
KUKA
Nimi:  Sähköautot - Nyt!
Käynnistetty: Syyskuussa 2007
Avaintoimijoita: 30-40 henkeä
Keskustelufoorumeissa jäseniä: 200-300
Sähköisen uutiskirjeen levikki: 2 000+
Toiminta-alue: Periaatteessa koko maailma, 
käytännön aktiivista toimintaa eri puolilla Suomea, 
pääosin Uudellamaalla ja Hämeessä.

INNOVAATIO
Mikä: 
Avoimien standardien periaatteisiin pohjaava yhteisöllinen innovaatioprosessi
Toimintaperiaate: 
Luoda uusi teknologinen ratkaisu verkkotyökaluja ja joukkoälyä (crowdsour-
cing) hyödyntäen ja julkistaa siihen liittyvä informaatio verkossa, niin että se 
on kenen tahansa käytetävissä Open Source-lisenssin periaatteiden mukaisesti. 
Kohteet: 
Sähköautot – Nyt! –yhteisöllä standardoidun prosessin luominen polttomoot-
toriauton muuntamiseksi sähköautoksi. Tavoitteena on polttomoottoriautojen 
massamuunnoksen mahdollistaminen edullisesti. Muunnossähköauton proto-
tyyppinä Toyota Corolla, muunnettuna eCorolla.
Liiketoimintaulottuvuus: 
Yhteisöllisen innovaatioprosessin tuottama tieto on kenen tahansa käytettävissä
ja sovellettavissa, mikä luo pohjan uuteen teknologiaan liittyvien komponentti-
en tuotantoon, kauppaan ja erilaisiin palveluihin liittyvälle liiketoiminnalle. 
Kimmoke:
Halu saada markkinoille nopeasti ja edullisesti sähköautoja, jotka vastaavat
samaan tarpeeseen kuin nykyiset polttomoottoriautotkin.
Eettinen hyöty: 
Voi nopeuttaa siirtymistä uusien, kestävän kehityksen kannalta parempien tek-
nologisen ratkaisujen käyttöön. Vahvistaa innovaatiotoimintaan osallistuvien 
sosiaalista ajattelua. Antaa voimansa yhdistäville pienille toimijoille mahdolli-
suuden rakentaa yhteistyöstä ja jopa kilpailla suurten toimijoiden kanssa.
Sähköautot – Nyt! –tapauksessa sähköautoilun yleistyminen vähentää suoraan 
pienhiukkaspäästöjä ja melusaastetta (sähköauto lähes äänetön) sekä säästää 
maapallon hupenevia öljyvaroja. Myös kasvihuonepäästöt vähenevät, mikäli 
käytettävä sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti.
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Ideasta 
innovaatioksi 
joukkovoimalla
Sähköautot – Nyt! -yhteisö syntyi syyskesällä 2007, 
kun joukko sähköautoista kiinnostuneita suomalais-
nuoria alkoi pohtia, miten niitä saataisiin lisää 
markkinoille. Kolme vuotta myöhemmin yhteisö oli 
esitellyt joukkoälyn voimalla luomansa eCorollan, 
synnyttänyt useita start up -yrityksiä ja ollut 
aktiivisesti mukana muokkaamassa suomalaista 
sähköautopolitiikkaa.

Yhdysvalloissa valmistui 2006 dokumenttielokuva ”Who Killed the Electric Car?”, 
joka pohti syitä siihen, miksi General Motors oli nopeasti hylännyt 90-luvun alun 

sähköautoprojektinsa investoituaan siihen ensin 
satoja miljoonia dollareita. Syyttävä sormi osoitti 
autotehtaan lisäksi öljyteollisuuden suuntaan. 
Joulukuussa 2006 TIME-lehden kannessa esi-
teltiin 2003 perustetun amerikkalaisen auton-
valmistajan, Tesla Motorsin ensimmäinen malli, 
täyssähköinen urheiluauto Tesla Roadster, joka 
tosin olisi tulossa markkinoille vasta 2008. 

Nämä tekijät olivat taustalla, kun alkukesästä 
2007 neljä pääkaupunkiseudulla asuvaa nuoreh-
koa miestä kokoontui keskustelemaan sähkö-
autoista. Yksi heistä oli freelancer-toimittajana 
kirjoittanut aiheesta artikkelin. Kokoonkutsujana 
toimi aiheesta kiinnostunut freelancer-valo-
kuvaaja Jaakko Jaskari, muina osallistujina 

olivat aiheesta artikkelin kirjoittanut freelancer-toimittaja ja opettaja Santeri Lanér, 
poliittista järjestötoimintaa harrastanut valtiotieteilijä Jiri Räsänen sekä IT-yrittäjä 
Heikki Suonsivu.

Jukka Järvinen (vas.) esittelee sähköauton keskeisiä 
komponentteja yhteisötapaamisessa syksyllä 2007.
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Yhteisö alkaa muotoutua
Ensimmäinen tapaaminen ei johtanut mihinkään konkreettiseen, mutta joukko jatkoi 
keskustelua kesän mittaan ja oli yhteydessä Suomen Sähköajoneuvoyhdistykseen 
(SAY), josta joukkoon tarttui mukaan Jyrki Mattila. Syksyllä järjestetyssä tapaa-
misessa oli mukana jo parikymmentä osanottajaa. Näiden joukossa myös Lanerin 
haastattelema sähköautoyritäjä Jukka Järvinen. Hän toimi tuolloin Finnish Electric 
Vehicle Technologies –nimisessä (FEVT) sähköautojen massavalmistukseen tähtää-
vässä yrityksessä, jonka liikeidea perustui pitkälti Järvisen kehittämään akkujenhal-
lintajärjestelmään. 

Tapaamisessa pohdittiin yhdessä, mikä olisi tapa, jolla sähköautoja saataisiin 
enemmän markkinoille. Syksyllä 2007 kukaan suurista autonvalmistajista ei puhunut 
sähköautoista mitään – muuten kuin kaukaisen tulevaisuuden autovaihtoehtona - ja 

ainoa markkinoilla oleva hybridiautokin oli 10 
vuotta aiemmin esitelty Toyota Prius. Maailmal-
la ja Suomessakin oli kuitenkin joitakin yksittäi-
siä polttomoottoriautoja muunnettu menestyk-
sekkäästi sähköautoiksi. 

Jukka Järvinen esitti ajatuksen muunnospro-
sessin standardoinnista ja polttomoottoriautojen 
massamuunnoksesta. Pitkä sarja alentaisi muun-
noksen kuluja sen tuomien suurtuotannon etujen 
myötä. Muut pitivät ajatusta hyvänä, mutta oliko 
kansa valmis uuteen sähköiseen tulevaisuuteen? 
Jiri Räsäsen ehdotuksesta asiasta päätettiin tehdä 
nettikysely.

Kaikki tapahtumaan osallistuneet olivat 
innoissaan. Joku ehdotti yhdistyksen perustamis-
ta, mutta enemmistö ei pitänyt sitä tarpeellisena, 
koska SAY oli jo olemassa – syntyi vapaamuo-
toinen yhteisö, joka myöhemmin sai toimintansa 
tavoitetta hyvin kuvaavan nimen: Sähköautot – 
Nyt! Avoimiin standardeihin perehtynyt IT-yrit-
täjä Heikki Suonsivu ehdotti niiden soveltamista 
yhteisön toimintaan. Yksimielisesti päätettiin, 
että mikäli projektin puitteissa syntyisi uutta 
teknologiaa ja prosessiosaamista, sitä jaettaisiin 
vapaasti Internetin kautta avoimen lähdekoodin 
periaatteiden mukaisesti.

Monet niistä yhteisön jäsenistä, jotka eivät 
aiemmin olleet mukana SAY:n toiminnassa, 
hakeutuivat sen jäseniksi. Jotkut tulivat valituik-
si lähes Ruususen uneen verrattavassa tilassa 
olevan yhdistyksen hallitukseen. Marraskuussa 
2007 nämä yhteisön aktiivit tekivät – SAY:n 
nimissä – tukihakemuksen Fortumille. Samoihin 
aikoihin yhteisö avasi oman keskustelupalstan 

Internetiin. Hanke houkutteli puhtaan teknologian asiantuntijoita ja polttomootto-
riautoja harrastuksenaan sähköistäneitä yksittäisiä toimijoita mukaan. Sana levisi 
kuitenkin vielä hitaasti.

Muutoksen vuosi 2008
Helmikuussa yhteisö julkaisi lehdistötiedotteen ja www-sivuillaan kyselyn siitä, ket-

...ja valmis asennusteline työpajalla ilman komponentteja.

Havainnekuva yhteisön kehittämästä asennustelineestä, 
johon eCorollan sähkömoottori- ja akkupaketti 
kiinnititään...
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kä olisivat valmiit ostamaan täyssähköiseksi muunnetun polttomoottoriauton, jonka 
hinta olisi noin 25 000 euroa. Muunnossähköauton prototyyppimalliksi oli tässä vai-
heessa valittu Toyota Corolla, joka on yksi Suomen yleisimpiä automalleja. Yhteisö 
asetti tavoitteeksi 500 tilaajan rajan ylittymisen. Se tekisi hankkeesta taloudellisesti 
mielekkään ja toteuttamiskelpoisen. 

Tuolloin SAY:n toiminnanjohtajankin roolissa ollut hankeaktiivi Jiri Räsänen 
arveli, että tavoitteeksi asetettu tilaajamäärä voisi ehkä ylittyä puolessa vuodessa – 
käytännössä se ylittyi yhdessätoista päivässä. Osittain nopean onnistumisen taus-
talla oli yhteisön harjoittama tehokas viestintä sekä julkisuuteen annetun tiedotteen 

uutisarvo. Sähköautoista ei Suomessa juuri ollut 
puhuttu sitten Elcat Oy:n loiston päivien 20 vuot-
ta aiemmin. 

Hyvin hoidetulla viestinnällä ja saadulla 
julkisuudella oli tärkeä rooli yhteisön toiminnan 
edistymisessä. Heti alusta lähtien Sähköautot – 
Nyt! sai paljon mediajulkisuutta – osin sattu-
malta, osin suunnitellusti. Sen myötä hankkeen 
puuhamiehille alkoi sataa puhekutsuja niin 
kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin. Yhteisöstä otettiin myös edustaja 
mukaan valtakunnalliseen työryhmään, joka 
pohti sähköistä liikkumista.

Maaliskuussa Fortumilta tuli lupaus mää-
rärahasta SAY:lle käytettäväksi sähköautoihin 
liittyvään tiedotukseen. Tässä kohtaa yhteisön 
pääosin nuoret, 20-30+ -vuotiaat dynaamiset 
toimijat törmäsivät sukupolvien väliseen kui-
luun. Sähköautoyhdistyksen hallintopaikoista 
enemmistö oli vanhemman polven edustajilla, 
jotka olivat liputtaneet sähköautojen puolesta jo 
90-luvulta lähtien, mutta olivat joutuneet koke-
maan lähinnä vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. 
Tilanteen nopea muuttuminen tuntui oudolta ja 
pelottavalta. 

Fortumin myöntämien rahojen vastaanotta-
misesta ja käytöstä tuli kiistaa, joka ratkesi, kun 
ainoana vaihtoehtona oli käytännössä yhdistyk-
sen hajoaminen. Yhteisön puuhamiehet aloitti-
vat välittömästi tiedotusmäärärahan saatuaan 
Fortumin kanssa uuden neuvottelukierroksen 
eCorollan protyyppiin tarvittavien komponentti-
en rahoittamiseksi. Puolen vuoden neuvottelujen 
jälkeen Fortum antoi SAY:lle tähän tarkoituk-
seen 30 000 euroa. Joulukuussa 2008 Jukka 
Järvinen ja Daniel Salonen kävivät ostamassa 
vanhan Toyota Corollan Puolasta, koska sieltä 

sen sai halvalla.
Samanaikaisesti rahoitusneuvottelujen kanssa yhteisö keskusteli eri tahojen kans-

sa prototyypin kokoamisesta. Sopivaa toimijaa ei löytynyt – osin siksi, että työhön ei 
ollut varattu rahaa – ja yhteisö päätti hoitaa homman itse talkoovoimin. Yhteisöön 
oli tässä vaiheessa tullut jo mukaan myös automekaniikan ammattilaisia.

Muunnossähköauton tekniikka

Polttomoottoriauton muuntaminen sähköautoksi on tek-
nisesti yksinkertaista. Autosta poistetaan vanha moottori 
pakoputkijärjestelmineen ja (yleensä) vaihteistoineen sekä 
polttoainesäiliö ja vanhat akut. Ne korvataan sähkömootto-
rilla ja uudella akustolla sekä akun latausta ja purkua valvo-
valla ja hallinnoivalla järjestelmällä. Akkujen lataustasoa ja 
sen kulumista tarkkaileva mittari korvaa polttoainemittarin. 
Vanha jarrujärjestelmä voidaan korvata regeneroivalla 
järjestelmällä, joka ottaa talteen jarrutuksessa normaalisti 
lämmöksi muuttuvan, hukkaan menevän energian. 

Muunnossähköauton haasteet ovat pääosin samat kuin 
tavallisen sähköautonkin: yhden latauskerran toimintasäde 
on riippuvainen akkujen määrästä. Akkujen osuus auton 
hinnasta on merkittävä. Akkumäärän kasvattaminen voi jopa 
kaksinkertaistaa auton hinnan. Toinen haaste on akkujenhal-
lintajärjestelmä. Niitä on markkinoilla rajallinen määrä ja ne 
ovat kalliita. Asennuksen työläys riippuu akkujen määrästä. 
Akut kytketään sarjaan ja jokaisesta yksittäisestä akusta on 
kytkentä myös hallintajärjestelmään. Yhdenkin kytkennän 
viallisuus voi pysäyttää koko järjestelmän – ja sen myötä 
myös auton.

Muunnossähköautoissa suuren akkumäärän sijoittelu on 
haastavaa, koska auton kori ja sen jakautuminen eri osastoi-
hin on suunniteltu polttomoottorin näkökulmasta. Parhaiten 
muunnonsähköautoiksi sopivat kevytrakenteiset ja tilavat 
etuvetoiset autot.
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eCorolla syntyy
Prototyypin kehittely paperilla (tai oikeammin verkossa) alkoi jo syksyllä 2008. 
Mukana olevat eri alojen asiantuntijat omaksuivat avainroolin auton eri osien kehitte-
lyssä. Osa keskittyi moottoriin, osa akustoon, osa ryhtyi luomaan akkujen ja mootto-
rinhallintaan tarvittavaa mittaristoa, sähköauton käyttöliittymään. Yhteisö hyödynsi 
teknisessä kehitystyössään joukkoälyä (crowd sourcing) varmasti tehokkaammin 
kuin kukaan muu vastaava toimija Suomessa. Joidenkin yksittäisten komponenttien 
kehitystyö jatkuu verkossa edelleen aktiivisena. 

Alkuvuodesta 2009 päästiin käsiksi itse muunnostyöhön. Yhteisö vuokrasi 
Hikiältä tarkoitusta varten tyhjäksi jääneen pienen teollisuushallin. Muunnostyön 
koordinoinnista vastasivat yhteisön auto- ja sähköalan ammattilaiset. Itse työhön 
osallistui vaihteleva joukko innokkaita vapaaehtoisia, joista muutama yksittäinen 

henkilö tuli muualtakin Euroopasta. 
Käytännön muunnostyö synnytti joukon 

teknisiä keksintöjä, kuten auton konetilaan 
mittojen mukaan hitsatun telineen, johon kaikki 
tarvittavat uudet komponentit voisi helposti ja 
nopeasti kiinnittää. Yhteisö esitteli vielä hieman 
keskeneräisen eCorollan maailmalle toukokuus-
sa 2009 Norjassa pidetyssä Electric Vehicle 
Symposiumissa (EVS24). EVS on vuosittain 
järjestettävä sähköiseen liikkumiseen ja vaihto-
ehtoisiin energiamuotoihin liittyvä seminaari-, 
konferenssi- ja messutapahtuma, jota yleisesti 
pidetään sähköautoalan merkittävimpänä. 

Kesällä ja alkusyksystä 2009 yhteisön 
muunnostyöstä vastaavat aktiivit viimeisteli-
vät eCorollan toimintakuntoiseksi. Pääroolin 
muunnostyön koordinoinnissa oli tässä vaihees-
sa ottanut Erkki Leinonen, josta sittemmin on 
tullut yksi yhteisön näkyvimmistä hahmoista. 
Valmis eCorolla esiteltiin samana syksynä Hel-
singin Messukeskuksessa järjestetyssä Electric 
Motor Show:ssa (EMS), jossa sekä Yhdys-
valtain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck 
että silloinen pääministeri Matti Vanhanen 
tutustuivat hankkeeseen. EMS:n ideoi yhteisön 
pitkäaikainen aktiivi Jyrki Mattila. Tapahtuman 
järjestämiseksi hän houkutteli viestintätoimisto 
Pixoi Oy:n perustamaan uuden liiketoimintayk-
sikön Shift2e:n, jonka tavoitteena oli edistää 
sähköistä liikkumista ja järjestää siihen liittyviä 
tapahtumia. Jyrki Mattilasta tuli toinen Shift2e:n 
kahdesta ensimmäisestä työntekijästä. 

Ensimmäisen eCorollan jälkeen on Tam-
pereen keväällä 2010 avatussa Sähköajoneuvo-
keskuksessa – jonka avaamisessa useammalla 

yhteisön aktiivilla on ollut merkittävä rooli – muunnettu toinen eCorolla ja kolmas 
on tällä hetkellä työn alla. Uusien muunnosten myötä prosessia on paranneltu ja käy-
tettyjä komponentteja vaihdettu laadukkaampiin.

Pääministeri Matti Vanhanen tutustumassa Sähköautot – 
Nyt! -yhteisön saavutuksiin EMS-tapahtumassa.

eCorollan maailman ensi-ilta EMS-tapahtumassa 
Helsingissä syksyllä 2009.
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Sähköautot – Nyt! tänään
Monien Sähköautot – Nyt! -hankkeessa aktiivisesti toimineiden ja toimivien hen-
kilöiden toimesta on perustettu lukuisia jollakin tavalla muunnossähköautojen tai 
muiden sähköajoneuvojen kanssa tekemisissä olevia yrityksiä viimeisen vuoden ai-
kana (ks. seuraava luku). Osa alkuperäisistä aktiiveista on korvautunut uusilla, mutta 
toiminta on myös muuttanut muotoaan. Teknologinen kehitystyö jatkuu edelleen, 
mutta tapahtuu nykyään osin syntyneiden yritysten toimesta ja samalla yhteisön rooli 
sähköautoilun julkisena äänitorvena on osin hiipunut. Tosin tätä keskustelua käydään 
nyt julkisuudessa aktiivisesti muutenkin.

Yhteisön tavoitteekseen asettamaa itse kehi-
tettyyn teknologiaan ja prosesseihin perustuvaa 
edullista sähköautoa se ei vielä ole saanut mark-
kinoille. Syitä tähän on useita, mutta kaksi nou-
see ylitse muiden: globaaleilla automarkkinoilla 
käynnistynyt muutos ja käytetty organisaation – 
tai pikemmin organisaatiottomuuden – malli. 

Kun Sähköautot – Nyt! keväällä 2008 julkisti 
hankkeensa, Tesla Motors oli vasta aloittamassa 
Roadster-mallinsa sarjatuotannon, eikä muita 
sähköautoja varsinaisesti markkinoilla ollut. 
Roadsterin hinta oli n. 100 000 € ja sitä ensi 
vuonna seuraavan S-mallin hinnaksikin on 
alustavasti arvioitu 50 000–60 000 €. Tässä 
markkinatilanteessa 30 000 €:n hinta muun-
nossähköautosta, joka näyttäisi autolta ja omaisi 
”tavallisen auton” mitat (toisin kuin monet mark-
kinoille tulleet tai tulossa olevat sähköautot), ei 
vaikuttanut korkealta. 

Tänä päivänä tilanne on toinen. Lähes kaikki 
suuret autonvalmistajat ovat ilmoittaneet tuovan-
sa markkinoille sarjavalmisteisen sähköauton 
tai vähintään ladattavan hybridin. Näiden hinnat 
ovat vielä nyt korkeammat kuin aikanaan visi-
oitu eCorollan hinta (esim. Think, n. 50 000 €), 
mutta siitä huolimatta ne saattavat luoda 
muunnossähköautoille hinnanalennuspaineita. 
Sähköautojen sarjamuunnokseen tähtäävään 
toimintaan tarvittaisiin myös rahoitusyhteistyös-
tä huolehtiva kumppani, jota ei toistaiseksi ole 
löytynyt – osin varmasti siksi, että kyse on niin 
uudenlaisesta konseptista.

Sähköautot – Nyt! ei ole yhdistys eikä siten 
juridinen henkilö. Alkuvaiheessa kansanliikkeen 
omainen (vrt. Vihreä liike) rakenne oli hank-
keelle varmasti eduksi sekä viestinnällisessä että 
toiminnallisessa mielessä. Järjestäytymättömyys 
vähensi byrokratiaa ja oli linjassa Linux-tyyp-
pisen toimintaideologian kanssa. Alkuperäisten 
aktiivien merkittävän joukon siirryttyä taka-

alalle tai ryhdyttyä yrittäjiksi, on tämä ainakin osittain tehnyt toiminnan jatkumisen 
riskialttiiksi, koska selkeää valintaprosessia jatkajille ei ole. Lisäksi oman virallisen 
organisaation puute vaikeuttaa yhteistyötä niin julkisten kuin yksityisten tahojen 

Sähköautot – Nyt! –hankkeen 
viestintä ja medianäkyvyys 

Sähköautot – Nyt! -hanke on myös hyvä esimerkki sekä on-
nistuneesta ulkoisesta että sisäisestä viestinnästä. Jo yhtei-
sön ensimmäinen lehdistötiedote helmikuussa 2008 herätti 
laajaa mediamielenkiintoa. Tutkija ja kirjailija risto Isomäki 
mainitsi sen vähän myöhemmin Helsingin Sanomien kolum-
nissaan ja toukokuussa samainen lehti teki laajan artikkelin 
hankkeesta. Hyvin hoidetut julkiset esiintymiset poikivat 
lisää julkisuutta sekä Suomessa että ulkomailla. 

Yhteisön toimintaan mukaan tullut lahjakas graafikko Joo-
na Kallio loi hankkeelle visuaalisen ilmeen, josta moni yritys 
olisi ollut kateellinen, antaen hankkeen www-sivustolle 
ammattimaisen leiman, joka auttoi viestin leviämisessä in-
ternetissä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Myöhemmässä 
vaiheessa yhteisön eri tempauksista koottiin videopätkiä 
mm. internet-palvelu Youtuben sivuille, minkä lisäksi use-
ampikin yhteisön jäsenistä on kirjoittanut blogia yhteisöön 
liittyvistä projekteista. 

Keväällä 2008 yhteisö ryhtyi julkaisemaan verkossa 
hankkeen etenemisestä kuukausikirjettä, jonka tilaajamäärä 
nousi lyhyessä ajassa yli tuhannen. Uutta graafista ilmettä 
hyödynnettiin tarroissa, kahvimukeissa, paidoissa ja muissa 
oheistuotteissa, joita saattoi tilata verkon kautta. Tuotteiden 
tuotannosta ja kaupasta huolehti saksalainen yhteistyö-
kumppani.

Yhteisön sisäiset keskustelufoorumit toimivat jatkuvas-
ti erittäin aktiivisina. Monet yhteisön jäsenistä seuraavat 
globaalia sähköautoihin liittyvää uutisvirtaa ja postittavat 
linkkejä keskustelupalstoille lähes päivittäin. Lisäksi yhteisö 
on Suomessa jo niin tunnettu (ja löytyy myös hakukoneella 
niin nopeasti), että erilaisia sähköautoihin liittyviä tapahtu-
mia järjestävät tahot lähettävät tietoa omista tapahtumis-
taan foorumeihin.
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kanssa. Alun perin visioitu symbioosi alan olemassa olevan yhdistyksen, SAY:n kans-
sa, ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Viime aikoina yhteisön piirissä onkin 
virinnyt keskustelua toiminnan uudelleenorganisoinnista, mutta ainakaan vielä se ei 
ole johtanut mihinkään konkreettisiin toimiin.

Sähköautot – Nyt! innovaatiogeneraattorina
Vaikka Sähköautot – Nyt! -yhteisö ei vielä ole saavuttanut itselleen alun perin asetta-
maansa tavoitetta – ja on mahdollista, että se ei sitä aivan alkuperäisessä muodossaan 
tule koskaan tavoittamaankaan, yhteisön roolia innovaatioiden ja uuden yritystoimin-
nan generoijana ei voi vähätellä. 

Yhteisön piiristä on noussut useita yrityksiä ja syntynyt uutta liiketoimintaa – 
kuten ajoneuvomuunnoksiin ja niihin liittyvään osaamiseen keskittyvät eKone Oy 

ja Amotec Oy, muunnossähköautoteknologiaa 
kehittävä ja siihen tarvittavia komponentteja 
maahantuova Amperi Oy sekä sähköisen liik-
kumisen edistämiseen keskittyviä tapahtumia ja 
viestintää tekevä Pixoi Oy:n liiketoimintayksik-
kö Shift2e. Yhteisössä lähes alusta asti mukana 
olleella Jukka Järvisellä on lisäksi kehitteillä 
useita sähköautoihin liittyviä yritysprojekteja 
hänen jätettyään FEVT:n. Näiden lisäksi monet 
muut toiminnassa mukana olleet ovat yhteisön 
kautta tapahtuvan verkottumisen myötä pysty-
neet myymään omaa osaamistaan. 

Sähköautot – Nyt! -yhteisöllä on myös ollut 
erittäin aktiivinen rooli suomalaisen sähköautoi-
hin liittyvän kansalaiskeskustelun herättäjänä, 
joka viime vuosina on johtanut lukuisiin alaan 
liittyviin toimiin ja aloitteisiin julkisella sekto-
rilla sekä ainakin välillisesti toimiin muutamissa 
suuryrityksissä (mm. Fortum, Valmet Automo-
tive). Luonnollisesti näihin on vaikuttanut myös 
sähköajoneuvoihin ja vaihtoehtoiseen energiaan 
laajemminkin liittyvä globaali herääminen vii-
me vuosien aikana.

Useimmat yhteisön piiristä syntyneis-
tä yrityksistä ovat myös mukana erilaisissa 
laajemmissa sähköautohankkeissa, mm. Am-
peri Tampereen Sähköajoneuvokeskuksessa ja 
Amotec Kokkolassa käynnissä olevassa laajassa 
projektissa.

Sähköautot – Nyt! huomenna

Sähköautot – Nyt! –yhteisö toimii edelleen koko 
ajan. Kuten tähänkin asti toiminta on hetkittäin 
aktiivisempaa, hetkittäin rauhallisempaa ja 
toisaalta tietyt yksittäiset yhteisön osat – esimer-

kiksi jonkun spesifin teknisen ongelman ratkaisuun keskittyvät henkilöt – ovat aktii-
visempia kuin toiset. Yhteistyön tiivistäminen SAY:n kanssa on edelleen mahdolli-
suus – etenkin, koska ensimmäinen eCorolla on juridisesti SAY:n omaisuutta. Tämä 
edellyttäisi yhteisöaktiivien suuremman joukon liittymistä yhdistyksen jäseneksi, 

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bruce J. Oreck 
vaimoineen vierailee yhteisön osastolla EMS-
tapahtumassa Helsingissä.

eCorolla ennakkoesittely EVS24-tapahtumassa Norjan 
Stavangerissa toukokuussa 2009.
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jotta päätösvalta yhdistyksessä saataisiin yhteisöön ja sen toimintaan myötämielisesti 
toimivien tahojen käsiin. 

Tätä kirjoitettaessa eCorollan seuraava versio on valmistunut ja luovutettu sen 
tilanneelle Tampereen kaupungille. Tampereen sähköautokeskuksessa muunnetun 
uuden version kehittelyssä ovat keskeisessä roolissa olleet yhteisöaktiivit Erkki 
Leinonen sekä Aulis Eskola. Tässä viimeisimmässä muunnostyössä yhteisötoiminta 
ja yksityinen liiketoiminta ovat sekoittuneet keskenään, koska muunnettu auto on 
Amperi Oy:n myymä. Käytännössä uuteen muunnokseen on kuitenkin mennyt niin 
paljon aikaa – koska sen myötä muunnosprosessia ja sen teknologiaa on kehitetty 
edelleen – että projekti on taloudellisessa mielessä ollut Amperille pikemmin tap-
piollinen kuin tuottoisa.

Yhteisön keskeisimmät haasteet tällä hetkellä ovat toiminnan jatkuvuuden tur-
vaaminen ja toisaalta rajojen selkeyttäminen sen osalta, mitkä tulevan kehitystyön 
osat ja niiden myötä syntyvät uudet teknologiat tai prosessit ovat yleisesti hyödynnet-
tävissä avointen standardien periaatteiden mukaisesti ja mitkä ovat jonkun yrityksen 
omaisuutta. Jälkimmäisen haasteen osalta periaate on selvä, mutta resurssipulan 
vuoksi uuden tuotetun tiedon dokumentointi on pahasti kesken. 

Jatkoa ajatellen paras vaihtoehto olisi toiminnan uudelleenorganisointi. Tämä voi-
si tapahtua niin, että luovin osa yhteisön toiminnasta jää edelleen avoimen yhteisön 
harteille, mutta kehitystyön tulosten dokumentointia, niiden käytön valvontaa, niistä 
tiedottamista sekä kehitystyön tarvitsemaa rahoitusta hankkimaan tulisi virallinen 
organisaatio – joko jo olemassa oleva tai nyt perustettava. Sopiva vaihtoehto tässä 
vaiheessa olisi voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnassa olisi säätiömäisiä 
piirteitä. 

Sähköautot – Nyt! -yhteisön 
opetukset innovaatioprosessia ajatellen

• Yhteisöllisen innovaatioprosessin rakentamista edesauttaa selkeä tavoite 
• Prosessin alkuvaiheessa on tärkeää pitää osallistumiskynnys matalana ja 
hierarkia yksinkertaisena
• Alussa tärkeintä on motivaation luominen ja keskinäisen (verkko)keskus-
telun mahdollistaminen
• Sekä ulkoisen että sisäisen jatkuvan viestinnän merkitys on suuri – Inter-
net on paras ja kustannustehokkain viestintäkanava
• Prosessin myöhemmässä, kypsemmässä vaiheessa järjestäytymisen tarve 
nousee, jotta sen jatkuvuus voidaan turvata
• Taloudelliset resurssit eivät ole avainasemassa motivaation luonnissa, 
mutta taloudellisten resurssien mahdollistamat tarvittavat työkalut ja kehi-
tystyön edellyttämät materiaalit nopeuttavat kehitystyötä
• Innovaatioprosessi on luova prosessi, jonka tavoitetta on voitava muuttaa 
olosuhteiden muuttuessa
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SWOT : Sähköautot – Nyt!

Vahvuudet
• Dynaaminen ja kykenevä reagoi-

maan tilanteisiin nopeasti

• Dynaaminen vastuunjako (so. 
vastuuta kullekin halujen mu-
kaan) motivoi toimijoita ja luo 
talkoohenkeä

• Matala osallistumiskynnys - ei 
jäsenmaksuja tai muita jäsenvel-
voitteita

• Tehokas sisäinen ja ulkoinen 
viestintä

• Teknisessä mielessä selkeä ja 
yksiselitteinen tavoite

• Tehokas joukkoälyn hyödyntäjä

• Mahdollistanut tehokkaan  
verkostoitumisen

Heikkoudet
• Vaikeasti hahmotettava 

• Dynaamisuus aktiivitoimijoiden oma-
aloitteisuuden varassa

• Yhteistyö yritysten ja muiden organi-
saatioiden kanssa hankalaa – ei selkeää 
neuvottelukumppania

• Toimintaresurssien rajallisuus 

• Toiminnan pitkän tähtäimen suunnitel-
mallisuuden puute 

• Ei prosessia toiminnasta kiinnostunei-
den muuntamiseksi aktiivitoimijoiksi

• Taloudellisessa mielessä haasteellinen 
tavoite (nykyään)

• Ei ole juurikaan kyennyt hyödyntämään 
saamaansa kansainvälistä huomiota tai 
integroimaan yhteisöstä kiinnostuneita 
ulkomaisia toimijoita mukaan toimintaan

Mahdollisuudet
• Toiminnan uudelleenorganisointi ja 

–aktivointi

• Uusien toimijoiden houkuttelu aktii-
veiksi ja kouluttaminen

• Innovatiivisten ihmisten verkotta-
misen ja joukkoälyn käytön malli 
muille toimijoille

• Uuden innovatiivisen liiketoiminnan 
synnyttäminen

• Asiantuntija- ja koulutuksellinen 
rooli yhteisön ulkopuolella

Uhat
• Toiminnan supistuminen, koska 

nykyrakenne ei mahdollista laajene-
mista

• Toiminnan hiipuminen, kun vanhat 
toimijat vetäytyvät

• Avoimen tiedon rajojen määrittelyn 
hankaluus

• Suurten autonvalmistajien suhtautu-
minen muunnossähköautoihin

• Edullisten uusien sähköautojen 
ilmaantuminen markkinoille
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Lisätietoja:
Petteri Harjula, petteri.harjula@nikola.fi, +358 40 545 1919

Ottaen huomioon, että Sähköautot – Nyt! -yhteisö 
ei ole juridinen kokonaisuus, ovat sen aktiivijäsenet 
pystyneet varsin kekseliäästi hankkimaan taloudellis-
ta tukea toiminnalleen. Alkuvaiheessa tukea saatiin 
yritysmaailmasta (Fortum). Viimeisen vuoden aikana 
yhteisö on voinut hyödyntää Tampereen Sähköau-
tokeskuksen tiloja ja laitteita. Sähköautokeskus on 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhti-
ön Tredean hanke, jonka käynnistämisessä muutamilla 
yhteisöaktiiveilla on ollut keskeinen rooli. Heistä mai-
nittakoon nykyisin Sähköautokeskuksen projektipääl-
likkönä toimiva Juha Pulkkila sekä viimeisimmästä 
muunnoksesta pääasiassa vastannut Erkki Leinonen. 

Ennen tätä viimeistä kehitystä yhteisön yhteydet 
innovaatiojärjestelmään ovat olleet joko satunnaisia tai 
olemattomia. Nykyisessä innovaatiojärjestelmässä ei 
ole suoria mekanismeja, joilla Sähköautot – Nyt! –yh-
teisön kaltaisia joukkoinnovaattoreita voitaisiin tukea 
tai auttaa. Joukkoinnovaatio on niin uusi asia, että siitä 
löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Sähköautot – Nyt! 

yhteisön aktiivitkin joutuivat huomaamaan - etsies-
sään toiminnalleen esikuvia Internetistä – olevansa 
itse esikuvana monille muille. 

Toisaalta yhteyksiä ei ole kovin aktiivisesti etsitty-
kään. Taustalla on ollut sekä näkemys omasta toimin-
nasta kapinallisena ja hyväksyttyjä toimintatapoja 
haastavana sekä vastenmielisyys mahdollista tukeen 
liittyvää ulkopuolista ohjausta kohtaan. Yrittäjiksi 
ryhtyneet yhteisöläiset ovat kyllä osanneet hyödyntää 
innovaatiojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia 
omissa projekteissaan – joskin osa heistäkin on koke-
nut järjestelmän varsin jäykkänä. 

Yksi Sähköautot – Nyt! –yhteisön vahvuuden 
salaisuuksista on ollut – ja on edelleen – sen toimin-
taan osallistuville antama vapaus. Vapaaehtoiset ovat 
osallistuneet kykyjensä mukaan eikä osallistumisen 
motiivi ole enemmistölle ollutkaan taloudellinen 
tuotto vaan mahdollisuus luoda yhdessä jotain uutta, 
kenties tehdä maailmasta hieman parempi paikka elää 
ja pitää siinä sivussa vähän hauskaakin. 

Suhteet innovaatiojärjestelmään

www.sähköautot.fi
http://www.youtube.com/
watch?v=IUfduZy7C0o
http://www.youtube.com/
watch?v=yXkEKR0ilEI 
http://www.amotec.eu/
http://bms.ylanen.fi/
http://www.eea.europa.eu/articles/the-
electric-car-2014-a-green-transport-
revolution-in-the-making
http://ec.europa.eu/news/tran-
sport/100428_fi.htm
http://www.electricdrive.org/
http://www.electrificationcoalition.org/
http://www.ev-info.com/
http://www.evs25.org

http://mobi-e.pt
http://www.mycustomer.com/topic/
customer-intelligence/ross-dawson-
six-tools-start-your-crowdsourcing-
strategy/109914
http://www.tekes.fi/fi/community/Uuti-
set/404/Uutinen/1325?name=Tekes+kii
hdyttaa+sahkoisten+ajoneuvojen+jarjes
telmien+kehittamista
http://www.tekes.fi/u/sahkoajoneuvo-
selvitys.pdf
http://www.flexibleservices.fi/files/file/
pdf/UDOI_community-innovation-3.
pdf
http://www.amperi.com/
http://yty.net/ebms/eBMS/Idea.html
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