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Aika: 28.4.2011 klo 16.45 – 18.00 

 

Paikka: Salon Seurahuone, Salo 

 

Vieraat: Timo Törrönen 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 17 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä. 

 

Paikkaukset: 19.4.2011, Jarmo Kulmala, Turku Sirkkala 

11.4 ja 28.4.2011, Jari Laakkio, NV -asiaa 

 

Syntymäpäivät:  

 

Seuraavat tapahtumat:  

5.5  Luokite-esitelmä, Jukka Kärki, lääkäripankki 

12.5 Vierailukokous, Sucros 

19.5 Vaihto-oppilasilta, Jari Laakkio 

26.5 Vuoroesitelmä, Liisa Ojala 
 

Kokouksen kulku: Vuoroesitelmä, Antero Nurmi – jotain sähköautoista 
 

Uusien jäsenten perehdytys 26.5 2011 klo 18:00 Ankkalinnassa. Laita kysely sähköpostitse ja ilmoittautumiset 

sihteerille. 

 

Ensimmäiset sähköautot olivat markkinoilla ennen polttomoottiriautoa 1881. Viisi vuotta myöhemmin herra Benz 

toi markkinoille polttomoottorikäyttöisen auton. Tällä perspektiivillä ajateltuna sähköauto ei ole mitenkään uusi 

asia, mutta erilaiset tekniset tekijät (esim. akku ja sen lataaminen) ovat olleet hidastavana tekijänä sähköauton 

markkinoille tulemiseen. 

 

Vuonna 1897 Yhdysvalloissa esim. taksit olivat sähkökäyttöisiä. 1900 –luvun alussa Walt Disneyn piirtämän 

Munmo-Ankan auton esikuvana on ollut sähköauto. Näissä autoissa akkujen määrä on ollut verrattain suuri. 

 

Suomeen ensimmäisiä sähköautoja ilmestyi 1960- ja 1970 –luvuilla. Alan harrastajat ovat tehneet erilaisia yksit-

täisiä kappaleita sähköautoja. Esimerkkinä on mm. tapaus, jossa polttomoottorin tilalle on laitettu sähkömoottori 

ja takakonttiin on asennettu suuri taajuusmuuttaja. 

 

Auton latauksen merkittävä tekijä on laturin koko. Suurimmat ovat 25 A tai 32 A 3-vaihelaturit. Nykyiset akut 

kestävät jo melko nopean latausajan. Pienellä 10 A latauksella latauksen kesto on pitkä. Esim. Englannissa on 

olemassa järjestelmä, jossa isojen kaupunkien tieverkkoon on asennettu älykäs järjestelmä, joka lataa auton ak-

kua ajon aikana. Suomessa on suunnitteilla järjestelmä, jossa esim. autotallin lattiaan upotettu järjestelmä lataa 

akun. Akkujen kehitys on keventänyt akkujen painoa, mikä mahdollistaa samalla energiamäärällä pidemmän 

ajomatkan latauskertaa kohden. Aiemmat lyijyakut on korvattu Litium –akuilla ja niidenkin kehitys etenee koko 

ajan. 

 

Nykyään kaikki autonvalmistajat pyrkivät saamaan sähköauton markkinoille. Samoin kuljetusliikkeillä (esim. 

UPS ja DHL) on tarjota asiakkaille ekologinen tuote, jossa asiakkaan paketti siirretään pisteestä A pisteeseen B 

ilman fossiilista polttoainetta.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 


