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Ensimmäiset 
sähköbussit 
liikenteeseen
▪ Kesällä 2021 paikallisliikenteessä 

otettiin käyttöön yhteensä 13 
sähköbussia

▪ Osa yhteensä 40 auton kohdetta 
(kilpailutus ennen puhtaiden 
ajoneuvojen direktiiviä)

▪ Vaatimuksena 9 auton vuotuiset 
kilometrisuoritteet sähköllä

▪ Sähköstä, biodieselistä ja biokaasusta 
mahdollista saada lisäpisteitä

▪ Yhteensä 13 sähköbussia 27 
biodieseliä

▪ Sähköbussit varikkolatauksella

▪ Kuopion Liikenne Oy



Sähköbussit ja markkinointi

▪ Joukkoliikenteen markkinointiin hankeavustusta

▪ Yhtenä hankesuunnitelman markkinointikohteena ja teemana ”Puhdas ja kestävä 
liikkuminen”

▪ Tavoitteena oli lisätä ihmisten kiinnostusta joukkoliikennettä kohtaan muun muassa 
ympäristöystävällisten arvojen kautta

▪ Hankkeen tavoitteet sitoutuvat myös laajemmin Kuopion strategiaan ja tavoitteisiin viisaan 
liikkumisen osalta

▪ Sähköbusseihin liittyvän kampanjan toteutusta jouduttiin supistamaan 
aikataulullisista haasteista ja koronatilanteesta johtuen



Viestintä
▪ Sähköbussien tulosta oli jo viestitty useaan otteeseen 

aikaisemmin

▪ Sähköbussien tullessa kesällä 2021 viestittiin laajasti omissa 
kanavissa

▪ Vilkun verkkosivut, sosiaalinen media

▪ Kaupungin eri kanavat

▪ Viesteissä haluttiin korostaa puhtautta
▪ Paikallisliikenteestä yli 20% liikennöidään sähköbusseilla (n. 1,1 milj. km), 

sähkö uusiutuvasti tuotettua

▪ Myös biodieselin osuutta tuotiin esille

▪ Paikallisliikenteestä lähes 80% vähäpäästöisesti uusiutuvilla käyttövoimilla



Sähköbussien ”julkaisu”
▪ Järjestettiin mediaa varten 

tilaisuus, jossa pääsi tutustumaan 
uusiin sähköbusseihin

▪ Koronatilanteesta johtuen 
rajoitettu tilaisuus

▪ Tilaisuudessa median edustajilla 
mahdollisuus haastatella mukana 
olleita

▪ Joukkoliikenneyksikön edustajia

▪ Kaupungin johtoa

▪ Liikennöitsijän edustajia

▪ Mukana myös porukkaa 
kaupungin viestinnästä sekä 
Pohjois-Savon liitosta tekemässä 
juttua



Medianäkyvyys

▪ Tapahtuman myötä 
saavutettiin monipuolinen ja 
laaja uutisointi aiheesta

▪ Savon Sanomat
▪ Verkko- ja lehtijulkaisu

▪ YLE
▪ Verkko- ja paikallisuutiset

▪ Radio

▪ Muita julkaisuja



Kampanjan onnistuminen?

▪ Vaikka kampanjan toteutusta jouduttiin supistamaan saatiin 
tavoitteet medianäkyvyydestä täytettyä

▪ Uutisointi ja ihmisten suhtautuminen sähköbusseihin positiivista

▪ Parannusta asiakastyytyväisyyskyselyissä
▪ Linja-autojen siisteyttä ja matkustusmukavuutta kartoittavassa kysymyksessä

selkeä parannus

Avoimesti, innostavasti, yhdessä ja 
asukasta varten. Siihen olemme 

sähköbussien käyttöönotollakin 
tähdänneet. Tämä on mahdollisuus 
tehdä hyviä ilmastotekoja ja 
kannustaa ihmisiä käyttämään entistä 
enemmän joukkoliikennettä”,

kaupunginjohtaja Pirhonen
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