotetaan ihmisille; kuinka matka paikasta toiseen voi olla lyhyempi pyörällä 
matkallisesti ja ajallisesti, sekä kuinka vaatetuskin on kehittynyt niin että ulkona ei 
kastu palellu eikä likaannu. 

6. Tehtävien jako:
SATL päättää ja muotoilee sekä tiedottaa asiasta päättäviä tahoja.
Yhdistys lähettää aloitteen SATL:n liittohallitukselle.
Muut: Liikennejärjestelyt ja asetusmuutos jos lainsäädäntö ei muuten salli 
toteutusta. 
Sähköajoneuvojen latauksen yhtenäistäminen voi vaatia säädösmuutosta.
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7. Toteutus
Mahdollisimman pian koska pysäköinti ongelmat ja liikenneruuhkat ovat taajamissa 
päivittäisiä.

8. Kustannukset:
SATL: ja yhdistyksen kustannukset ovat pienet. Tienpitäjien kustannukset koostuvat 
lähinnä viitoituksista ja informaatiosta.

9. Mahdolliset rahoittajat:
Ei vaadi merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Vain toiminta tapoihin toivotaan 
muutosta.

10. Aloitteen merkitys:
Säästää rahaa ja vähentää saasteita.

Aloitteen tekijä: YSATY:n hallituksen kokous 15.9.2016
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