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Suomalainen Parkkisähkö Oy merkittävään rooliin sähköautojen 

latausteknologian kehitysprojektissa Englannissa 

 

Parkkisähkön englantilainen tytäryhtiö Parking Energy UK Ltd on valittu teknologiatoimittajaksi ja 

latausoperaattoriksi helmikuussa alkavaan projektiin. Tässä neljän miljoonan euron (£3.4m) 

hankkeessa kehitetään langatonta latausteknologiaa ja testataan sen käyttöönottoa suurkaupunkien 

taksien sähköistämisessä. Projektin rahoittaa Iso-Britannian hallitus ja konsortion muita jäseniä ovat 

mm. Transport for London, Nottinghamin kaupunki, Sprint Power ja Shell. 

 

Kaupunki-ilman laatu on monissa Euroopan suurkaupungeissa huono, ylittäen usein jopa terveydelle 

vaaralliset päästörajat. Ruuhkainen liikenne ja siinä tyhjäkäynnillä seisovat taksit ovat merkittävä päästöjen 

lähde. Tällä hetkellä alle 10% Lontoon 30,000 takseista on uusia vähäpäästöisiä autoja. Hankkeen 

tavoitteena onkin luoda toimivia ratkaisuja sähkökäyttöisten taksien lataamiseen, ilman että niille tulee 

ylimääräisiä taukoja. 

Parkkisähkön valintaan vaikuttivat olennaisesti yrityksen nykyisten järjestelmien käytettävyys ja 

luotettavuus, teknologian korkea taso ja järjestelmien tehokas integrointi muiden laitetoimittajien ja 

operaattoreiden tietojärjestelmiin. Projekti on jatkoa viime vuoden alussa tehdylle tarvekartoitukselle ja sillä 

on merkittävä työllistävä vaikutus myös Parkkisähkön Suomen toiminnoissa. 

Parkkisähkö kehittää projektissa rajapintoja ja kommunikaatiota uusien langattomien latauslaitteiden välillä, 

taustajärjestelmien toimintoja sekä laskutus- ja raportointijärjestelmiä. Autopuolen järjestelmien 

kehityksestä vastaa englantilainen Sprint Power, takseista ja asennuksista Nottinghamin kaupunki sekä 

Transport for London. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Cenex, Coventryn yliopisto ja Shell New Energies. 

 

Grant Shapps, liikenneministeri (UK Transport Secretary): 

"Taksinkuljettajat ympäri koko maata ovat sähköajoneuvojen vallankumouksen kärjessä ja heillä on 

johtava rooli ilman pilaantumisen vähentämisessä kaupunkikeskuksissamme, joissa ihmiset asuvat, 

tekevät ostoksia ja työskentelevät. 

"Uusi langaton tekniikka tekee sähkötaksin käytöstä nopeampaa ja helpompaa, jolloin kuljettajat 

voivat ladata taksilla ennen lähtöä seuraavan matkustajansa kanssa." 

 

Andrea Leadsom, valtiosihteeri (UK Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy): 

”Lataustekniikka, myös langaton, on elintärkeää, kun halutaan antaa kuluttajille luottamus 

siirtymiseen bensiinistä sähköautoihin. Tämä edelläkävijäkokeilu Nottinghamissa, ja muut sen 

kaltaiset, auttaa meitä toteuttamaan tärkeitä askelia kohti päästöjä alhaisempaan ja puhtaampaan 

ilmaan. 



 

"Olemme päättäneet vähentää osuutemme ilmaston lämpenemiseen kokonaan 

vuoteen 2050 mennessä - ja puhtaampien ja vihreämpien liikennejärjestelmien 

toimittaminen on keskeinen osa tätä". 

 

Jiri Räsänen, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja: 

“Tämä on tärkeä päänavaus Parkkisähkölle monella tapaa. Suomalaiseen teknologiaosaamiseen 

luotetaan maailmalla ja oikealla osaamisella pienempikin yritys voi päästä kimppaan isojen kanssa. 

Uskon että langaton lataaminen yleistyy tekniikan kypsyttyä nopeasti. Tällöin pikaliittimeen 

asennettu johdollinen laite voidaan muutamassa minuutissa vaihtaa langattomaan 

latauslaitteeseen.” 

 

Mikko Summala, Parking Energy UK Ltd:n toimitusjohtaja: 

“Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työskentely tuottaa tulosta. Olemme toimineet aktiivisesti 

Englannissa jo kaksi vuotta – pääpaino on markkinan ymmärtämisessä, kontaktiverkoston 

luomisessa ja muutamien avainpartnereiden löytämisessä. Yhteistyö Innovate UK:n ja Cenexin kanssa 

on poikinut jo kolmannen yhteisen projektin merkittävien yhtiöiden kuten japanilaisen partnerimme 

IHI Corporation sekä Shellin kanssa. Tämä luo pohjaa uskottavuudelle ja mahdollistaa kaupallisten 

lataustoimintojen aloittamisen tämän vuoden alusta myös UK markkinoilla.” 

 

 

Parkkisähkö yrityksenä: 

Parkkisähkö Oy tuottaa sähköautojen latauspalvelua kiinteistöille, parkkioperaattoreille ja uusiin 

rakennettaviin kohteisiin. Yhtiö on erikoistunut kiinteistöjen pysäköintialueisiin. Parkkisähkö on perustettu 

vuonna 2014 ja tähtää sähköautojen määrän nopeaan kasvuun tarjoamalla skaalautuvaa, 

kustannustehokasta ja älykästä latauspalvelua. 

 

Lisätietoja antavat: 

• Jiri Räsänen, toimitusjohtaja, Parkkisähkö Oy – p. +358 45 601 3553, jiri.rasanen@parkkisahko.fi 

• Mikko Summala, toimitusjohtaja, Parking Energy UK Ltd – p. +44 7764 188624, 

mikko.summala@parkingenergy.com  

 

Linkkejä: 

• Parking Energy Ltd www.parkingenergy.com 

• UK Government https://www.gov.uk/government/news/electric-taxis-to-go-wireless-thanks-to-

new-charging-tech-trial 

• Cenex https://www.cenex.co.uk/news/why-its-win-win-for-wireless-charging-in-taxis/ 

• BBC https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-51140689 

• Twitter https://twitter.com/DadSustainable/status/1218811131579523072?s=20  
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