
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköajoneuvot Suomessa -  

selvitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.8.2009 

 
 



 

 

  2   

Sisällysluettelo 

ALKUSANAT............................................................................................................................................4 

YHTEENVETO .........................................................................................................................................6 

1. JOHDANTO ..................................................................................................................................10 

1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...............................................................................................11 

2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET......................................................................14 

2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE............................................................................................................14 
2.2. SÄHKÖAJONEUVOJEN ENERGIATEHOKKUUS ................................................................................15 
2.3. VAIHTOEHDOT SÄHKÖAUTOISTUMISELLE...................................................................................20 

3. KANSAINVÄLINEN KEHITYS ................................................................................................22 

3.1. ESIMERKKEJÄ KANSALLISISTA TOIMENPIDEOHJELMISTA..............................................................22 
3.2. SÄHKÖAJONEUVOJEN KEHITYSTILANNE - KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN ENNUSTEITA ...............27 
3.3. MARKKINOILLE TULEVAT AUTOT................................................................................................29 

4. SUOMALAISEN SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN KEHITYS ...........................................37 

4.1. KLUSTERIN TOIMIJATYYPIT JA NYKYISET TOIMIJAT ....................................................................37 
4.2. KLUSTERIN NYKYTILA ...............................................................................................................40 
4.3. KLUSTERIN KEHITYSSKENAARIOT ..............................................................................................41 

5. SÄHKÖAUTOTEKNOLOGIAN NYKYTILANNE JA ENNAKOITU KEHITYS .................45 

5.1. HYBRIDIJÄRJESTELMÄT ............................................................................................................45 
5.2. AKUT.......................................................................................................................................47 
5.3. LATAUSJÄRJESTELMÄT..............................................................................................................51 
5.4. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT.........................................................................................................55 
5.5. SÄHKÖAJONEUVOJEN TEHOELEKTRONIIKKA ...............................................................................57 
5.6. ELEKTRONIIKAN JA KOMMUNIKAATION LISÄÄNTYMINEN .............................................................58 
5.7. MUUT JÄRJESTELMÄT AUTOISSA................................................................................................60 

6. AJONEUVOLIIKENTEEN SÄHKÖISTYMISEN SKENAARIOT ........................................62 

6.1. PERUSSKENAARIO ....................................................................................................................64 
6.2. NOPEUTETTU MUUTOS .............................................................................................................66 
6.3. HIDAS MUUTOS........................................................................................................................68 

7. VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOON JA SÄHKÖNTUOTANTOON .................................71 

8. MÄÄRÄYKSET, SÄÄDÖKSET JA VEROTUS – MAHDOLLISIA MUUTOSTARPEITA 75 

8.1. VEROTUS.................................................................................................................................75 
8.2. STANDARDOINTI ......................................................................................................................77 
8.3. SÄHKÖAJONEUVOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET .............................................................................78 
8.4. LIIKENTEEN OHJAUS.................................................................................................................80 
8.5. KANNUSTIMET LADATTAVIEN AUTOJEN LISÄÄMISEKSI.................................................................81 

9. TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN.....................................................82 

10. LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET .............................................................................84 

10.1. MUUTOKSET AJONEUVOTEOLLISUUDEN ARVOVERKOISSA ............................................................84 
10.2. MAHDOLLISUUDET SUOMALAISELLE ELINKEINOELÄMÄLLE ...........................................................86 

LÄHDELUETTELO ................................................................................................................................88 

LIITE I. SÄHKÖAJONEUVOJEN AKKUTEKNOLOGIOITA .......................................................93 

LIITE II. SÄHKÖAJONEUVOJEN MOOTTORIKANDIDAATIT..............................................100 

LIITE III: YLEISTYMISSKENAARIOIHIN LIITTYVÄT LASKELMAT .................................107 



 

 

  3   

LIITE IV. YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU LADATTAVIEN AUTOJEN 
SÄHKÖVERKOSTOVAIKUTUKSISTA...........................................................................................115 

LIITE V. POLTTOAINEVERON KEHITYSLASKELMIA ............................................................123 



 

 

  4   

Alkusanat 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on asettanut helmikuussa 2009 Sähkö-
ajoneuvot Suomessa – työryhmän selvittämään sähköajoneuvoihin liitty-
viä mahdollisuuksia ja toimenpiteitä. Työryhmän asettamispäätöksen 
mukaisesti työryhmän tehtävänä on:  

1. Arvioida sähköajoneuvojen laajenevaan käyttöön liittyvät kehi-
tysnäkymät Suomessa, huomioiden alan kansainväliset trendit, 

2. Selvittää näiden kehitysnäkymien vaikutukset ja uudet liiketoi-
mintamahdollisuudet suomalaisen elinkeinoelämän ja yritysten 
näkykulmasta ottaen myös huomioon muilla hallinnonaloilla teh-
ty työ, 

3. Selvittää alan tutkimus- ja kehitystoiminnan tarpeet Suomessa 
huomioiden kansainvälinen kehitys ja yhteistyömahdollisuudet, 

4. Määritellä tarvittavat teknologia- ja innovaatiotoiminnan toi-
menpiteet alan osaamisen ja liiketoiminnan vahvistamiseksi 
Suomessa, 

5. Identifioida sähköajoneuvojen käyttöönottoa koskevia standar-
doinnin, sääntelyn ja verotuksen osa-alueita, joilla vaaditaan 
kehittämistoimenpiteitä.   

Työryhmään ovat osallistuneet puheenjohtajana ylijohtaja Petri Peltonen 
(TEM), varapuheenjohtajana ylijohtaja Juhani Tervala (LVM) sekä jäse-
ninä toimitusjohtaja Ilpo Korhonen (Valmet Automotive), toimitusjohtaja 
Martti Alatalo (FEVT), toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi (Efore), johtaja 
Esa Hyvärinen (Fortum), johtaja Mauno Ylivakeri (Agco Sisu Power), joh-
taja Harri Turpeinen (Neste Oil), asiantuntija Marja Hamilo (Teknologia-
teollisuus), johtaja Kenneth Hänninnen (Energiateollisuus) toimitusjohta-
ja Pentti Rantala (Autoalan keskusliitto), toimitusjohtaja Pekka Puputti 
(Autotuojat ry), toiminnanjohtaja Jiri Räsänen (Sähköajoneuvoyhdistys), 
professori Nils-Olof Nylund (VTT), professori Mari Vaattovaara (Helsingin 
yliopisto), professori Juha Pyrhönen (LTY), projektijohtaja Pekka Vikkula 
(Espoon Kaupunki), asiantuntija Vesa Peltola (Motiva), ilmasto-ohjelman 
päällikkö Karoliina Auvinen (WWF), johtaja Martti Äijälä (Tekes), teolli-
suusneuvos Sirkka Vilkamo (TEM), ylitarkastaja Maria Rautavirta (LVM), 
neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen (VM), toimitusjohtaja Kai Kron-
ström (Biomeri Oy), ylitarkastaja Saara Jääskeläinen (LVM) ja ylitarkasta-
ja Riitta Mansukoski (TEM). 

Tämä raportti on Tekesin toimeksiannosta Biomeri Oy:n tekemä taus-
taselvitys työryhmälle ja muodostaa pohjaa työryhmän mietinnölle ja sen 
toimenpidesuosituksille. Tämä selvitystyön tekemiseen ovat osallistunet 
Biomerin vastuuhenkilön lisäksi: DI, KTM Kristian Jansson (Biomeri), pro-
fessori Pertti Järventausta (TTY), DI Antti Rautiainen (TTY), professori 
Jarmo Partanen (LTY), professori Juha Pyrhönen (LTY), TkT Samuli 
Honkapuro (LTY), DI Jukka Lassila (LTY), TkT Iisakki Kosonen (TKK) ja 
DI Timo Kari (TKK). Lisäksi professori Nils-Olof Nylund ryhmineen (VTT) 
on antanut merkittävän panoksen raportin sisältöön. Selvitystyön valvo-
jana on toiminut Martti Korkiakoski Tekesistä. 
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Tämän raportin laatijat esittävät kiitoksensa työryhmälle ja Tekesille oh-
jauksesta sekä kaikille niille lukuisille tahoille, jotka ovat käyttäneet ai-
kaansa esittääkseen näkemyksiään ja tukeneet selvityksen laadintaa. 

 

 

Selvityksen laatijoiden puolesta, 

 

Kai Kronström  

Biomeri Oy 
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Yhteenveto 
 

Markkinoille on lähivuosina tulossa useiden eri autonvalmistajien sähköver-
kosta ladattavia automalleja, ja on perusteltua olettaa, että ajoneuvoliiken-
teen sähköistyminen on todellakin käynnistymässä. Sähköistymiskehitys lisää 
merkittävästi pitkällä aikavälillä liikenteen energiatehokkuutta ja ennen kaik-
kea tarjoaa yhden energiatehokkaan ratkaisun öljyn riittävyyden, sen hinta-
kehityksen ja päästöjen aiheuttamiin haasteisiin. Käynnistymässä oleva mur-
ros tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat tämän selvi-
tyksen erityisenä painopisteenä.  

EU:n energia- ja ilmastosopimus edellyttää 16 % vähennyksen vuoden 2005 
tasosta päästökaupan ulkopuolisiin kasvihuonekaasujen päästöihin vuoteen 
2020 mennessä. Vuoden 2050 tavoite on vähentää kasvihuonekaasuja 60-80 
% nykyisestä. Vuoden 2020 päästötavoitteisiin liittyen sähköajoneuvojen 
merkitys on vielä vähäinen. Ne eivät myöskään nykyhintatasolla ole vielä eri-
tyisen kustannustehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Pidemmällä ai-
kavälillä tilanne kuitenkin muuttuu. Lisäksi öljyn voimakas kallistuminen glo-
baalin kysynnän kasvaessa ja tarjonnan ollessa rajoitettua on todennäköistä.  

Useissa maissa on erilaisia ohjelmia ja suunnitelmia sähköautojen lisäämisek-
si aggressiivisesti. Esimerkiksi Israel tavoittelee visioissa öljystä riippumatonta 
liikenneinfrastruktuuria vuoteen 2020 mennessä, Yhdysvalloissa valtio tukee 
jokaisen ladattavan auton hankintaa 7500$ avustuksella ja Tanskassa paikal-
linen energiayhtiö on ilmoittanut rakentavansa sähköautojen tarvitsemaa inf-
rastruktuuria etupainotteisesti.  

Kansallisten sähköajoneuvo-ohjelmien kommunikoinnissa korostuvat usein 
ympäristö ja öljyriippuvuus, mutta teollisuus- ja teknologiapoliittiset tavoitteet 
ovat valtiollisissa ohjelmissa käytännössä aina myös merkittävässä roolissa. 
Näitä tavoitteita ovat mm. autoteollisuuden rakennemuutoksen tukeminen, 
uusien korkean teknologian työpaikkojen synnyttäminen ja sähköverkon jous-
tavan kuorman lisääminen.  

Useimpien näkemysten mukaan ladattavista sähköajoneuvoista ensin yleisty-
vät ladattavat hybridiautot (PHEV – Plug-In Hybrid Electrical Vehicle) ja vasta 
myöhemmin puhtaat sähköautot (EV), joissa ei ole lainkaan polttomoottoria. 
Yleistymiskehityksen ennustaminen on vaikeaa, sillä vielä ei tarkkaan pystytä 
sanomaan, missä aikataulussa teknistaloudellisesti kilpailukykyisiä ladattavia 
autoja tulee markkinoille. Joka tapauksessa on selvää, että alkuvaiheessa, 
pienten sarjojen ja etenkin korkeiden akkukustannusten vuoksi, ladattavat 
autot ovat merkittävästi perinteisiä polttomoottoriautoja kalliimpia. Näin ollen 
yhteiskunnan tukitoimet ja liikennepolttoaineiden hinta vaikuttavat yleistymi-
seen voimakkaasti. Sähköllä ajaminen on tosin nykyiselläänkin edullista, sillä 
esimerkiksi huhtikuun 2009 verollisilla vähittäishinnoilla käyttövoiman hinnak-
si tulee noin 8,70€/100km bensiinille ja noin 3,00€/100km sähkölle.  

Seuraavassa taulukossa on kolme skenaariota ladattavien autojen yleistymi-
selle vuosille 2020 ja 2030. Skenaario pohjautuu tässä työssä tehtyihin las-
kelmiin, joita on peilattu kansainvälisiin ennusteisiin.   
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Suomalainen infrastruktuuri on varsin valmis vastaanottamaan sähköajoneu-
voja. Suomessa on suhteellisen kattava verkko polttomoottorien esilämmitys-
pistorasioita, jotka pääosin soveltuvat tai ovat muutettavissa sähköajoneuvo-
jen latauspisteiksi. Lisäksi suomalaiselle sähkönjakelulle on tyypillistä varus-
tautuminen suhteellisen suurien kuormitusten (esim. sähkölämmitys, sähkö-
liesi, lämminvesivaraaja) kytkeytymiseen pienjännitteiseen sähkönjakeluverk-
koon, mikä antaa Suomelle etua moneen muuhun Euroopan maahan nähden. 
Uusia latauspaikkoja tarvitaan kuitenkin kaupunkialueilla ja parkkihalleissa.  
 
Toisaalta on huomattava, että sähköautojen vaikutus sähköverkkoihin ja säh-
köntuotantokapasiteetilta vaadittavaan hetkelliseen tehoon riippuu paljolti la-
tauksen älykkyydestä. Mikäli koko henkilöautoilla syntyvä liikennesuorite ta-
pahtuisi sähköautoilla, lisäisi se sähkön kulutusta vain noin 10 %, joten liiken-
teen sähköistymien ei ole ongelma sähkön siirto- ja tuotantokapasiteetin nä-
kökulmasta latauksen vaatiman energian osalta. Ympäristönäkökulman kan-
nalta on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että ajoneuvoja ladataan sähköllä, 
jonka tuotannossa syntyy vähän hiilidioksidipäästöjä. Nykyisenkaltaisen hiili-
lauhteen käyttäminen sähköajoneuvojen voimanlähteenä ei olisi järkevää 
päästöjen kannalta. 
 
Mikäli autot voidaan ladata älykkäästi porrastaen ajankohtina, jolloin sähkön-
käyttö on muuten vähäistä, voidaan sähkö tuottaa kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti eikä uusia verkkoinvestointeja tarvita. Useissa skenaa-
rioissa sähköautot nähdäänkin merkittävänä tapana tehostaa sähköverkon 
toimintaa, sillä ne mahdollistavat ohjattavan kysynnän ja jopa energian ta-
kaisinsyötön verkkoon esimerkiksi häiriötilanteissa. Akkuteknologian kehitty-
essä hyvin nopea ”huoltoasemilla” tapahtuva pikalataus tai jopa akkujen 
vaihtojärjestelmä tulevat myös todennäköisesti mahdollisiksi. 
 
Suomalainen lainsäädäntö, määräykset ja verotus mahdollistavat nykyisellään 
sähköajoneuvojen käyttöönoton, mutta kehittämistarpeita on myös identifioi-
tu. Erityisesti teknologiateollisuuden ja elinkeinopolitiikan näkökulmasta on 
tärkeää, että tutkimuksen ja kehityksen kannalta keskeiset ensimmäiset ajo-
neuvot saadaan Suomessa käyttöön ripeästi ja helposti.  

Osuus uusista 
autoista 

Kumulatiivinen 
myyntimäärä (kpl) 

Osuus henkilöauto-
jen liikennesuorit-
teesta 

 Vuo-
si 

PHEV EV PHEV EV PHEV EV 

2020 10 % 3 % 66 000 13 000 3 % 0,6 % Perus-
skenaario 

2030 50 % 20 % 480 000 160 000 19 % 7 % 

2020 40 % 6 % 190 000 26 000 8 % 1 % Nopea 
skenaario 

2030 60 % 40 % 960 000 450 000 38 % 19 % 

2020 5 % 2 % 38 000 12 000 2 % 0,5 % Hidas 
skenaario 

2030 20 % 10 % 207 000 92 000 8 % 4 % 
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Uusimpien, verkosta ladattavien hybridiajoneuvojen (range extended electric 
vehicle) avulla olisi jo aivan lähitulevaisuudessa mahdollista siirtää yksityista-
louksien tekemistä päivittäisistä matkoista jopa 80 % sähköautoilun piiriin. 
Tällaisilla ajoneuvoilla olisi erityisesti kaupunkiliikenteen energiatehokkuuden, 
öljyriippuvuuden pienentämisen, vaihtotaseen kehityksen ja ympäristöystä-
vällisyyden kannalta merkittävä positiivinen vaikutus, jota yhteiskunnan tulisi 
tukea. 
 
Sähköajoneuvojen yleistyminen Suomessa ja maailmalla luo uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Jo tällä hetkellä on Suomessakin valmisteilla merkittäviä 
sähköajoneuvoihin liittyviä yritysten hankkeita, joista merkittävimpiä ovat Fis-
ker Karma ladattavan hybridiauton valmistuksen alkaminen Uudessa-
kaupungissa Valmet Automotiven tehtailla ja European Batteries Oy:n akku-
tehtaan valmistuminen Varkauteen. Nämä kummatkin tuovat merkittävää 
uutta liikevaihtoa jo vuonna 2010. Lisäksi raskaissa ajoneuvoissa ja niitä tek-
nisesti lähellä olevissa liikkuvissa työkoneissa tapahtuu hybridisointikehitystä 
eli sähkömoottoreita hyödyntäen päästään jarrutus- ja laskuenergiaa otta-
maan talteen sekä koneiden energiankäyttöä pienentämään.  
 
Suomalaisen sähköajoneuvoklusteri on vasta muotoutumassa ja sen voidaan 
arvioida olevan vuonna 2010 liikevaihdoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Klus-
teri koostuu ajoneuvotuotannosta, komponenteista, infrastruktuurista ja klus-
teria tukevista toimijoista. Teknistaloudellisten yhtymäkohtien vuoksi myös 
raskaiden työkoneiden hybridikäytöt voidaan laskea osaksi klusteria. Mikäli 
markkinamahdollisuudet ovat ennakoidunkaltaiset ja nämä mahdollisuudet 
pystytään hyvin hyödyntämään, voi kasvu olla voimakasta. Tällöin klusteri voi 
vuonna 2020 olla voimakkaassa kasvussa ja vuosiliikevaihdoltaan jo suuruus-
luokassa 1,5 – 2,5 miljardia euroa. Suomalaisen sähköajoneuvoklusterin syn-
tymiselle on kuitenkin olemassa hyvät edellytykset, koska Suomesta löytyy 
perinteisesti vahvaa metalli- ja konepaja- sekä sähköteollisuutta sekä näihin 
liittyvää alihankinta- ja palveluliiketoimintaosaamista. Suomalaisen autoteolli-
suuden pienuus on toisaalta haitta, toisaalta etu – pieni voi reagoida nopeas-
ti.  
 
Suomalaisella elinkeinoelämän mahdollisuudet eivät suoraan riipu sähköajo-
neuvojen yleistymisestä kotimaassa, vaikka yhtymäkohtiakin on. Niin ajoneu-
vovalmistus-, komponentti- kuin infrastruktuuriliiketoimintaa synnytettäessä 
on olennaista päästä kiinni markkinakysyntään sen aikaisessa vaiheessa. Näin 
ollen yksi olennainen kysymys niin yhteiskunnan kuin yksittäisten yritystenkin 
kannalta on identifioida ne toimenpiteet, jotka edesauttavat pääsyä kiinni oi-
keisiin asiakkaisiin, projekteihin ja markkinoihin. Muita olennaisia kysymyksiä 
on tutkimus- ja kehitystoimien kohdistaminen ja mitoittaminen oikein.  
 
Tehty selvitystyö perustelee seuraavia huomioita:  
 

• Valtiovallan rooli on keskeinen nopean liikkeellelähdön aikaansaami-
seksi. Tämä mahdollistaa suomalaiselle teollisuudelle roolin toimia ke-
hityksen eturintamassa korkean teknologian alueella. Samalla Suomi 
voisi ottaa edelläkävijän roolin myös energiainfrastruktuurin kehittäjä-
nä. 
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• Henkilöajoneuvo- ja komponenttituotantoa tukevat toimenpiteet kan-
nattaa kohdistaa sellaisiin yrityksiin, joilla on pääsy loppuasiakkaaseen 
tai kansainväliseen kysyntään, samalla pitäen huolta, että nämä yrityk-
set avaavat reittejä komponentti- ja palvelutoimittajille laajempaan ky-
syntään.  

 
• Raskaita ajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita tulisi käsitellä yhdessä, sillä 

niiden hybridisointiin liittyvät haasteet ja ratkaisut ovat keskenään sa-
mankaltaisia. Merkittäviä yhtäläisyyksiä esiintyy myös henkilöautojen 
sähkötekniikan kanssa. 

 
• Latausjärjestelmien hallintaa ja liiketoimintamalleja sekä ”Go-to-

Market”- strategiaa tulee selvittää lisää toimijoiden kesken. Esimerkiksi 
kansainväliseen standardointiin ja pilotteihin osallistuminen on perus-
teltua.  

 
• Energiavarastojen, erityisesti litiumioniakkujen, osaamispohjaa pitäisi 

koulutuksessa ja tutkimuksessa lisätä. Tätä puoltavat sekä soveltamis-
tarpeiden kasvu, energiavastojen tuleva markkinakasvu ja Suomeen 
syntynyt akkutehdas.   

 
• Perinteisesti vahvaa suomalaista metalli- ja konepaja- sekä sähköteolli-

suuden osaamispohjaa sekä näihin liittyvää palveluliiketoimintaa tulee 
edelleen vahvistaa syntymässä olevan suomalaisen sähköajoneuvo-
klusterin kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. 
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1. Johdanto 
 

Tämän raportin lähtökohtana ovat ensisijaisesti tieliikenteen ladattavat sähkö-
ajoneuvot ja niiden vaikutukset yhteiskunnassa. Tavoitteena on tarkastella 
vaikutuksia ja mahdollisia toimenpiteitä erityisesti elinkeinopolitiikan lähtökoh-
dista, mutta samalla huomata ympäristö- ja muut näkökulmat. 

Yksi selvä tarkastelukulma on valmistavan teollisuuden näkökulma. Tämä joh-
tuu osaltaan siitä, että sähköauto on konkreettinen tuote, joka latausjärjes-
telmineen tarjoaa – ainakin potentiaalisesti – merkittäviä mahdollisuuksia 
suomalaiselle teollisuudelle. Työn rajaus pitääkin sisällään ajoneuvot, niiden 
teknologian, komponentit ja ohjelmistot. Myös rajapinta sähköverkkoon on 
työn piirissä. 

Toisen tarkastelukulman muodostavat liikenteen ajoneuvokannan sähköisty-
misen vaikutukset. Jo elinkeinopoliittisesti sähköajoneuvojen yleistyminen tuo 
merkittäviä muutoksia öljyn käytön vähentymisen, palvelutarpeiden muutok-
sen ja sähkön kulutusprofiilin muutosten myötä. Lisäksi sähköajoneuvojen 
yleistymisellä on merkittäviä ympäristöpoliittisia, liikenteellisiä ja valtiontalou-
dellisia vaikutuksia.  

Nämä kaksi tarkastelukulmaa on hyvä huomata lukiessa tätä raporttia, sillä 
niiden linkittyminen ei ole itsestään selvää. Sähköautojen yleistyminen ei au-
tomaattisesti kasvata suomalaista teollisuutta tai elinkeinoelämää. Toisaalta 
näiden kahden näkökulman yhtymäkohtia on mielekästä pyrkiä tunnistamaan, 
sillä esimerkiksi teollisuudessa aikaisten markkinoiden löytäminen on olennais-
ta toimialan kehitykselle.  

Sähköajoneuvojen yleistyminen vähentäisi öljyalan liiketoimintaa Suomessa. 
Koko henkilöautokannan muuttaminen sähköiseksi säästäisi nykykulutuksella 
2,2 miljardia litraa bensiiniä ja 770 miljoonaa litraa dieselöljyä vuosittain, mikä 
parantaisi vaihtotasetta 100 euron barrelihinnalla noin 2.0 miljardia euroa, 
mikäli sähkö voitaisiin tuottaa kotimaisin polttoainein. 

Suomalainen ajoneuvoteollisuus keskittyy muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta raskaisiin ajoneuvoihin. Raskaiden ajoneuvojen sähköistymisessä on 
monia teknistaloudellisia yhtymäkohtia liikkuvien työkoneiden kanssa. Tästä 
lähtökohdasta tässä raportissa sivutaan myös työkoneteollisuutta. Samasta 
teknistaloudellisen linkittymisen periaatteesta työssä sivutaan myös autonomi-
sia hybridejä, keveitä sähköajoneuvoja ja johdinajoneuvoja. 

Polttokennoja käyttäviä ajoneuvoja ei laajasti käsitellä, sillä polttokennoauto-
jen yleistymisen ennakoidaan tapahtuvan selvästi ladattavia autoja myöhem-
min, ja erilaisten epävarmuustekijöiden olevan suurempia.  

Tämän raportin luvussa 2. käsitellään sähköajoneuvojen ominaispiirteitä ja 
energiatehokkuutta ja pyritään luomaan käsitys niiden suhteesta muihin mah-
dollisiin kehityspolkuihin.  

Luvussa 3. käsitellään kansainvälistä kehitystä eri näkökulmista, mukaan luki-
en markkinakehitys, kansalliset toimenpiteet eri maissa ja kansainväliset toi-
menpiteet ja sopimukset. 
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Luvussa 4. esitellään suomalainen sähköajoneuvoklusteri ja sen mahdollinen 
kehitys merkittäväksi kasvavaksi toimialaksi. 

Luvussa 5. käsitellään sähköajoneuvon tuomia muutoksia sähköajoneuvon ra-
kenteen ja komponenttien kannalta ottaen huomioon liiketoimintamahdolli-
suudet ja kotimaiset toimijat.  

Luvussa 6. tarkastellaan sähköautojen yleistymistä Suomessa eri skenaarioilla. 
Lähtökohtana on sähköautojen saatavuus ja kilpailukyky polttomoottoriautoi-
hin nähden. 

Luvussa 7. esitellään ladattavien sähköajoneuvojen vaikutukset sähköverk-
koon ja sähköntuotannon investointitarpeisiin.  

Luvussa 8. tarkastellaan sähköautojen verotusta, niitä koskevia määräyksiä ja 
säädöksiä, alan standardointia sekä listataan mahdollisia kannustimia sähkö-
ajoneuvojen yleistymisen tukemiseksi.  

Luvussa 9. tarkastellaan Suomalaista julkista tutkimusta ja koulutusta sähkö-
ajoneuvoalan kannalta. 

Luvussa 10. tarkastellaan liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoiden synty-
mekanismia suomalaisen teollisuuden näkökulmasta. 

Osana tämän selvityksen laadintaa nousi esille myös joukko toimenpidesuosi-
tuksia. Toimenpidesuositukset löytyvät edelleen jalostuneina ja täydennettyi-
nä Sähköajoneuvot Suomessa - työryhmän mietinnöstä, joka on ladattavissa 
Työ- ja elinkeinoministeriö verkkosivuilta.  

   

1.1. Sähköajoneuvojen käsitteet  
Sähköenergiaa tavalla tai toisella liikkumiseen käyttäviin autoihin ja muihin 
ajoneuvoihin liittyvien käsitteiden käyttö on kirjavaa. Seuraavassa on määri-
telty käsitteitä asioiden selkeyttämiseksi: 

Hybridiauto, hybridi, autonominen hybridi (engl. Hybrid electric ve-
hicle – HEV) 

Hybridiautossa kaikki energia tulee viime kädessä polttomoottorista ja sen 
käyttämästä polttoaineesta (bensiini tai dieselöljy). Hybridiauton idea on käyt-
tää polttomoottoria mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella akkua ja sähkö-
moottoria hyödyntäen sekä ottaa jarrutusenergiaa talteen akkuihin. Hybridi-
auton akkuja ei ladata ollenkaan ulkoisista lähteistä, vaan ainoastaan poltto-
moottorin tai jarrutusenergian avulla. Akkujen sijaan voidaan energiavarasto-
na käyttää myös superkondensaattoria. 

Raskaista työkoneista pääosa soveltaa tämän ryhmän kanssa samankaltaista 
tekniikkaa. Niissä voimanlähteenä on useimmiten dieselmoottori, jonka teho-
vaihteluita tasataan hybriditekniikkaa hyödyntäen. Energian talteenotto on 
myös mahdollista. Akkujen tai superkondensaattorien pieni kapasiteetti edel-
lyttää käytännössä dieselin jatkuvaa käyttöä. Työkoneissa hybriditekniikka 
mahdollistaa dieselin optimaalisen mitoituksen ja käytön, mitkä parantavat 
energiatehokkuutta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. 
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Sähköverkosta ladattava hybridiauto, ladattava hybridiauto, ladat-
tava hybridi, lataushybridi, plug-in-hybridi (Plug-in hybrid electric 
vehicle – PHEV) 

Sähköverkosta ladattava hybridiauto eroaa toiminnaltaan oleellisesti hybridi-
autosta. Ladattavan hybridin käyttämästä nettoenergiasta osa on sähköener-
giaa, joka on ladattu akkuihin sähköverkosta tai muusta ulkoisesta lähteestä. 
Kun akut tyhjenevät riittävän tyhjäksi, ladattavan hybridiauton toiminta muut-
tuu hybridiauton toiminnan kaltaiseksi. Alkuvaiheessa voidaan ennakoida, että 
usean automallin akkuvoimin ajettava matka on suhteellisen lyhyt. Niinpä pi-
demmän toimintasäteen autoille ovat valmistajat pyrkineet luomaan omia tuo-
tekategorioita joita ovat E-REV (Extended Range Electrical Vehicle) ja 
REEV (Range Extended Electrical Vehicle). Nämä ovat joka tapauksessa 
myös ladattavia hybridiautoja. 

Rinnakkaishybridi 

Rinnakkaishybridillä tarkoitetaan hybridiauton tai työkoneen teknistä raken-
netta, jossa polttomoottori ja sähkömoottori toimivat rinnakkain ja laite voi 
liikkua pelkällä polttomoottorilla, mahdollisesti pelkällä sähkömoottorilla ja 
tyypillisesti näiden älykkäällä yhdistelmällä.  

Sarjahybridi 

Sarjahybridissä polttomoottori toimii generaattorina ja kaikki voimansiirto ta-
pahtuu sähkömoottorin toimesta. Tyypillisesti ison akkukapasiteetin omaavat 
autot ovat sarjahybridejä ja termeillä REEV sekä E-REV viitataan tähän tekni-
seen rakenteeseen. Generaattorin kapasiteetti voi vaihdella täydestä suoritus-
kyvystä pienempitehoiseen.  

Työkoneissakin käytetään sarjahybridiä, mutta käytännössä dieselin on toimit-
tava lähes aina konetta käytettäessä sillä akkukapasiteetin kasvattaminen pit-
käaikaiseen työskentelyyn sopivaksi ei ole kannattavaa tavallisimmissa työsyk-
leissä. Työkoneissa hybriditekniikkaa sovelletaan dieselin toimintapisteen ja 
suorituskyvyn optimointiin. 

Sähköauto, akkusähköauto (Electric vehicle – EV) 

Sähköautossa ei ole lainkaan polttomoottoria eikä generaattoria, vaan kaikki 
auton käyttämä energia on varastoitu akkuihin ja on peräisin sähköverkosta 
tai muusta ulkoisesta lähteestä.  

Myös kaupunkiliikenteen busseja rakennetaan nykyisin akkukäyttöisinä. Bussi-
en lisäksi tarvitaan tehokas pikalatausinfrastruktuuri kaikille pysäkeille, joilla 
auto seisoo hiemankin pitempään. 

Akkukäyttöisiä työkoneitakin on olemassa, mutta niiden teho on varsin rajoi-
tettu. Tunnetuimpia laitteita ovat akkukäyttöiset varastotrukit. Nämä eivät 
kuulu tämän tarkastelun piiriin 

Sähköverkosta ladattava auto, ladattava auto, plug-in-auto (Plug-in 
vehicle) 

Sähköverkosta ladattava auto on yhteisnimitys ladattaville hybridiautoille ja 
sähköautoille. Yhteisnimitys on joissakin yhteyksissä tarpeellinen. 
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Johdinbussi, Trollikka (Engl. Trolley bus)  

Johdinbussi on linja-auto, joko ottaa sähköä tien päällä kulkevista johtimista. 
Uusissa johdinbusseissa on usein myös akkukapasiteettia siten, että autot 
voivat kulkea lyhyitä matkoja ilman kosketusta johtimiin.   

Polttokennoauto (polttokennosähköauto, polttokennohybridi) 

Polttokenno on laite, jolla voidaan tuottaa sähkövirtaa suoraan jostain neste-
mäisestä tai kaasumaisesta polttoaineesta. Autokäyttöön soveltuvin poltto-
kennotyyppi on ns. PEM (polymer electrode membrane) –tyyppinen kenno, 
jonka polttoaineena on tavallisimmin vety. 

Polttokennoautoissakin on yleensä akusto tai jokin muu sähköenergiavarasto 
puskuroimassa tehontarvetta ja ottamassa talteen sähköksi regeneroitavaa lii-
ke-energiaa. Akusto voi myös olla niin suuri, että sitä ladataan verkosta, ja 
polttokenno toimii vain varavoimanlähteenä. Varsin yleisesti polttokennoauto 
nähdäänkin polttomoottorilla varustettujen hybridiautojen tulevaisuuden ”evo-
luutiona”. Polttokennoautojen yleistymisen ennakoidaan tapahtuvan selvästi 
ladattavia autoja myöhemmin. Vetytekniikkaan liittyy myös muita haasteita, 
kuten vedyn energiatehokas tuotanto, jakelu ja varastointi. 
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2. Sähköajoneuvojen mahdollisuudet 
 

2.1. Tarve sähköautoille  
Ajoneuvoliikenteen sähköistyminen on noussut merkittäväksi teemaksi useis-
ta syistä, joista merkittävimpiä ovat ympäristöhaasteet, öljyn hintakehitys se-
kä sähköautojen tekniikassa tapahtuneet edistysaskeleet.  

Ympäristönsuojelussa etenkin hiilidioksidipäästöjen (CO2) rajoittaminen on 
olennaista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. EU:n energia- ja ilmastosopimus 
edellyttää 16 % vähennyksen vuoden 2005 tasosta päästökaupan ulkopuoli-
siin kasvihuonekaasujen päästöihin vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2050 
tavoite on vähentää kasvihuonekaasuja 60 - 80 % nykyisestä. Joulukuussa 
2008 vahvistettu uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi edellyttää, että liiken-
teen energiasta 10 % on uusiutuvaa (biopolttoaineet ja uusiutuva sähkö) 
vuonna 2020.  

On huomattava, että sähköntuotanto on jo nykyisin päästökaupan piirissä, jo-
ten siirtyminen verkosta ladattavien sähköautojen käyttöön tuo tämän osan 
liikenteestä päästökaupan piiriin. 

Suomessa vuoden 2020 liikenteen polttoaineiden kokonaiskäytön tulee pudo-
ta tasolle 48 TWh – nykyisen kulutuksen ollessa noin 51 TWh. Ilman lisätoi-
mia vuonna 2020 kulutuksen arvioidaan olevan 58 TWh.  

Vuoden 2020 ympäristötavoitteisiin pääsemisessä sähköajoneuvojen rooli on 
rajallinen, mikä johtuu etenkin niiden rajallisesta saatavuudesta ja heikosta 
kustannustehokkuudesta lyhyellä tähtäimellä1. Pidemmällä aikavälillä niiden 
rooli nousee kuitenkin oleelliseksi, sillä sähköautoilu nostaa liikkumisen ener-
giatehokkuutta erittäin merkittävästi nykyisestä tasosta lähes riippumatta 
sähkön tuotantotavasta. Periaatteessa lähes täysin hiilidioksidipäätötön säh-
köautoilukin on mahdollista, kun ostetaan vesi-, tuuli tai ydinsähköä autoon.  

Vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa biopolttoaineet näyttelevät mer-
kittävää osaa, mutta mahdollisuudet kasvattaa biopolttoaineiden tuotantoa 
globaalisti ekologisesti kestävällä ovat rajalliset ilman uusia tapoja tuottaa 
biomassaa. Sähköajoneuvot ja biopolttoaineet eivät myöskään ole suoranai-
sesti kilpailevia ratkaisuja, sillä esimerkiksi rekat ja lentoliikenne käyttävät hii-
livetypohjaisia polttoaineita myös tulevaisuudessa. Lisäksi on huomattava, et-
tä liikennepolttoaineita valmistetaan tulevaisuudessa myös öljyhiekasta, maa-
kaasusta ja hiilestä, jolloin polttoaineiden kokonaishiilidioksidipäästöt (Well to 
Wheel) nousevat jopa kaksinkertaisiksi nykyiseen tasoon verrattuna.  

Ympäristönäkökulmasta sähköajoneuvojen suosiminen on erittäin perustel-
tua. Suomen nykyisellä sähköntuotantorakenteella sähköautojen hiilidioksidi-
päästöjen voidaan ennakoida olevan suuruusluokassa 50 g/km, kun otetaan 
huomioon sähköntuotannon päästöt ja siirtohäviöt. Ajonaikaiset päästöt ovat 
0 g/km. Tällä hetkellä rekisteröitävien autojen keskimääräiset ajonaikaiset hii-
lidioksidipäästöt ovat keskimäärin yli 150 g/km, ja öljynjalostukset ja –jakelun 
ottaminen huomioon kasvattaa polttomoottoriautojen hiilidioksidipäästöjä vie-
lä noin 20% noin 180 grammaan kilometriä kohti. 
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Öljyn hinta nousi historiallisen korkealle 2008 ja useissa ennusteissa öljyn 
hinnan odotetaan nousevan jälleen maailmanlaajuisen kysynnän noustessa 
talouden elpyessä. Öljyn hinnan nousu liittyy helposti hyödynnettävissä olevi-
en öljyvarantojen hiipumiseen ja öljyn kysynnän kasvuun. Toisin kuin useim-
milla tuotannonaloilla, joilla markkinatalous lisää tarjontaa vastaamaan ky-
syntään, on öljyssä kyse uusiutumattomasta resurssista, jonka tuotantoa ei 
voida rajattomasti kasvattaa. Käytämme noin 100 miljoonan vuoden aikana 
syntynyttä rajallista resurssia kiihtyvällä vauhdilla ja useiden merkittävien 
tuotantoalueiden (esim. USA ja Pohjanmeri) historiallinen tuotantohuippu on 
jo takana. Asiantuntijat väittelevät siitä, onko globaali öljyhuippukin jo ohitet-
tu. 

Öljyn hinnan nousu aiheuttaa yhteiskunnan ja erityisesti liikennesektorin 
merkittävän öljyriippuvuuden vuoksi shokkeja koko talouteen2 ja sodanjälkei-
set voimakkaat taantumat 1975 ja 2008 ovatkin merkittäviltä osin liittyneet 
öljyn hintapiikkeihin. Korkea öljyn hinta vaikuttaa myös kansantalouden vaih-
totaseeseen ja vaihtosuhteeseen negatiivisesti, mikä voi vaikuttaa merkittä-
västi tulevien vuosien hyvinvointiin. Lisäksi riskejä ja epävakautta lisää se, et-
tä öljyn tuotanto keskittyy tulevina vuosina entistä enemmän muutamaan 
valtioon Persialahden ympäristössä.  

Vaikka merkittäviä ajoneuvojen sähköistämistä motivoivia syitä on lukuisia, ei 
tekniikka ole mahdollistanut teknistaloudellisesti kilpailukykyisten ajoneuvojen 
tuotantoa lukuun ottamatta joitain erityissovelluksia (johdinbussit, varastot-
rukit). Nyt tekniikka − erityisesti kehitystä rajoittanut akkuteknologia − on ke-
hittynyt niin pitkälle, että ajoneuvojen sähköistyminen on käynnisty-
mässä. On kuitenkin huomattava, että ensimmäiset sarjavalmisteiset ladat-
tavat autot ovat vasta tulossa markkinoille, minkä vuoksi ajoneuvojen säh-
köistymisen markkinakehitys lähivuosina on hidasta.  

 

2.2. Sähköajoneuvojen energiatehokkuus 
 
Sähköajoneuvot mahdollistavat monipuolisen, öljystä riippumattoman, liiken-
teen polttoainevalikoiman käyttämisen. Koko sähköautojen tarvitsema energia 
ja suurin osa sähköverkosta ladattavien hybridiautojen käyttämästä energias-
ta on sähköenergiaa, jolloin autoliikenne ei ole sidottu mihinkään tiettyyn pri-
määrienergianlähteeseen, vaan energianlähteet voidaan valita kulloinkin käy-
tössä olevista vaihtoehdoista.  
 
Sähköajoneuvojen käytöllä voidaan vähentää myös primäärienergian kulutus-
ta. Tämä on mahdollista tilanteissa, jolloin energiaketjun kokonaishyötysuh-
detta saadaan nostettua nykyisten polttomoottoreihin perustuvien järjestelmi-
en hyötysuhdetta paremmaksi. Usein energiaketjun kokonaishyötysuhteesta 
puhuttaessa käytetään termiä ”Well to Wheels” eli öljylähteeltä renkaaseen. 
Tällöin auton hyötysuhteen lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi öljynjalos-
tuksen ja jakelun vaikutukset. Yhdysvaltain energiaministeriön mukaan öljyn-
jalostuksen ja jakelun hyötysuhde on 83 %3. Muut lähteet4 antavat saman-
suuntaisia arvioita.  
 
Sähköautojen ”tank-to-wheel” nimelliskulutus on tyypillisesti välillä 0,11 – 
0,14 kWh/km5. Fortumin talviolosuhteissa tekemien testien mukaan todellinen 
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kulutus on 0,20 – 0,25 kWh/km6. Fortumin testeissä on käytetty Fiat Doblo 
merkkistä paketti/tila-autoa. Nämä testit tukevat käsitystä, että normaalin, 
keskikokoisen sähköauton keskimääräiseksi todelliseksi energiankulutukseksi 
muodostuu tyypillisesti 0,15 – 0,20 kWh/km auton sisätilan lämmitys- ja jääh-
dytysjärjestelmien tarvitsema energia pois lukien7,8. Vertailukohtana voidaan 
pitää Toyota Priusta, jonka nimelliskulutus (4,3 l/100km) vastaa 0,40 
kWh/km.    
 
Ääriolosuhteissa sähköajoneuvojen lämmitys ja jäähdytys kuluttavat helposti 
merkittäviä määriä energiaa. Ilmastointi on myös polttomoottoriautoissa mer-
kittävä kulutusta lisäävä tekijä, ja lisäksi polttomottoreiden kulutus sekä pääs-
töt nousevat kylmällä merkittävästi virallisten kulutuslukujen yläpuolelle. Moti-
van mukaan kylmällä esilämmittämättömän polttomoottorin kulutus on 44 % 
korkeampi kuin esilämmitetyn9. Esilämmityksen kuluttama energia on tyypilli-
sesti noin 1 kWh, jolla sähköauto ajaa noin 5 km. Virallisiin kulutuslukemiin ei 
oteta huomioon lämmityksen tai jäähdytyksen käyttämää energiaa missään 
ajoneuvolajissa. 
 
”Well to wheels”-arvona ilmoitettuna auton energiankulutus vaihtelee voimak-
kaasti riippuen sähkön tuotantomuodosta. Lämpövoimalaitosten sähköntuo-
tantohyötysuhde on noin 30 – 45 %, mutta yhdistetyssä tuotannossa myös 
lämpö hyödynnetään. Suuri vesivoimala muuntaa veden potentiaalienergiasta 
noin 80 % sähköksi ja tuulivoimala noin 40 % siitä tuulesta, joka osuu turbii-
nin pinta-alalle. Yleensä elinkaaritarkasteluissa tuuli- ja vesivoiman primää-
rienergiakertoimena pidetään 1:stä. Suomessa sähköverkon siirtohäviöt ovat 
noin 4 %. 
 
Mitsubishin mukaan10 Well to tank -hyötysuhde sähköautolle keskimäärin on 
42.9 %, bensa-autolle 82 % ja dieselille 88.6 %. Tank to wheel -hyötysuhde 
on sähköautolle noin 70 – 83 %, bensabyhridille 30.2 %, dieselautolle 17.8 % 
ja bensa-autolle 15.1 %. Sähköauton kokonais-well to wheel -hyötysuhde on 
siten 28 – 36 %, bensahybridille 24.8 %, dieselautolle 15.8 % ja bensa-
autolle 12.4 %. Sähköauton energiatehokkuus on siis parhaimmillaan kolmin-
kertainen bensiiniautoon verrattuna. On huomattava, että vaikka Mitsubishin 
luvut perustuvat Japanin sähköntuotantorakenteeseen, on tulos sovellettavis-
sa Suomeen. Pohjoismaisella tai suomalaisella tuotantorakenteella sähköauton 
energiatehokkuus on jopa parempi kuin japanilaisella. Huomionarvoista on 
myös, että biodieselin valmistuksen ”Forest to Tank” hyötysuhde on noin 
60 %, jolloin biodieseliä käyttävän dieselauton kokonaishyötysuhde jää alle 
11 prosentin.  
 
Merkittävälläkään ladattavien autojen yleistymisellä ei ole valtavan suurta vai-
kutusta Suomen sähkönkulutukseen. Henkilöautojen lukumäärä Suomessa on 
noin 2,7 miljoonaa11. Auton keskimääräinen sähkönkulutus on n. 0.20 
kWh/km, ja autojen keskimääräinen vuotuinen ajosuorite on n. 17 000 
km/a12. Suomen vuotuinen sähköenergian kulutus on n. 90 TWh13. Jos kaikki 
Suomen henkilöautot käyttäisivät vain sähköenergiaa, autojen kokonaissäh-
könkulutus olisi yo. parametreilla ja oletuksilla n. 9.2 TWh, mikä vastaa n. 10 
% Suomen sähkönkulutuksesta. Tätä voidaan pitää ylärajana henkilöautokan-
nan sähkönkulutukselle. Seuraavissa kappaleissa on esitetty tarkempia las-
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kelmia ladattavien autojen vaikutuksesta primäärienergian kulutukseen sekä 
hiilidioksidipäästöihin.  
 
Kuvassa 2.1 on esitetty yksinkertainen esimerkkilaskelma ladattavien autojen 
vaikutuksesta Suomen henkilöautojen primäärienergian kulutukseen eri säh-
köntuotantomuodoilla. Laskelmat on tehty taulukon 2.1 parametreilla ja lisäksi 
laskelmassa on käytetty yllä mainittuja arvoja henkilöautojen lukumääräksi 
(2,7 milj.) ja keskimääräiseksi ajosuoritteeksi (17 000km/a)14. Ladattavilla au-
toilla 70 % ajokilometreistä oletettiin ajettavan sähköenergiaa käyttäen. Ku-
van 2.1 tuloksista huomataan, että esimerkiksi 50 % ladattavien autojen pe-
netraatioasteella primäärienergian kulutus vähenee n. 20 % perustilanteeseen 
(0 % penetraatio) verrattuna, kun autojen käyttämä sähköenergia tuotetaan 
keskimääräisellä nykyisellä pohjoismaisella tuotantorakenteella. 
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Kuva 2.1. Suomalaisten henkilöautojen primäärienergian käyttö eri sähköntuotanto-
muodoilla eri sähköautopenetraatioilla.  

Taulukko 2.1. Esimerkkilaskelman energiankulutusparametreja 

Polttomoottoriautojen (ml. ladattavien hybridien polttomoot-
toriajo) nettoenergiankulutus (polttoaineen lämpöarvo) 

0,60 kWh/km* 

Ladattavien autojen keskimääräinen nettosähkönkulutus 0,20 kWh/km 
Keskimääräisen suomalaisen sähköntuotannon primää-
rienergiakerroin** 

1,9 

Keskimääräisen pohjoismaisen sähköntuotannon primää-
rienergiakerroin** 

1,5 

Hiililauhteen primäärienergiakerroin** 2,5 
Uusiutuvien (vesi,tuuli…) energianlähteiden primääriener-
giakerroin** 

1,0 

Sähkön siirtohäviöt 4% 
Öljynjalostuksen ja polttoainelogistiikan tehokkuus 0,83 
* Vastaa n. 6,7 l/100 km bensiinin tai 6,0 l/100 km dieselin kulutusta. ** tarvittava primää-
rienergiamäärä saadaan kertomalla nettokulutus tällä 
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Liikenteen siirtymisellä sähköenergian käyttäjäksi on mahdollista merkittävästi 
vähentää päästöjä. Koska sähköautojen hiukkaspäästöt rajoittuvat lähinnä 
vain renkaista ja tiestä peräisin oleviin hiukkasiin, olisi ladattavien autojen laa-
jamittaisella käytöllä merkittävä positiivinen vaikutus suurkaupunkien ilman-
laatuun. Lataamalla sähköajoneuvot vähäpäästöisillä energianlähteillä, kuten 
uusiutuvilla energianlähteillä, ydinvoimalla tai yhdistetyllä sähkön ja lämmön 
tuotannolla, voidaan vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi on 
huomattava, että sähköntuotannon päästöjä rajoitetaan päästökauppameka-
nismein. Tämä tarkoittaa, ainakin periaatteessa, että liikenteen päästöt lisää-
vät päästöoikeuksien niukkuutta ja johtavat päästövähennyksiin siellä, missä 
niiden toteutus on päästökauppa-alueella tehokkainta.  
 
Kuvassa 2.2 on esitetty yksinkertainen esimerkkilaskelma ladattavien autojen 
vaikutuksesta Suomen CO2-päästöihin. Laskelmissa on otettu huomioon polt-
toaineiden jalostuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt, mutta ei mahdol-
lisia päästökaupan vaikutuksia. Laskentaoletukset olivat autokannan suuruu-
den, keskimääräisen ajosuoritteen ja sähköenergian osuuden suhteen samat 
kuin edellisessä esimerkissä. Hiilidioksidipäästöjen laskentaan tarvittavat pa-
rametrit on esitetty taulukossa 2.2. Käyttämällä lataukseen puhtaita energian-
lähteitä voidaan liikenteen CO2-päästöjä vähentää merkittävästi. Esimerkiksi 
50 % penetraatioasteella ja pohjoismaisella tuotantorakenteella hiilidioksidi-
päästöt alenisivat n. 30 % perustapaukseen (0 % penetraatio) verrattuna. On 
huomattava, että tämän laskelman oletuksilla jopa hiililauhteen käyttäminen 
ladattavien autojen tarvitseman sähköenergian tuotannossa vähentää hiilidi-
oksidipäästöjä lievästi.  
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Kuva 2.2. Suomen henkilöautojen kokonaishiilidioksidipäästöt eri sähköntuotantota-
voilla 
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Taulukko 2.2a. Esimerkkilaskelman päästöparametreja15  

Polttomoottorien (polttomoottoriautot ja ladattavien hybridien 
polttomoottorit) CO2-päästöt polttoaineen lämpöarvoon suh-
teutettuna 

260 g/kWh* 

Keskimääräisen pohjoismaisen sähköntuotannon CO2-päästöt 120 g/kWh 
Keskimääräisen suomalaisen sähköntuotannon CO2-päästöt 230 g/kWh 
Hiililauhdesähkön CO2-päästöt 850 g/kWh 
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön CO2-päästöt  0 g/kWh 

* Vastaa taulukon 2.1 energiankulutuksella laskettuna 150 g/km ominaispäästöjä 

 

Taulukko 2.2b. Yhteenveto esimerkkilaskelman päästöparametreista  

Vaihtoehto CO2-tuotto 
[g/kWh] 

Energian 
kulutus 

[kWh/km] 

CO2-
tuotto 
[g/km] 

Muutos-% 

Polttomoottoriauto 
Polttomoottorien (polt-
tomoottoriautot ja la-
dattavien hybridien 
polttomoottorit) CO2-
päästöt polttoaineen 
alempaan lämpöarvoon 
suhteutettuna 

260* 0,6 188 
 

(156**) 
 

0 
 

(0) 

Sähköauto 
Keskimääräisen poh-
joismaisen sähköntuo-
tannon CO2-päästöt 

120  0,2 25 
 

(24***) 
 

-87 % 
 

(-85%) 

Keskimääräisen suoma-
laisen sähköntuotannon 
CO2-päästöt 

230  0,2 48 
 

(46***) 

- 74% 
 

(-70%) 
Hiililauhdesähkön CO2-
päästöt 

850 0,2 176 
 

(170***) 

-6 % 
 

(+9%) 
Uusiutuvista energia-
lähteistä tuotetun säh-
kön CO2-päästöt 

0  0,2  ≈ 0 ≈ -100 % 

* Vastaa kulutusta 6,7 l/100 km bensiinillä tai 5,9 l/100 km dieselöljyllä 
** Ottamatta huomioon jalostuksen ja polttoainelogistiikan päästöjä (hyötysuhde 83%) 
***Ottamatta huomioon siirtohäviöitä (4%) 
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2.3. Vaihtoehdot sähköautoistumiselle  
 
Tällä hetkellä tieliikenteen primäärienergianlähteenä on raakaöljy. Raakaöljyn 
riittävyydestä on keskusteltu aina -70 luvulta lähtien ja useimpien ennusteiden 
mukaan raakaöljyn hinta ja saatavuus voivat nousta jo lähivuosina ongelmiksi. 
Kehitystä kuvaa, että esimerkiksi Euroopan omavaraisuuden on arvioitu laske-
van vuoden 2007 33 %:n tasosta 19 %:iin vuoteen 2015 mennessä16 ja maa-
ilman öljyntarpeen on ennakoitu kasvavan 106 miljoonaan tynnyriin päivässä 
vuoteen 2030 mennessä ennakoidun tuotannon ollessa suuruusluokassa 95 
miljoonaa tynnyriä17. Öljyn käyttöä vähentävät toimenpiteet, esimerkiksi auto-
jen energiatehokkuus ja sähköautoistuminen, ovat olennaisia tämän kehityk-
sen hallitsemiseksi. Alla on tarkasteltu biopohjaisia öljyjä ja muita ei-
konventionaalisia öljyjä sekä polttokennoja.   
 
Biopohjaiset öljyt 
Suomella on mahdollisuus nousta merkittäväksi tuottajaksi toisen sukupolven 
biopohjaisissa liikennepolttoaineissa. Toisen sukupolven biopohjaisiin liikenne-
polttoaineisiin, jotka tehdään muista kuin ravintokasveista, liittyy kuitenkin 
vielä lukuisia teknisiä haasteita ja niiden kokonaisenergiatehokkuus on hei-
kompi kuin mihin päästäisiin käyttämällä niiden energia sähköntuotantoon. 
Ottaen huomioon kehityksen dynamiikan ja raskaan liikenteen säilymisen die-
selin käyttäjänä, eivät biopohjaiset öljyt ja liikenteen uudet sähköajoneuvot 
ole toisiaan poissulkevia kehityspolkuja. 
 
Ei-konventionaaliset öljyt 
Ei-konventionaalisia öljyjä ovat mm. öljyhiekasta tuotettu raakaöljy, hiilestä 
nesteytetty öljy (CTL) ja kaasusta nesteytetty öljy (GTL). Näiden öljytuottei-
den kokonaishiilidioksidipäästöt ja muut ympäristövaikutukset ovat selvästi 
perinteistä raakaöljyä suuremmat. Ei-konventionaalisten öljyjen tuotanto voi 
nousta nopeasti täyttämään maailmanlaajuista öljyn kysyntää ja heikentää 
polttomoottoripohjaisen liikenteen energiatehokkuutta ja lisätä ympäristö-
kuormaa18. 
 
Polttokennot 
Polttokennot eivät ole itsessään primäärienergialähteitä, vaan autokäytössä 
ne käyttävät vetyä tai jotain sopivia hiilivetyjä energianlähteenä. Vety tuote-
taan aina jollain muulla primäärienergialla. Vedyn varastointi on vaativaa ja 
kallista. Lisäksi vedyn paineistus tai nesteytys kuluttaa energiaa, mikä laskee 
polttokennojen kokonaishyötysuhdetta. Ajoneuvokäyttöön soveltuva poltto-
kennotekniikka on monimutkaista ja ainakin toistaiseksi vielä kallista.  
 
Mikäli akkujen ennustettu kehitys toteutuu, voidaan olettaa, etteivät poltto-
kennot yleisty ajoneuvokäytöissä, tai polttokennojen rooliksi tulee ennemmin 
suhteellisen pienitehoinen lisävoiman tuotto (APU - axiliary power unit), jolloin 
polttoaineena voi vedyn rinnalla olla myös mm. metanoli. Polttokennojen tuot-
taman sähkön osuus ajosuoritteesta jää tällöin tasolle 10 – 30 %.  
 
Teknisesti polttokennoautot ovat sähköautoja eli autoa liikuttaa sähkömootto-
ri. Viimeaikaisessa kehityksessä on akuston kapasiteetti kasvanut voimakkaas-
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ti polttokennoautoprototyypeissä. Aiemmissa prototyypeissä oli erittäin pieni 
puskuriakku tai superkondensaattorivarasto. Sekä akkuteknologian kehitys et-
tä ymmärrys polttokennojen vanhenemisesta syklisessä käytössä on johtanut 
akuston kapasiteetin kasvuun. Polttokennoautojen tulevaisuus nähdäänkin 
ennen kaikkea ladattavina hybrideinä, joissa merkittävä osa ajosuoritteesta 
tapahtuu verkkosähköllä. Polttokenno toimii silloin vain varavoimanlähteenä 
polttomoottorigeneraattorin tapaan.  
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3. Kansainvälinen kehitys 

3.1. Esimerkkejä kansallisista toimenpideohjelmista 
 

EU:n Green Car Initiative 

Osana lokakuussa 2008 esiteltyä talouden elvytyspakettia EU:ssa suunnitel-
laan mm. kolmea ns. public-private partnership’iä, jotka ovat: 

• The European Green Car Initiative 

• The Energy Efficent Buildings Initiative 

• The Factories of the Future Initiative 

Erityisesti Euroopan autoteollisuus on kärsinyt talouden taantumasta. Green 
Car Intiative ei kuitenkaan tähtää akuutteihin tukitoimenpiteisiin, vaan kilpai-
lukyvyn ja ympäristömyönteisyyden kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Euroo-
pan Investointipankki EIB myöntää 4 miljardia euroa lainaa teollisiin innovaa-
tioihin. Lisäksi liikenteen sopeuttamiseen kestävään kehitykseen varataan 1 
miljardi euroa. Tästä 500 miljoonaa euroa tulee Komissiolta ja toiset 500 mil-
joona euroa teollisuudelta ja jäsenvaltioilta yhteensä. Yksi Green Car Initiati-
ven pääteemoista on ajoneuvojen sähköistäminen. Tutkimuksen painopiste-
alueita ovat (Holmberg 2009)19: 

• energian varastointi 

• autojen voimalinjaratkaisut 

• ajoneuvointegraatio 

• infrastruktuuri-integraatio 

• kuljetusjärjestelmään integroituminen 

 

Yhdysvallat 

Virkaan astuttuaan tammikuussa 2009 presidentti Barack Obama julkisti 
oman energia- ja ympäristöohjelmansa. Ohjelmajulistus sisältää mm. seuraa-
vat tavoitteet ja toimenpiteet (White House 2009): 

• lyhyellä aikavälillä amerikkalaisten perheiden taloudellisen ahdingon 
helpottaminen 

• ilmastonmuutoksen muutoksen hillintä leikkaamalla kasvihuonekaasu-
päästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä (vastaa siis EU:n ilmastostra-
tegiaa) 

• miljoonia uusia ”vihreitä” työpaikkoja investoinneilla puhtaaseen 
energiateollisuuteen 

• ajoneuvojen polttoaineenkulutusstandardien kiristäminen 

• tukia edistyksellisten ajoneuvojen hankintaan 

• miljoona ladattavaa hybridiautoa käyttöön vuoteen 2015 mennessä 
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• kansallisen Low Carbon Fuels –standardin luominen 

• kotimaisen energian edistäminen 

• 10 % uusiutuvaa sähköä vuonna 2012 ja 25 % vuonna 2025 

• sitoutuminen energiatehokkuuteen 

• puhtaan hiiliteknologian (CCS) kehittäminen ja markkinoille saattami-
nen 

Obaman hallinto on siis Bushin hallinnosta poiketen esittänyt CO2-päästöjen 
voimakasta rajoittamista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi president-
ti Obama ilmoitti, että hän mahdollistaa Kalifornialle ja muille osavaltioille 
kansallisia (Federal) määräyksiä ankarampien ympäristösäännösten asettami-
sen.  

EU:n tavoin myös USA on varannut rahoitusta elvytysohjelmiin. U.S Depart-
ment of Energyn (DOE) alaisuuteen kuuluva Energy Efficiency and Renew-
able Energy (EERE) saa presidentti Obaman helmikuussa 2009 tekemällä 
päätöksellä käyttöönsä 16,7 miljardia dollaria erilaisiin energiahankkeisiin. 
Suurin osa rahoista suunnataan erilaisiin energiatukiin. Muihin tarkoituksiin 
rahaa jaetaan seuraavasti (EERE 2009): 

• 2,5 miljardia dollaria EERE:n soveltavaan tutkimukseen, demonstroin-
teihin ja markkinoille tulon avustamiseen, mm. 

o 800 miljoonaa dollaria biomassaohjelmaan 

o 400 miljoonaa dollaria geotermiseen energiaan 

o 50 miljoonaa dollaria informaatio- ja viestintäteknologioiden ener-
giatehokkuuden parantamiseen 

o 400 miljoonaa dollaria sähköautojen kehitykseen 

• 5 miljardia dollaria asuinrakennusten energiatehokkuuden parantami-
seen (weatherization assistance) 

• 4 miljardia dollaria julkisten rakennusten päivityksiin 

• 2 miljardia dollaria kehittyneiden akkujärjestelmien ja komponenttien 
valmistuksen kehittämiseen 

o tavoitteena aikaansaada litium-akkujen ja hybridijärjestelmien 
komponenttien kotimaista tuotantoa 

• 300 miljoonaa dollaria Alternative Fueled Vehicles Pilot Grant ohjel-
maan 

Taantuman torjunnan nimissä sekä EU että USA siis panostavat sähköautojen 
ja sähköautojen komponenttien kehitykseen. 

 

Norja 

Norjassa ”tilaus” sähköautoille on voimakas. Liikennesektori on merkittävä 
päästölähde, koska rakennusten lämmitys hoidetaan varsin laajasti sähköllä, 
ja sähkövoiman tuotannossa vesivoimalla on erittäin merkittävä osuus. Kor-
vaamalla siis fossiilisia polttoaineita sähköllä, saavutetaan suuria päästövä-
henemiä.  
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Poliittinen tahto öljyriippuvuuden vähentämiseksi on vahva, kuten tuore uuti-
nen20 aloitteesta uusien tavanomaisten bensiiniautojen myynnin kieltämisestä 
kokonaan 2015 alkaen osoittaa.  

Norjassa autojen hankintaverotus on samaa, korkeaa tasoa kuin Suomessa. 
Kuten Suomessa, vero on vuodesta 2007 myös porrastettu CO2-päästöjen 
mukaan, mutta myös paino ja teho vaikuttavat veroon, toisin kuin Suomessa. 
Sähköautot on kokonaan vapautettu hankintaverosta ja vuosittaisista mak-
suista, ml. ALV. Myös muut tuet ja edut ovat huippuluokkaa: sähköautot saa-
vat käyttää joukkoliikennekaistoja, eikä niillä ajettaessa tarvitse maksaa tie-
maksuja. Pysäköinti on ilmaista, samoin julkisten maantielauttojen käyttö. Li-
säksi julkisella rahoituksella perustettu kestävän kehityksen mukaista liiken-
nettä edistävä Transnova-projekti satsaa vuonna 2009 runsaat 6 milj. EUR 
sähköautojen latausasemiin, ja julkista rahoitusta kanavoidaan myös aihealu-
een tutkimus- ja kehitystyöhön21. 

Norjassa toimii myös yksi harvoista sähköautoja valmistavista yrityksistä 
(Th!nk22, perustettu 1991 nimellä Pivco23), jolla tuotanto on mittakaavaltaan 
tuhansissa autoissa. Yhtiö on kuitenkin ollut useaan kertaan vaikeuksissa, ja 
viime joulukuusta lähtien tuotanto on ollut pysähdyksissä24, mutta se pyritään 
saamaan taas uudelleen käyntiin loppuvuodesta25. Sitä silmällä pitäen mm. 
Norjan valtio on ohjannut 40 milj. NOK akkukehitykseen Enerdelille, joka on 
Th!nkin tytäryhtiö.  

 

Tanska 

Tanskassa sähköautot on (ainakin vuoteen 2012 asti) vapautettu autoveros-
ta, joka on normaaliautoille noin 180 %. Tanskassa tuulienergialla on erityi-
sen suuri osuus maan energiantuotannossa. Läntisessä osassa maata se on 
jo nyt 25 %, ja tulevaisuuden suunnitelmissa on nostaa se jopa 50 % tasolle 
2020 mennessä26. Sähköautojen varaaman sähkön toivotaan toimivan tasa-
painottajana ja säätövoimana. Tätä ns. “Vehicle-to-grid” (V2G) –toimintoa on 
haluttu hyödyntää myös monissa muissa maissa, kuten Kaliforniassa, jossa 
sähköverkko ei ole yhtä vahva kuin Suomessa.  

Sähköautojen markkinoille tulon ja yleistymisen vauhdittamiseksi Danish 
Energy Agency on käynnistänyt sähköautojen demoprojektin, jonka toiminta-
aika on 2008 – 2012, ja budjetti 35 milj. DKK15. 

Amerikkalainen yhtiö ”Better Place” i27 suunnittelee Tanskaan yhdessä suuren 
tanskalaisen energiayhtiön (DONG) ja IBM:n kanssa vaihtoakkuihin perustu-
vaa sähköautojen latausjärjestelmää28,29. Tanskaa pidetään useilla muillakin 
tahoilla sopivana koealueena sähköautoille. 

”Better Place” on käynnistänyt hankkeet vastaavista latausasemaprojekteista 
ja sähköautojen laajoista demonstraatioista myös Israeliin30, Portugaliin31 ja 
Irlantiin. Autotoimittajana on kaikissa Renault/Nissan-yhteenliittymä.   

 

Ruotsi 

Ruotsin ”sähköautostrategia” (Gör Sverige till ett elbilens pionjärland – Rap-
port från Globaliseringsrådet)32 luettelee useita positiivisia seikkoja sähköajo-
neuvoille. Niitä ovat mm. lähes hiilineutraali sähköntuotanto, voimakas ajo-
neuvoklusteri ja ruotsalaisten (vauraiden) kuluttajien halu ja kyky edelläkävi-
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jyyteen uuden tekniikan käyttöönotossa. Raportin mukaan julkisen vallan tu-
lee kuitenkin taloudellisin kannustimin tukea kuluttajia, jotka hankkivat säh-
köautoja, koska ne ovat ainakin toistaiseksi paljon normaaleja autoja kalliim-
pia. 

Ruotsissa on käytössä ns. ”miljöbil” –ajoneuvoluokittelu33,  mutta se ei ole ai-
van yksikäsitteinen, sillä eri kunnissa on vähän eroavuuksia. Yleistettynä ”mil-
jöbil” -luokittelu koskee kaikkia ”vähäpäästöisiä” henkilöautoja, joita ovat bio-
polttoainetta käyttävät (biokaasu tai E85) autot, sähkö- ja hybridiautot sekä 
alle 120 g/km CO2 päästävät bensiini- ja dieselautot (dieselissä hiukkaspäästö 
max 5 mg/km, mikä vaatii hiukkassuodattimen). Näiden hankintaa tuetaan 
10 000 SEK avustuksella, ja ne saavat mm. pysäköintietuja useissa kaupun-
geissa34. Ruuhkamaksuista vapautus päättyi 1.1.2009, mutta jäi voimaan sitä 
ennen rekisteröidyille autoille. Sähköautoille on ainakin ehdotettu hankinta-
avustuksen kaksinkertaistamista35.  

Energiatehokkuutta ja kestävää energiankäyttöä edistävä viranomaistaho 
Energimyndigheten tukee plug-in hybridien demonstraatiota ja kenttäkoetta 
Tukholmassa (MOBILEL), jossa yhteystyökumppanina on Fortum. Autoina on 
viisi konvertoitua Toyota Prius PHEV autoa Suur-Tukholman alueella36, 37, 38, 39. 
Autot on varustanut NiMH-akuilla ruotsalais-amerikkalainen NILAR-yhtiö24. 

Ruotsiin on myös suunnitteilla sähköautojen valmistusta. Alelion Batteries –
yrityksen, joka valmistaa uuden sukupolven litiumakkuja, on tarkoitus tuottaa 
Fiat 500:n sähköautokonversiota 400 kpl Nödingessä, lähellä Göteborgia. 
Aluksi 100 kpl vuonna 2009 ja 300 kpl vuonna 2010 40,41,42. 

Myös Vattenfall & ABB suunnittelevat Th!nk –sähköautoihin perustuvaa de-
monstraatiota ja kenttätestiä Gävlessä ja Sandvikenissä. Aluksi 20 auton ko-
etta on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa 49 kuntaan Länsi-Göötanmaalla43, 
44.  

Uutisia on myös julkaistu mahdollisesta Th!nk-autojen valmistuksesta Ruot-
sissa (Trollhättan/Uddevalla)45. 

 

UK 

Iso-Britanniassa suositaan vähän hiilidioksidia tuottavia autoja pitkälti saman-
laisin kannustimin kuin Ruotsissakin. Alle 120 g/km CO2-päästöisissä autoissa 
verotus on kevyempi, ja ne saavat vapautuksia Lontoon ruuhkamaksusta se-
kä monin paikoin pysäköintietuuksia. Tällaisten autojen osuus uusrekisteröin-
neistä vuonna 2008 oli noin 11 %. Sähköautoille ei kuitenkaan ole mitään eri-
tyisetuja, ja niinpä vain alle 200 sähköautoa rekisteröitiin vuonna 2008. Näis-
tä noin puolet oli Daimlerin ja Zytekin yhteistuotantona rakennettuja smart 
ED-autoja46.  

Periaatteessa Iso-Britannia ei ole sähköajoneuvojen käytölle ensisijainen koh-
demaa, koska sähköntuotannon CO2-taso on varsin korkea, noin 440 
g/kWh47, kun EU-keskiarvo on noin 340 g/kWh, ja Suomessa tyypillisenä vuo-
tena noin 200 g/kWh48. Sähköautoissa nähdään kuitenkin potentiaalia varsin-
kin ruuhkaisen kaupunkiliikenteen energiankäytön tehostajana ja lähipäästö-
jen vähentäjänä. Myös voimakaan kehityspanostuksen CCS-tekniikkaan toivo-
taan alentavan sähköntuotannon hiilipäästöjä tulevaisuudessa tehokkaasti. 
Pitkälti näistä syistä johtuen Lontoo on mukana suurkaupunkien ilmasto-
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ohjelmassa (C40 Partnership)49, jossa on mukana sähköajoneuvojen käytön 
edistäminen. 

 

Ranska 

Ranska on perinteisesti merkittävä sähköautomaa, koska maassa tuotetaan 
paljon päästötöntä sähköä ydinvoimalla. Viimeisin satsaus on julkinen tuki 
(400 milj. EUR) neljän vuoden aikana ”carbon free cars” -hankkeelle50, jossa 
kehitetään hiilidioksidipäästöttömiä (tai ainakin mahdollisimman vähän pääs-
täviä) autoja. Ranskalaiset autonvalmistajat PSA ja Renault-Nissan ovat kum-
pikin sopineet yhteistyöstä sähköenergiayhtiö EDF:n kanssa akkutekniikan ja 
latausinfrastruktuurin kehittämisestä. Ohjelman tavoitteena on saada sähkö-
autoja markkinoille 2012, ja oletettu maailmanmarkkina olisi 10 miljoonaa 
vuonna 2016. 

 

Sveitsi 

Myös Sveitsissä sähköntuotanto on lähes päästötöntä ja siksi sähköautojen 
käytön edistämisellä on pitkä perinne. Jo Mendrisio-projekti (VEL1) vuosina 
1995-2001 toi liikenteeseen 400 sähköajoneuvoa. Sen jatkona toteutettiin 
noin 10 milj. USD projekti VEL2 Ticinon kantonissa vuosina 2001-2005, ja nyt 
käynnissä on infovel alkaen 2006 51, 52, 53.  

Tuore skenaarioraportti54 sähköautojen markkinoista Sveitsissä arvioi, että 
sähköautojen osuus uusmyynnistä vuonna 2020 voisi olla 50 %, ja kumuloi-
tunut osuus koko autokannasta (vajaat 5 milj. autoa) noin 15 %. Suhteelliset 
osuudet eri autoluokissa olisivat: EVfull 10 %, EVcity 10 %, PHEV40 30 %, ja 
PHEV10&PHEV20 yhteensä 50 %. 

Sveitsissä myös merkittäviä sähköautoalan toimijoita, mm. Brusa55 ja Protos-
car56. 

 

Japani 

Japanissa on käynnissä Cool Earth –niminen teknologiaohjelma ilmastonmuu-
toksen hillintään (kuva 3.1). Liikenteen osalta mainitaan seuraavat kehitys-
kohteet (Iwai 2008): 

• älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) 

• polttokennoajoneuvot 

• ladattavat hybridit ja akkusähköautot 

• biomassapohjaiset liikennepolttoaineet 
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Kuva 3.1. Japanin Cool Earth –teknologiaohjelman elementit57.  

 

3.2.  Sähköajoneuvojen kehitystilanne - kansainvälis-
ten järjestöjen ennusteita 

 

IEA:n Energy Technology Perspectives 

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Energy Technology Perspectives58 
(ETP) sisältää erilaisia skenaarioita ja tiekarttoja (roadmap) vuodelle 2050. 
Viimeisimmän version (2008) mukaan öljyn kulutus lisääntyisi 70 % ja CO2-
päästöt lisääntyvän hiilen käytön takia peräti 130 % vuoteen 2050 mennessä. 
ETP:n mukaan koko energiajärjestelmää on muutettava perusteellisesti. Ele-
menttejä tässä ovat: 

• energiatehokkuus 

• uusiutuva energia 

• ydinenergia 

• hiilen talteenotto ja varastointi (CCS) 

• hiilivapaa liikennejärjestelmä 

Henkilöautojen osalta ETP 200859 esittää eri projektioita uuden teknologian 
yleistymisestä ja uusien autojen jakaumasta vuonna 2050. Eri vaihtoehdot 
ovat (kuva 3.2): 

• perustapaus (baseline) 
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• ACT Map 

• BLUE:n osalta neljä eri vaihtoehtoa 

• BLUE Map (BLUE:n perustapaus) 

• BLUE Conservative (konservatiivinen) 

• BLUE FCV Success (polttokennoautojen läpimurto)  

• BLUE EV Success (sähköautojen läpimurto) 

 

Kuva 3.2. Eri tekniikoita edustavien henkilöautojen osuus uusien autojen myynnistä 
vuonna 2050. (ETP 2008) 

Kuten kuvasta nähdään, eri skenaariovaihtoehdot johtavat hyvin erilaisiin 
markkinaosuuksiin erilaisia autoja. Vaihtelurajat ovat: 

•  ”Perushybridit” 5 – 60 % 

•  Plug-in hybridit 0 – 40 % 

•  Sähköautot 0 – 90 % 

•  Polttokennoautot 0 – 90 % 

Global Fuel Economy Initiative (2050) 

Maaliskuussa 2009 Geneven autonäyttelyn yhteydessä julkistettiin aloite60 
”Global Fuel Economy Initiative 50 by 50”. Tavoitteena on maailman koko 
henkilöautokannan polttoaineen ominaiskulutuksen puolittaminen vuoteen 
2050 mennessä. Hankkeen takana ovat kansainvälinen autoliitto FIA, kan-
sainvälinen energiajärjestö IEA, International Transport Forum (OECD) ja YK. 
Koska maailman henkilöautokanta tulee kasvamaan merkittävästi vuoteen 
2050 mennessä, aloitteella halutaan hillitä CO2-päästöjen kasvua ja painottaa 
energiatehokkaiden henkilöautojen merkitystä. 
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Hankkeen tavoitteet on esitetty taulukossa 5.1. Uusien autojen osalta tavoit-
teet ovat 30 %:n vähennys polttoaineen kulutuksessa vuoteen 2020 mennes-
sä ja 50 %:n vähennys vuoteen 2030 mennessä. Näin koko autokaluston 
keskimääräinen polttoaineen kulutus (l/100 km) saataisiin laskemaan 20 % ja 
35 %. Vuoden 2020 ja 2030 tavoitteista todetaan, ettei niiden saavuttami-
seen vaadita lataushybridejä, sähköautoja tai polttokennoautoja, mutta että 
näistä tekniikoista olisi hyötyä tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä siis tar-
koittaa, että polttoaineen kulutus pystytään puolittamaan autojen kokoa ja 
suorituskykyä pienentämällä, normaalilla ajoneuvoteknisellä kehityksellä ja 
hybridisoinnilla (autonomiset hybridit).  

Vuoden 2050 tavoitteesta sanotaan, että se on vielä määrittelemätön, mutta 
kuitenkin yli 50 %. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan mm. kevytrakennetek-
niikkaa, sähköisiä voimalinjoja ja mahdollisesti myös polttokennoautoja. 

 Taulukko 3.1. 50 by 50 –aloitteen tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi. 
(50 by 50 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Markkinoille tulevat autot 

3.3.1.  [Autonomiset] Hybridiautot 

Hybridiautossa on polttomoottorin lisäksi sähkömoottori, joka avustaa liik-
keellelähdössä ja reippaissa kiihdytyksissä sekä ottaa talteen jarrutusenergi-
aa. Sen avulla myös polttomoottorin käyntiä voidaan optimoida, kun liikenne-
tilanteen mukaisista tehonvaihteluista suuri osa voidaan kattaa sähkömootto-
rilla. Tavanomainen, autonominen hybridi ei kuitenkaan ole varsinainen säh-
köauto, koska kaikki tarvittava energia tulee kuitenkin polttoaineesta.  

Sähkö onkin tavanomaisessa hybridiautossa vain energian käytön tehostaja. 
Akku toimii vain energiapuskurina, ja niissä varianteissa, joissa sähkökäytön 
voi ”pakottaa” päälle, voi sähköllä ajaa muutamia kilometrejä, ja yleensä vain 
alle 50 km/h nopeudella.  
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Toyota Prius  

Ensimmäinen laajaan massavalmistukseen yltänyt hybridiauto on Toyota Pri-
us. Sen ensimmäinen mallisukupolvi (NHW10) tuli myyntiin Japanissa 1997, 
ja paria vuotta myöhemmin myynti laajeni muillekin markkina-alueille mallilla 
NHW11. Malli uudistettiin vuonna 2003 (NHW20), ja se merkitsi huomattavaa 
myynnin kasvua erityisesti Yhdysvalloissa. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa myytiin vuonna 2007 vähän yli 250 000 Toyota 
Prius hybridiautoa, millä kyseinen automalli sijoittui kahdeksanneksi myy-
dyimmäksi automalliksi. Yhteensä Toyota Priusta on myyty maailmanlaajui-
sesti yli miljoona kappaletta, Suomessa runsaat tuhat. Priuksia on käytetty 
Suomessa jonkin verran myös ammattikäytössä, mm. takseina. Autot ovat 
teknisesti toimivia ja kuluttavat omistajien mukaan taksikäytössä noin 5,5 lit-
raa bensiiniä sadalla kilometrillä, mikä on selvästi vähemmän kuin perinteisen 
tekniikan ajoneuvoilla toimittaessa. 

Malli on uudistumassa merkittävästi 2010, ja uudesta mallista (malli ZVW30) 
tullee sarjavalmistukseen myös ladattava PHEV-versio, jota pohjustamaan la-
dattavia malleja kokeillaan vuoden 2009 aikana pienessä mittakaavassa. 

Muut Toyota-hybridiautot 

Toyota on laajentanut sähköhybridivoimalaitteensa (”Hybrid Synergy Drive”) 
käyttöä Priuksen myyntimenestyksen myötä myös muihin Toyota- ja Lexus–
malleihin, ja tätä strategiaa on tarkoitus jatkaa niin, että jo pian hybridimalle-
ja myytäisiin vuosittain yli miljoona61.  

 

Kuva 3.3  Toyota-hybridimallien myyntilukuja 

Muiden valmistajien hybridimallit ja niiden markkinointisuun-
nitelmat 

Toyota on selvästi edellä muita autonvalmistajia hybridivoimalaitteen valmis-
tuksessa. Muita sarjavalmistukseen yltäneitä merkkejä/malleja ovat mm. Ford 
Escape, GM:n Saturn Vue, Honda Civic Hybrid ja Nissan Altima Hybrid, jota 
kaikkia on myyty Yhdysvaltain markkinoilla. Yhdysvaltain markkinat ovat ke-
hittyneet positiivisen suuntaan jo usean vuoden ajan, mutta juuri nyt näyttää 
siltä, että hybridimallien kysyntä on taantunut62.  Syyksi arvellaan taloustaan-
tumaa, mutta myös kuluttajien halua odottaa mallien uudistumista, sillä mm. 
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eniten myydystä Toyota Priuksesta on tulossa monin tavoin uudistettu malli, 
ja tarjontaa laajenee muihinkin malleihin. 

Myös muutamat eurooppalaiset valmistajat, kuten Peugeot Mercedes-Benz, ja 
ovat esitelleet tuotantovalmiita hybridikonsepteja, ja molemmat aikovat tuo-
da niitä markkinoille jo vuoden 2009 aikana. Mercedes tuo hybridiversion 
S400-mallista63, ja Peugeot nelivetoisen dieselhybridimallin (HYbrid4) 3008 
autosta64. Myös Audin Q5 -hybridimalli on luvassa vuonna 201065. Kaikki nä-
mä ovat kuitenkin vielä hyvin marginaalisia valmistus- ja myyntimäärissä.  

Laajimpaan myyntiin tähtää selvästikin Honda, joka esitteli viime syksynä Pa-
riisin autonäyttelyssä uuden Insight-mallin66,67, jolla se pyrkii Toyotan rinnalle 
hybridiautojen myyjänä. Auto on tekniikaltaan paljon yksinkertaisempi kuin 
Toyotan hybridit, ja siksi hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen. Se on myynnissä 
myös Suomessa, kuten edeltäjänsä Civic Hybrid68, jonka menestys kuitenkin 
jäi markkinoillamme vähäiseksi. 

 

3.3.2. Ladattavat hybridiautot (PHEV ja EREV) 

Latausmahdollisuudella varustettu eli plug-in hybridi tuo helpotusta puhtaan 
akkusähköauton kahteen perusongelmaan: rajoitettuun toimintamatkaan ja 
kalliiseen energiavarastoon. Plug-in hybridissä voidaan käyttää kohtuullisen 
kokoista akkua, koska matkaa voidaan sähkön loputtua jatkaa polttomootto-
rin turvin.  

Energiavarasto mitoitetaankin niin, että sähköllä voidaan ajaa 20 – 50 km. 
Tämä riittää useimmissa tapauksissa kattamaan merkittävän osan päivittäi-
sestä ajosuoritteesta, varsinkin Suomessa, jossa lataus voisi tapahtua niin ko-
tona yöllä kuin päivän aikana työpaikoilla lohkolämmitystolppia hyödyntäen. 
Siinä missä akkusähköauto ainakin alkuvaiheessa on ensisijaisesti kaupunki-
auto ja kakkosauto, plug-in hybridi voisi toimia perheen yleisautona. Niinpä 
lähes kaikki autonvalmistajat ovat ilmoittaneet kehittävänsä PHEV-ratkaisuja.     

Jo jonkin aikaa harrastelijapiirit ovat rakentaneet plug-in muunnossarjoja To-
yota Priuksesta. Tavanomaisena hybridiversiona sähköinen toimintamatka on 
vain pari-kolme kilometriä. Muunnos tapahtuu yksinkertaisesti siten, että ak-
kukapasiteettia kasvatetaan ja sähköjärjestelmään lisätään ohjausyksikkö, jo-
ka tunnistaa lisääntyneen akkukapasiteetin. Nyttemmin markkinoille on tullut 
myös kaupallisia muunnossarjoja. Tyypillinen akkukapasiteetti muunnoksen 
jälkeen on luokkaa 4 kWh, jolla sähköiseksi toimintamatkaksi saadaan noin 
15 km.  

Toyota esitteli Detroitissa tammikuussa 2009 ja Genevessä maaliskuussa 
2009 uuden kolmannen sukupolven Priuksen (malli ZVW30), joka tulee mark-
kinoille vuosimallina 2010. Tästä uudesta Priuksesta tulee myös PHEV-versio. 
Ladattavien mallien valmistusmäärä on tänä vuonna 500 kpl69, joista 150 si-
joitetaan Yhdysvaltoihin, 150 Eurooppaan70, ja ilmeisesti loput Japanin ja 
muun Aasian alueelle. 

Kuvassa 3.4 on GM:n lähes tuotantovalmis plug-in auto, joka USA:ssa tunne-
taan nimellä Chevrolet Volt71 ja Euroopassa nimellä Opel Ampera. Markki-
noille auton pitäisi tulla vuonna 2011. Suunnitellut valmistusmäärät ovat 
aluksi vain noin 50,000 kpl/vuosi 
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Ajo tapahtuu aina sähkömoottorin voimin, ja polttomoottori lataa akkuja tar-
vittaessa. Kyse on siis periaatteessa EREV-tyyppisestä autosta tai sarjahybri-
distä. Kapasiteetiltaan 16 kWh:n litiumioni-akusto on sijoitettuna T-
muotoisena ratkaisuna auton runkorakenteisiin. Sähkömoottorin teho on 111 
kW, ja generaattoria käyttävän polttomoottorin iskutilavuus on 1,4 l. Euroop-
palaisessa konseptissa käytetään dieselmoottoria, amerikkalaisessa versiossa 
taas bensiinimoottoria. 

Toimintamatka pelkällä sähköllä on 60 km. Auton huippunopeus on 160 
km/h, ja kiihtyvyysarvo 0 – 100 km/h 9 sekuntia. Tyypilliseksi ilmoitettu ben-
siinin kulutusarvoksi ilmoitetaan 1,6 l/100 km, ja CO2-päästöksi alle 40 
g/km72.   

 

 

Kuva 3.4. Opel Ampera plug-in hybridi. 

3.3.3. Akkusähköautot 

Pieniä akkusähköautoja ovat jo useita vuosia tuottaneet mm. norjalainen 
Th!nk ja intialainen Reva73. Molempien kumulatiiviset tuotantomäärät ovat 
muutama tuhat autoa. Lisäksi esim. Peugeot-, Citroén-, Renault ja Fiat-
autoista on myös tehty sähköversioita.   

Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2009 Mitsubishi, Renault ja Toyota 
ilmoittivat tuovansa markkinoille akkusähköautoja 2010 – 2011. Merkittävien 
autonvalmistajien sitoutuminen ja akkutekniikan kehittyminen (litiumioni-
akut) saattavat merkitä uutta tulemista. Taulukkoon 3.2 on kerätty kompakti-
en Mitsubishi i MiEV ja Toyota FT EV sähköautojen teknisiä tietoja. Ku-
vassa 3.5 on Mitsubishi i MiEV.  

Mitsubishi on ilmoittanut iMiEV –mallin tuotannon käynnistyvän vuonna 2009 
runsaalla 2000 autolla, ja vuodelle 2010 suunnitellaan 5000 auton sarjaa. 
Tuotannon koko volyymi, 20 000-30 000 autoa vuodessa saavutettaisiin 2013 
alkaen74. Aluksi autoa tehdään vain oikeanpuoleisella ohjauksella, mikä rajaa 
kohdemaat vasemman puoleista liikennettä soveltaviin Japaniin ja Iso-
Britanniaan. Iso-Britanniassa autoa ennakoidaan loppuvuodesta 2009 olevan 



 

 

  33   

saatavilla 50 kpl erä, ja 2010 alkupuoliskolla lisää 100 kpl75. Saman lähteen 
mukaan hinnaksi ennakoidaan 20 000 – 25 000 GBP (noin 23 000 – 28 500 
EUR). Japanin hinnaksi ilmoitetaan 30 000 USD (22 000 EUR). 

Taulukko 3.2 Mitsubishi i MiEV ja Toyota FT EV sähköautojen teknisiä tietoja. (Tiedot 
Geneven autonäyttelystä 2009) 

  Mitsubishi 
i MiEV 

Toyota FT 
EV 

Auton pituus 
(mm) 

3400 3050 

Paikkaluku 4 3 + 1 

Sähkömoottori 
(kW) 

47 45 

Akun tyyppi litiumioni litiumioni 

Akun kapasi-
teetti (kWh) 

16 11 

Huippunopeus 
(km/h) 

130 110 

Toimintamatka 
(km) 

140 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.5 Mitsubishi i MiEV Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2009. 

Vastaavia muita ”pikkuautoja” ovat Nissan NuVu76, VW up!77, BMW Mini E78, 
Subaru R1e79. Näistä autoista on tuotannossa tai suunnitteilla pieniä esisarjo-
ja (alle 1000 kpl). 

”Suurten autonvalmistajien” sarjassa aivan tuore uutinen Daimler-yhtymän 
sähköautosuunnitelmista kertoo, että se on ostanut 10 % osuuden Tesla Mo-
tors’ista ja ryhtyy yhteistyöhön sen kanssa80,81 tavoitteena ”viisinumeroiset 
tuotantoluvut vuodesta 2012 alkaen. Mallit olisivat todennäköisesti smart ED, 



 

 

  34   

ja B-malliin pohjautuvat BlueZERO E-CELL ja E-CELLPlus, jotka esiteltiin kon-
septeina vuoden 2008 Detroitin autonäyttelyssä 82.  

Kuvassa 3.6 on japanilainen näkemys akkusähköautojen kehityksestä. Tavoit-
teellinen hintataso vuodelle 2010 on 3 miljoonaa yeniä, vastaten noin 30 000 
€, ja toimintamatka luokkaa 130 km (vrt. Mitsubishi i MiEV). Vuoteen 2020 
mennessä hinnan pitäisi alentua kolmanneksen, ja toimintamatkan kasvaa 
noin 50 % (tavoitearvot 2 miljoonaa yeniä ja 200 km).    

 

Kuva 3.6. Japanilainen näkemys akkusähköautojen kehityksestä. (Iwai 2008) 

 

3.3.4. Urheiluautot ja ”supersähköautot” 

Neljännen tyypin muodostavat suorituskykyiset, urheiluautoiksi luokiteltavat 
2-4-paikkaiset autot, joissa on joko coupe/convertible- tai sedan -kori, ja kak-
si tai neljä ovea.  

Tähän ryhmään kuuluu jo entuudestaan GM:n EV183, joka sekin oli varsin 
suorituskyinen ja urheilullinen, aerodynaaminen 2-paikkainen coupé, joka 
kiihtyi 0 – 100 km/h noin 8 sekunnissa. Urheiluautoksi luokitellaan myös AC-
Propulsionin tZero84, jonka 1. prototyyppi esiteltiin jo 1997, mutta joita alet-
tiin valmistaa vasta 2003.  

Nykyautoista tähän ryhmään luokitellaan ainakin vuonna 2002 Geneven au-
tonäyttelyssä esitelty Venturi Fetish85. Sitä on kuitenkin valmistettu toistai-
seksi vain 25 kpl. Laajempaa julkisuutta on saanut vuonna 2006 esitelty Tesla 
Motorsin Tesla Roadster86, joka perustuu pitkälti Lotus Elise-malliin ja tuo-
tantokin tapahtuu Lotuksen tehtaalla Englannissa. Ensimmäiset autot (noin 
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250 kpl) toimitettiin pitkän odotuksen jälkeen asiakkaille vuoden 2008 jälki-
puoliskolla. Vuoden 2009 tuotannoksi on luvattu 1500 autoa. Auto on puhdas 
BEV ilman polttomoottoria.  

Tesla Motors suunnittelee saman perusteknologian pohjalle myös sedan-
mallia, jonka tuotannon arvioitiin lähteen87 mukaan voivan alkaa jo 2010, jol-
loin siitä tulisi kilpailija Chevrolet Volt/Opel Ampera -autolle. Teslan omien 
verkkosivujen mukaan auton (Model S) toimitukset alkavat kuitenkin vasta 
2012, mutta autosta on tehty jo yli 1000 ennakkovarausta88. 

Suomalainen Novoplast, joka on jo ennestään osatoimittaja Lotukselle, toi-
mittaa Teslalle sisutukseen liittyviä osia89. 

 

Kuva 3.7  Tesla Model S –akkusähköauto (kuva: Tesla Motors). 

Teslan kovimmaksi kilpailijaksi urheiluautoissa voidaan luokitella Fisker 
Karma,90 joka kuitenkin on PHEV-auto. Fisker Automotive on Kaliforniassa 
vuonna 2007 perustettu yritys, jonka taustalla on autosuunnittelun, sähkö-
moottoritekniikan ja rahoituksen merkittävää osaamista.  

Fisker Karman julkaistut myyntitavoitteet ovat 15 000 autoa vuodessa, mikä 
on globaalissa autoteollisuudessa ja maailman kokonaismyyntivolyymia aja-
tellen vielä varsin vähän. Toisaalta Fisker Automotivessa on huomattavaa, et-
tä se on saanut rahoittajakseen mm. Kleiner, Perkins, Claufield & Byers:n 
(KPCB), mikä luo uskoa yhtiön potentiaaliin ja kasvumahdollisuuksiin. KPCB 
on ollut rahoittamassa mm. Amazon.com, Genentech, Google ja Sun Mic-
rosystems yhtiöitä niiden alku- ja kasvuvaiheissa.91  

Fisker Automotivella on Karman tuotannosta sopimus Valmet Automotiven 
kanssa. Valmistusta suunnitellaan käynnistettäväksi Uudessakaupungissa 
vuoden 2009 lopussa92. Valmistus nousee täysimääräiseksi (15 000 kpl/a) 
vuonna 2010. Valmet Automotive on ilmoittanut investoivansa 25 MEUR val-
miuksiin tuottaa tätä autoa (mm. uusi korihitsauslinja)93.  
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Valmet Automotive avustaa myös varsin laajasti auton ”tuotannollistamises-
sa”, ja myy siten mittavaa ”design & engineering” –palvelua Fisker Automoti-
velle. 

 

 

Kuva 3.8   Fisker Karma –prototyyppiauto (Kuva: Fisker Automotive). 

Suurien valmistajien urheiluautokonseptista on esimerkkinä mm. Chryslerin 
Dodge Circuit94. Sekin on puhdas akkusähköauto ilman polttomoottoria. 
Sähkömoottoriteho on 200 kW, 0 – 100 km/h kiihtyvyys noin 5 sekuntia ja 
toimintamatkaa lupaillaan 150 – 200 mailia. Tuonannollistamisesta ei ole kui-
tenkaan julkaistu mitään tietoja. 
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4. Suomalaisen sähköajoneuvoklusterin kehitys 
Sähköajoneuvot ja niiden tuoma toimialan murros tarjoavat suomalaiselle 
elinkeinoelämälle mahdollisuuksia. Tässä kappaleessa tarkastellaan suomalai-
sen sähköajoneuvoalan tai klusterin nykytilaa ja mahdollista kehitystä. 

4.1. Klusterin toimijatyypit ja nykyiset toimijat 
Sähköajoneuvoklusterin voidaan määritellä koostuvan ajoneuvojen ja liikkuvi-
en työkoneiden valmistajista, komponenttitoimittajista sekä infrastruktuurin 
kehittäjistä ja ylläpitäjistä. Tämän lisäksi klusteriin kuuluu erilaisia toimintaa 
tukevia ja mahdollistavia tahoja. Merkittävä mahdollistava taho ovat asiak-
kaat, joita ovat loppukäyttäjät sekä kansainvälisen ajoneuvoteollisuuden toi-
mijat. Klusterin rakenne on esitetty kuvassa 4.1. 

 

Ajoneuvo- ja

työkonevalmistajat

-Henkilöautot

-Raskaat ajoneuvot

-Liikkuvat työkoneet 

Komponentti-

toimittajat

-Akut

-Sähkömoottorit

-Teho-

ja ohjauselektronikka

-Ohjelmistot

-Järjestelmien 

integrointi

Infrastruktuuri

- Sähköverkko 

Sidosryhmät

- Tutkimus ja koulutus

- Julkinen taho 

- Ajoneuvojen maahantuonti, myynti ja huolto 

- Muut sidosryhmät 

Asiakkaat

-Kuluttajat

-”Fleetit” (isot käyttäjät)

-Kansainvälinen ajoneuvoteollisuus

 

Kuva 4.1. Sähköajoneuvoklusterin rakenne 
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Ajoneuvo- ja työkonevalmistajat 

Tarkasteltaessa nykyisin Suomessa toimivia ajoneuvovalmistusta harjoittavia 
yrityksiä, joille sähköautoistuminen on mahdollisuus, nousee esille suhteelli-
sen harvalukuinen joukko suurempia yrityksiä.  

Valmet Automotive, joka on osa Metso-konsernia, on mitä todennäköi-
simmin lähitulevaisuudessa ainoa Suomessa toimiva henkilöautoja massatuo-
tantona kokoava yritys. Yhtiöllä on sopimukset Fisker Karman ladattavien 
hybridiurheiluautojen ja Garian sähkötoimisten golfautojen valmistuksen 
aloittamisesta. Sähköajoneuvot ovatkin Valmet Automotivelle merkittävä liike-
toimintamahdollisuus. Fisker Karman alihankintapäätökset tehdään Fisker Au-
tomotivella USA:ssa, mutta ottaen huomioon Valmet Automotiven suunnitel-
mat suunnittelupalvelujen kasvattamiseksi, voi Valmet Automotive toimia yh-
tenä kanavana loppuasiakaskysyntään suomalaiselle sähkötekniselle teolli-
suudelle. Valmet Automotiven liikevaihto vuonna 2007 oli noin 85 miljoonaa 
euroa. Lisäksi on huomattava, että ajoneuvojen materiaalit eivät pääosin kul-
je Valmet Automotiven liikevaihdon kautta, joten jalostusarvopohjaisessa tar-
kastelussa Valmet Automotive olisi suhteellisesti huomattavasti suurempi yri-
tys.  

Kabus on osa Koiviston Auto-yhtymää. Yhtiö on kehittänyt prototyypin alu-
miinirunkoisesta hybridibussista, jossa jarrutusenergia otetaan talteen. Proto-
tyypin kehittämiseen on osallistunut myös mm. VTT, jonka laskelmien mu-
kaan kaupunkibussin käyttämästä energiasta jopa 76 % kuluu jarruissa läm-
möksi. Hybriditekniikalla noin puolet tuosta energiasta saadaan käytettyä uu-
delleen kiihdytyksissä. Hybridibussien tuotanto alkaa todennäköisesti 2010-
luvun ensimmäisellä puoliskolla. Kabusin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 7,5 
miljoonaa euroa. 

BRP Finland on osa kanadalaista Bombardier konsernia. BRP Finland valmis-
taa Rovaniemellä moottorikelkkoja. Moottorikelkkojen sähköistyminen jossain 
segmenteissä on mahdollista. BRP Finlandin liikevaihto oli vuonna 2007 noin 
165 miljoonaa euroa. 

Patria valmistaa sotilasajoneuvoja, joiden erikoissovelluksissa sähkö- ja hyb-
ridikäytöt voivat tuoda lisäarvoa, koska ne ovat hiljaisia ja tuottavat vain vä-
hän lämpöä. Patrian liikevaihto vuonna 2007 oli noin 170 miljoonaa euroa. 

Lisäksi Suomessa on lukuisia liikkuvia työkonevalmistajia, joilla on relevantte-
ja yhtymäkohtia sähköajoneuvoihin ja hybridikehitykseen. Liikkuvista työko-
neista tämän tarkastelun kannalta huomionarvoisia ovat mm. konttilukit, tru-
kit, kaivoskoneet ja metsäkoneet, joissa liike- ja laskuenergian talteenotto voi 
tuoda nopeasti taloudellista lisäarvoa. On huomattava, että useissa työko-
neissa nosto-lasku- tai kiihdytys-jarrutussyklit toistuvat nopeasti ja pienikin 
energiavarasto voi tuoda merkittävän energiasäästön. Esimerkiksi Cargote-
cin liiketoiminta-alue Kalmar valmistaa konttien ja raskaan lastin käsittely-
laitteita. Kalmar on juuri tuonut markkinoille hybriditekniikkaa hyödyntävän 
konttilukin. Muita toimijoita ovat mm. Konecranes, Sandvik Mining and 
Construction, Ponsse ja Rocla/Mitsubishi. Liikkuvat työkoneet ovat 
merkittävä teollisuudenala Suomessa liikevaihdoltaan arviolta noin 5 miljardia 
euroa.  
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Komponenttitoimittajat 

Komponenttitoimittajien tuotteita ovat mm. akut, sähkömoottorit sekä teho- 
ja ohjauselektroniikka. Lisäksi tarvitaan kokonaisjärjestelmien tuottajia ja in-
tergraattoreita. Kaikkiin edellä mainittuihin alueisiin liittyy läheisesti myös oh-
jelmistokehityksen näkökulma.  

Sähköteknisen teollisuuden haasteet ovat perinteiset uuden markkinaseg-
menttiin tunkeutumisen haasteet: mitoittaa ja ajoittaa oikein panostukset 
verkottumiseen, myyntiin ja tuotekehitykseen. Ydinkysymyksenä on päästä 
kiinni syntyvään kysyntään sen alkuvaiheessa ja voittaa oikeat asiakkuudet. 
Markkinadynamiikan huomioonottaen ei oikeiden asiakkaiden tunnistaminen 
ole myöskään itsestään selvää. 

Suomessa on vahva osaaminen ja teollisia toimijoita etenkin sähkömoottori-
tekniikan ja tehoelektroniikan alueilla. Isojen pörssiyhtiöiden ABB (lv. 2007, 
2,4 miljardia euroa), Efore (lv. 2007: 80 miljoonaa euroa) ja Vacon (lv. 
2007: 293 miljoonaa euroa) lisäksi alueella toimii lukuisa pieniä yhtiöitä. Toi-
saalta suomalainen sähkötekninen teollisuus ei ole juuri toiminut ajoneuvote-
ollisuuden toimittajana. Sähkötekniselle teollisuudelle ajoneuvojen sähköis-
tyminen on iso mahdollisuus, mutta markkinamahdollisuuteen kiinni pääsy ei 
ole mitenkään itsestään selvää. Tosin kotimaiselle liikkuvien työkoneiden alu-
eelle on jo syntynyt toimittajia, kuten MSc Electronics. 

European Batteries rakentaa Varkauteen vuoden 2009 lopussa käynnisty-
vää litiumioniakkutehdasta. Yritys on pääosin Suomalaisessa omistuksessa. 
Tehtaan tuotanto keskittyy ajoneuvoissa ja muissa suurikapasiteettisissa so-
velluksissa käytettäviin akkuihin. Tehtaan investoinnit ovat noin 30 MEUR ja 
se työllistää alkuvaiheessa noin 50 henkilöä. Yritys pystyy alkuvaiheessa tuot-
tamaan 20000 ajoneuvoakkua vuosittain. 

Finnish Electrical Vehicle Technology (FEVT) ei ole varsinainen ajoneu-
vovalmistaja vaikka se tekee ajoneuvojen konversioita sähköautoksi lähinnä 
teknologian demonstraatiotarkoituksiin. FEVT:n erikoisalana ovat litiumio-
niakkujen ohjauselektroniikka ja akkujen hallintajärjestelmät. FEVT on siis 
luonteeltaan komponentti- ja järjestelmätoimittaja muille yrityksille, jotka 
ovat arvoketjussa lähempänä loppuasiakasta.  

Elektrobit keskittyy langattomaan tietoliikenteeseen ja ajoneuvo-
ohjelmistoihin. Elektrobitin ajoneuvoihin liittyvät tuotteet sisältävät mm. käyt-
töliittymä- ja ohjelmistosuunnittelutyökaluja, valmiita ohjelmistokomponentte-
ja sekä autojen tietoliikenneratkaisuja. Ajoneuvo-ohjelmistojen osuus on va-
jaa puolet yrityksen liikevaihdosta (n. 60 MEUR). Elektrobitin asiakkaina on 
useita merkittäviä autoteollisuuden toimijoita.  

Lisäksi Keliber Oy, joka on osa Norjalaista Nordic Mining Groupia, suunnitte-
lee litiumkaivoksen avaamista Pohjois-Pohjanmaalle. Litium on yksi litiumio-
niakkujen raaka-aineista, jonka kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaas-
ti.   

Infrastruktuurin kehittäjät ja ylläpitäjät 

Sähköautojen yleistymisen alkuvaiheessa tarvitaan nykyiseen infrastruktuurin 
vain suhteellisen pienimuotoisia muutoksia ja täydennyksiä, sillä nykyistä 
moottorin esilämmityspisteiden verkkoa voidaan hyväksikäyttää. Sähköauto-
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jen yleistyessä tulee kuitenkin eteen pikalatausasemien perustaminen nykyi-
sen polttoainejakeluverkoston tapaan. Lisäksi latauksen älykäs ohjaaminen 
voi tuoda uusia mahdollisuuksia.  

Sähköautojen laajamittainen yleistyminen globaalisti vaatii huomattavaa kehi-
tystyötä verkkoinfrastruktuurissa. Yllättäviä ongelma-alueita muodostavat 
esim. Helsingin ja muiden vanhojen kaupunkien keskustat, joista käytännössä 
puuttuvat muualla Suomessa yleiset polttomoottoriautojen lämmityspistok-
keet. Sähköverkkojen rakentamiseen liittyvien tuotteiden ja osaamisen ympä-
rille voidaan Suomessa rakentaa merkittävää liiketoimintaa. Esimerkiksi Ens-
to (lv. 2008 237 miljoonaa euroa) kehittää jo latauspisteitä sähköajoneuvoil-
le.  

Energiayhtiöt kuten Fortum ja Helsingin Energia ovat aktiivisesti hake-
massa uutta liiketoimintaa ajoneuvoliikenteen sähköistymisestä. Ottaen huo-
mioon sähköautojen hitaan yleistymisen ja mahdollisuuden tukeutua ensivai-
heessa olemassa olevaan infrastruktuuriin, ei suurta liiketoimintaa synny no-
peasti. Energiayhtiö voivat kuitenkin katalysoida alan kehitystä esimerkiksi 
toimimalla sijoittajina tai olemalla mukana kokeiluhankkeissa.  

Muut toimijat 

Sähköajoneuvoklusteri tarvitsee toimintansa mahdollistamiseksi edellisten li-
säksi ainakin seuraavia toimijoita:  

• tutkimus ja koulutus 

• julkinen taho kehitysresurssien ohjaajana ja klusterin toimintaympäristön 
mahdollistajana  

• ajoneuvojen maahantuonti, myynti ja huolto  

• muut sidosryhmät  

4.2. Klusterin nykytila 
Suomalainen sähköajoneuvoklusteri on tällä hetkellä vasta muotoutumassa. 
Useilla yrityksillä on jo olemassa osaamista, tuotekehitystä ja alaa sivuavia 
tuotteita, joita voidaan hyödyntää sähköajoneuvojen tuotannossa sekä tähän 
liittyvässä liiketoiminnassa. Tuotteet ja liiketoiminta ovat pitkälti vasta synty-
mässä. Varsinaisesta vakiintuneesti toimivasta klusterista ei näin ollen ole vie-
lä kysymys.  

Tarkasteltaessa sähköajoneuvoklusterin kokoa ja merkitystä suomalaiselle yh-
teiskunnalle voidaan vertailukohteena käyttää tilannetta, jossa suomalaista 
sähköajoneuvo-osaamista ja -toimintaa ei olisi.  

Jos lähtötilanteena tarkastellaan vuotta 2010, jolloin mm. Fisker Karman tuo-
tanto on käynnissä Uudessakaupungissa ja Varkauden akkutehdas aloittanut 
tuotannon, niin klusterin koko liikevaihdolla mitattuna on noin 200 miljoonaa 
euroa. Tästä noin kolmasosa koostuu ajoneuvovalmistuksesta, kolmasosa 
komponenteista, infrastruktuurista sekä suunnittelupalveluista ja kolmasosa 
liittyy liikkuvien työkoneiden hybridisointiin. Kokonaisuudessaan sähköajo-
neuvoklusteri työllistää vuonna 2010 noin 1000 henkeä pitkälti suunnittelu- ja 
tuotekehitystehtävissä.  
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4.3. Klusterin kehitysskenaariot  
Sähköajoneuvoklusterin kehitystä voidaan käsitellä skenaarioilla, joissa tar-
kastellaan sähköajoneuvojen tekniikan kehitysnopeutta, kotimaisten innovaa-
tioiden roolia alan kehityksessä sekä sähköajoneuvojen yleistymisnopeutta 
Suomessa. Alan yleinen kehitysnopeus ilmenee sähköajoneuvojen yleistymi-
senä ja myyntihintojen laskuna. Riittävä infrastruktuurin kehitysnopeus mah-
dollistaa osaltaan laajamittaisen sähköajoneuvojen käyttöönoton erityisesti 
henkilöliikenteen sähköautojen osalta. Kehitystä jarruttavista rajoitteista voi-
daan mainita mm. akkujen tuotanto, johon liittyvien ongelmien ratkaisu on 
avainasemassa sähköajoneuvojen yleistymisessä. Litiumioniakkujen tekninen 
taso on tällä erää jo kohtalaisen hyvä, mutta tuotantokapasiteetti asettaa 
voimakkaita rajoitteita juuri nyt ja vielä lähivuosinakin. Esim. Varkauden ak-
kutehtaan alkuvaiheen tuotanto voisi periaatteessa riittää vain Fisker Karman 
tuotantoon. 

Sähköajoneuvojen yleistyminen Suomessa tukee klusterin liiketoimintamah-
dollisuuksia. Nopea sähköautoistuminen ei kuitenkaan ole klusterin kehittymi-
sen ehdoton edellytys, koska klusteri toimimaan pääosin vientimarkkinoilla. 
Oikeat asiakkuudet ovat olennaisia. Erityisesti ajoneuvovalmistukselle, kom-
ponenttituotannolle sekä ohjelmisto- ja suunnittelupalveluille oikeat asiakas-
projektit ja asiakkaat ovat olennaisen tärkeitä, sillä kasvu tapahtuu useimmis-
sa tapauksissa asiakkaiden kasvun kautta. Myös kotimaisin toimin voidaan 
luoda ensimmäisiä usein tärkeimpiä asiakkuuksia.  

Skenaarioiden aikajänne on vuodesta 2010 vuoteen 2020. Skenaariot ovat 
perusskenaario, nopea ja voimakas kasvu sekä hitaan kehityksen 
polku. Eri skenaarioiden taustaolettamukset on esitetty taulukossa 4.1.  
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Taulukko 4.1 Skenaarioiden olettamukset  

 

 

 

Skenaarioiden liiketoiminnallisia vaikutuksia laskettaessa on arvioitu, että 
suurissa yrityksissä on keskimäärin 1.500 työntekijää, keskisuurissa 300 ja 
pienissä 30. Keskimääräisenä liikevaihtona / hlö / vuosi on käytetty 300.000 
EUR.  

 

Base case: perusskenaario  

Perusskenaariossa sähköajoneuvojen tekninen kehitys tapahtuu kohtalaisen 
nopeasti siten, että 2010-luvun alkupuolella on tarjolla useita kaupallisesti 
kilpailukykyisiä tuotteita sekä kuluttajamarkkinoille että erikoiskäyttötarkoi-
tuksiin (mm. työkoneet). Tekniset ratkaisut ovat saavuttaneet tason, jolla ei 
enää esiinny merkittäviä ongelmia sähköajoneuvojen yleistymisen kannalta. 
Sähköautojen osuus ajoneuvokannasta kasvaa kuitenkin kohtalaisen hitaasti 
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johtuen uuden tekniikan mukanaan tuomista lisäkustannuksista ja ajoneuvo-
kannan kohtalaisen korkeasta käyttöiästä.  

Perusskenaariossa kasvuvauhti on maltillisen hidas vuoteen 2015 asti. Tähän 
mennessä oletetaan tarvittavan tekniikan saavuttaneen riittävän tason kilpai-
lukykyisen massatuotannon aikaansaamiseksi.  

Perusskenaariossa klusterin liikevaihto vuonna 2020 on 1.530 MEUR ja se 
työllistää 5.100 henkilöä. Tämä vastaa noin 20 % vuotuista kasvua. Tässä 
skenaariossa uusia työpaikkoja syntyy ajoneuvojen valmistuksen ja kompo-
nenttituotannon lisäksi myös infrastruktuurin kehittämisen alueelle. Uusia 
työpaikkoja syntyy kokonaisuudessaan 2.600 kpl. Klusterin työpaikkoja säilyt-
tävä vaikutus on 2.500 henkilöä.  

Nopea ja voimakas kasvu  

Nopean ja voimakkaan kasvun skenaariossa sähköajoneuvojen tekninen kehi-
tys tapahtuu samoin kuin perusskenaariossakin. Perusskenaariosta poiketen 
tässä mallissa Suomeen syntyy merkittävää liiketoimintaa ajoneuvovalmistuk-
sen lisäksi myös useilla muillakin liiketoiminta-alueilla.  

Tässä skenaariossa klusterin liikevaihdon arvioidaan nousevan tarkastelujak-
son loppuun mennessä 2.520 MEURoon vastaten noin 28 % vuotuista kasvua 
vuodesta 2010. Työllistävä vaikutus olisi tällöin 8.400 henkeä, jakautuen säi-
lyviin työpaikkoihin 3.000 kpl, ja uusiin 5.400 kpl. Työllisyyttä ennakoidaan 
syntyvän kaikille klusterin toiminta-alueille sekä olemassa olevien yritysten 
kasvun kautta että uusien yritysten myötä. 

Tässäkään skenaariossa ei vielä ole otettu huomioon täysimääräisesti mah-
dollisuutta, jossa liikkuvien työkoneiden toimialalla hybridiratkaisut ja sähkö-
toimisuus muodostuvat markkinoilla olon perusedellytyksiksi. Tällöin koko 
toimiala muuttuisi määritelmän mukaan osaksi sähköajoneuvoklusteria, sillä 
toiminta ei olisi ilman ko. osaamista mahdollista.    

Hitaan kehityksen polku  

Hitaan kehityksen polulla Suomeen ei synny merkittävää sähköajoneuvoihin 
liittyvää teollisuutta vuoteen 2020 mennessä. Tässä skenaariossa alan tekni-
nen kehitys on ennakoitua hitaampaa ja suomalaiset yritykset toimivat vain 
hyvin rajattujen markkinasegmenttien komponenttitoimittajina. Tällöin kluste-
rin toimijat muodostuvat kohtuullisen pienestä joukosta pk-yrityksiä. Yritysten 
toiminta voi hyvinkin olla kannattavaa, mutta kokonaisuutena ala ei kasva 
merkittävään asemaan suomalaisessa teollisuudessa.  

Hitaan kehityksen skenaariossa klusterin liikevaihto jää tasolle 540 MEUR ja 
työllistävä vaikutus 1.800 henkeen. Tässä skenaariossa työpaikkoja säilyttävä 
vaikutus on noin 1.500 henkilöä. Uusia työpaikkoja syntyy 300 kpl lähinnä 
raskaiden ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden valmistukseen sekä kompo-
nenttituotantoon. 
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Sähköajoneuvoklusterin liikevaihto ja työllistävä vaikutus vuonna 2020 on ku-
vattu taulukossa 4.2. Klusterin liikevaihdon kehitys on puolestaan esitetty ku-
vassa 4.2. 

Taulukko 4.2 Sähköajoneuvoklusterin arvioitu liikevaihto ja työllistävä vaikutus vuon-
na 2020  
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Kuva 4.2. Klusterin liikevaihdon kehitys eri skenaarioissa vuosina 2010-2020 
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5. Sähköautoteknologian nykytilanne ja ennakoitu 
kehitys 

 

5.1. Hybridijärjestelmät 
Hybridiajoneuvojen voimansiirtojärjestelmiä voidaan toteuttaa eri periaatteil-
la, joita ovat sarjahybridi, rinnakkaishybridi ja rinnakkaissarjahybridi. Seuraa-
vassa on kuvattu nämä periaatteelliset ratkaisut.  

Sarjahybrideissä, polttomoottoria käytetään ainoastaan generaattorina ja 
kaikki energia pyöriin tulee sähkömoottorilta. Sarjahybridissä tarvitaan käy-
tännössä aina vähintään kaksi sähkökonetta. 

 

Kuva 5.1. Sarjahybridin periaatekaavio95 

Rinnakkaishybridissä sekä sähkökone että polttomoottori tuottavat vetovoi-
maa. Joissain tapauksissa sähkökone voidaan irrottaa polttomoottorista, jol-
loin saadaan sarjahybridin piirteitä. Rinnakkaishybridissä tarvitaan välttämät-
tä ainoastaan yksi sähkökone.  
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Kuva 5.2. Rinnakkaishybridin periaatekaavio96 

Lisäksi on kehitetty rinnakkais- ja sarjahybridin yhdistelmiä, joita mm. Toyota 
käyttää. 

 

Kuva 5.3. Rinnakkaissarjahybridin periaatekaavio97 

On huomattava, että valittu toimintaperiaate ja sen toteutus määrittävät pit-
kälti hybridiajoneuvojen ominaisuudet. Järjestelmätason osaaminen onkin 
olennaista hybridiajoneuvoja suunniteltaessa. Suomessa on järjestelmien 
suunnitteluosaamista etenkin liittyen raskaisiin ajoneuvoihin (mm. VTT ja 
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Hybria). Historiallisena yksityiskohtana voidaan myös mainita, että ensimmäi-
nen kaupallinen hybriditoteutus tehtiin Suomessa vuonna 1933 valmistunee-
seen Vesikko-sukellusveneeseen.  

5.2.  Akut 
 
Akkujen kustannukset ja suorituskyky ovat kriittisiä sähköajoneuvojen suori-
tuskyvylle ja yleistymiselle. Puhuttaessa akuista tarkoitetaan yleisesti akkupa-
kettia tai akustoa, joka koostuu yksittäisistä akkukennoista, kennoyhdistimis-
tä, jäähdytysjärjestelmästä sekä valvonta- ja suojauspiireistä.  
 
Tärkeimmät akuston tunnusluvut ovat hinta, energiatiheys (Wh/kg tai Wh/l), 
tehotiheys (W/kg tai W/l) ja elinikä (kalenteri- ja syklistabiilius). Lisäksi tur-
vallisuusominaisuudet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Erot akustojen tun-
nusluvuissa riippuvat pitkälti akun rakenteesta. Merkittävimmät erot syntyvät 
elektrodimateriaaleista. Lähes kaikki markkinoille tulevat autot sisältävät liti-
umionikemiaan perustuvat akut. Litiumilla on kaikista alkuaineista korkein 
normaalipotentiaali, ja se on vahvin pelkistäjä. Siten se omaa mahdollisuuden 
olla energiatiheyden suhteen paras akkumateriaali. 
 
Energiatiheys ja tehotiheys ovat osittain toisiaan poissulkevia ominaisuuksia, 
eli toisen ominaisuuden parantaminen huonontaa yleensä toista. Jos akkua 
halutaan käyttää suurilla tehoilla (lataus ja purkaus), häviöiden pienentämi-
seksi akuston sisäiset johdotukset joudutaan tekemään paksuiksi, mikä pie-
nentää energiatiheyttä, koska reagoivaa ainetta ei saada mahtumaan akkuun 
(samaan kilogrammamäärään) niin paljon. Kuvassa 5.4 on esitetty joidenkin 
akkutyyppien ja muiden energiavarastojen energia- ja tehotiheyksiä. 

 

Kuva 5.4. Joidenkin ajoneuvosovelluksissa usein esiin tulevien akkutyyppien ja ener-
giavarastojen energia- ja tehotiheyksiä98  
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Akkukennojen eliniät riippuvat akkukemian lisäksi myös paljon käyttötavasta 
(lataus-purkaussyklien syvyydestä ja frekvenssistä), ja kukin kenno on eliniän 
suhteen yksilö. Erot kennoissa johtuvat tuotantotekniikan laadusta, jossa ny-
kyisellään on merkittäviä eroja. Litiumioniakuilla syvät purkaukset lyhentävät 
akun elinikää enemmän kuin matalat purkaukset.  
 
Suomalainen European Batteries Oy alkaa valmistaa Varkaudessa Litium-
rautafosfaattiakkuja (LiFePO4), jotka tarjoavat hyvät suoritusarvot yhdistetty-
nä hyvään turvallisuuteen. European Batteries Oy:n valmistavat akkukennot 
ovat suurikapasiteettisia (42 Ah) suuntaissärmiön muotoisia kennoja, kun 
taas muut litium-rautafosfaattiakkuja valmistavat tehtaat tekevät lähinnä 2–3 
Ah:n lieriömäisiä kennoja99 
 
Suurin osa uusien sähköautojen ja ladattavien hybridien valmistajista näyt-
tääkin tavoittelevan LiFePO4-tekniikkaa

100. Tosin, esimerkiksi Metropolia AMK 
on omassa sähköautoprojektissaan päätynyt käyttämään Li-Titanaattiakkuja 
pikalatauksen mahdollistavan suuren tehotiheyden ja pitkän syklisen eliniän 
vuoksi. Toyota pitäytyy ainakin toistaiseksi NiMh-akuissa ehkä turvallisuus-
syistä. Eri akkuteknologioita on kuvattu syvällisemmin liitteessä I. 
 
Tällä hetkellä rautafosfaattikennoilla voidaan päästä jopa 200 Wh/kg energia-
tiheyksiin, mutta käytännössä 140 Wh/kg on realistinen arvo. European Bat-
teries Oy:n akut on suunniteltu suurehkolle energiatiheydelle, ja kennojen 
energiatiheydet ovat 130 Wh/kg luokkaa. Litiumakkujen energiatiheyden odo-
tetaan 5 – 8 vuoden kuluessa kasvavan tiheyteen 250 – 300 Wh/kg101 
 
Rautafosfaattikennojen syklinen elinikä on luokkaa 500 – 3000, ja tämä omi-
naisuus on yksilöllinen eri kennoilla. Syklinen elinikä määritellään siitä, kuinka 
monta lataus-purkaussykliä (lataus 99 %:iin ja purkaus 2,5 %:iin) akku kes-
tää, ennen kuin varauskyky (Ah) laskee 70 %:iin. Matalampia lataus-
purkaussyklejä akut kestävät kuitenkin merkittävästi enemmän. Tämän vuok-
si autotehtaat ovat nykyisissä suunnitelmissaan rajoittaneet purkaustason 
käytännössä 50 %:iin akun kapasiteetista. 
 
Rautafosfaattiakkujen hinnat vaihtelevat suuresti ja korreloivat usein tuotan-
non laadun ja siten myös ominaisuuksien kanssa. Hinnat ovat tällä hetkellä 
tyypillisesti välillä 1 – 5 €/Ah, mikä vastaa 0,25 – 1,3 €/Wh arvoja. Hintojen 
odotetaan kuitenkin laskevan merkittävästi tulevaisuudessa. 
  
Litiumrautafosfaattiakkujen lisäksi on olemassa myös muita edistyksellisiä Li-
tiumionitekniikkaan perustuvia akkutyyppejä. Matkapuhelimissa ja kannetta-
vissa tietokoneissa yleisesti käytetyt nikkeli- ja kobolttipohjaiset litiumakut 
tarjoavat litiumrautafosfaattiakkuja paremman energiatiheyden, mutta niillä 
on huonommat turvallisuusominaisuudet (terminen epästabiilius), mikä käy-
tännössä estää niiden käyttämisen ajoneuvosovelluksissa102. Titaanin käyttö 
hiilen (grafiitin muodossa) asemesta litiumioniakun negatiivisella akkuelektro-
dilla lisää huomattavasti akun syklistä elinikää ja parantaa tehotiheyttä, mut-
ta toisaalta energiatiheys alenee103. Altairnano-niminen yritys on raportoinut 
nanotitanaattipohjaisille akuilleen jopa 20 vuoden ja 25.000 syklin eliniän104.  
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Akkujen lämpötilan hallinta on tärkeää. Akkukennot pyritään pitämään sopi-
valla lämpötila-alueella ja eri kennojen lämpötilojen tulisi olla mahdollisimman 
samansuuruisia.105 Lämpötilan kohoaminen kiihdyttää akun niin hyödyllisiä 
kuin haitallisiakin kemiallisia reaktioita. 10 asteen lämpötilan nousu nopeuttaa 
akun eliniän alenemista kertoimella 2 – 3106. Toisaalta liian alhainen lämpötila 
laskee akkujen kapasiteettia ja vaikeuttaa pikalatausta. 
 
Tällä hetkellä akkutekniikan kehitykseen panostetaan laajasti globaalilla tasol-
la ja kehitys menee nopeasti eteenpäin. Kehitystä tapahtuu niin energia- kuin 
tehotiheyksienkin suhteen. Myös akkujen eliniässä on tapahtunut ja tapahtuu 
paljon kehitystä, mutta merkittävin kehitystarve on akkujen hintatasossa. Ak-
kujen turvallisuusominaisuuksissa on myös kehittymisen varaa. Nanotekniikan 
odotetaan mahdollistavan merkittävää akkutekniikan kehittymistä.  
 
Tällä hetkellä tarjolla olevien sähköautojen akkukapasiteetit ovat joidenkin 
kymmenien kilowattituntien luokkaa. Taulukossa 5.1 on esitetty joidenkin au-
tojen akkukapasiteetteja. 

Taulukko 5.1. Joidenkin autojen akkukapasiteetteja 

Auto Akkukapasiteetti (kWh) 
Tesla Roadster 53 107 
Th!nk City 28,3 108 
Fisker Karma 22,5 109 
Chevrolet Volt 16 110 
Opel Ampera 16 111 

 
Litiumioniakkujen maailmanmarkkinat kasvavat vahvasti. Litiumioniakkujen 
maailmanmarkkinat ovat tällä hetkellä luokkaa 7–9 miljardia dollaria. Europe-
an Batteries:n toimitusjohtaja Mika Räsäsen mukaan vuosittainen kasvu on n. 
25 % ja hän uskoo, että markkinat kasvavat 15 miljardiin dollariin vuonna 
2012112. Tarkempi European Batteries Oy:n tekemä katsaus akkumarkkinan 
kehityksestä on seuraavalla sivulla. 
 
Myös useat autonvalmistajat ovat tehneet yhteistyösopimuksia, investointeja 
ja yritysostoja vahvistaakseen pääsyään kiinni akkutekniikkaan. Onkin viitteitä 
siitä, että akut voivat olla autojen valmistajien ydintoimialuetta, sillä parhaalla 
teknologialla on saavutettavissa merkittäviä kilpailuetuja. 
 
Suomessa on varsin vähän akkutekniikan ja sähkökemian tutkimusta yliopis-
totasolla. Energiavarastojen eli akkujen ja superkondensaattoreiden hyvä so-
veltava osaaminen on yksi perusalue ajoneuvoteollisuudessa ja koneenra-
kennuksessa. Lisäksi akut ovat merkittävä taloudellinen mahdollisuus, jonka 
yhtenä edellytyksenä on riittävä osaaminen.  
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----------------------------------------------------------------------- 

Analyysi akkumarkkinoista 

(European Batteries Oy) 

 

Akkuteollisuuden nykytilanne 

Useat akkuvalmistajat ympäri maailman ovat julkistaneet tavoitteensa aloit-
taa suurten, suuntaissärmiön muotoisten litiumioniakkujen valmistuksen. Lu-
kuunottamatta muutamaa eteläkorealaista valmistajaa tällä hetkellä ajoneu-
voakkutuotanto on pääosin vielä koetuotantoasteella. Massatuotannon puut-
tuminen johtaa korkeisiin tuotantokustannuksiin ja vähäiseen tarjontaan, mi-
kä muodostaa merkittävän pullonkaulan sähköajoneuvojen yleistymiselle kes-
kipitkällä aikavälillä.  

Pääosa nykyisistä sähköajoneuvojen akkujärjestelmistä on koottu yhdistele-
mällä pieniä, sylinterinmuotoisia akkukennoja suuremmiksi järjestelmiksi 
(esimerkiksi yhdysvaltalaiset A123 Systems ja K2 Energy Solutions). Nämä 
järjestelmät häviävät tehokkuudessa suurille suuntaissärmiön muotoisille 
akuille mm. sylinterimäisten kennojen väliin jäävän tyhjän tilan sekä kenno-
jen suuresta määrästä johtuvien ylimääräisten kytkentöjen takia. 

Suurten, yli 20 Ah suuntaissärmiön muotoisten litiumioniakkujen alkuvaiheen 
valmistusta on olemassa lähinnä Etelä-Koreassa (LG, Samsung, Kookam). 
Tuotantoa ollaan käynnistämässä Yhdysvaltalloissa (A123 System, Enerdel), 
Euroopassa (European Batteries, Suomi; SAFT, Ranska) sekä Japanissa (GS 
Yuasa, NEC, Panasonic). Myös kiinalaisten akkutehtaiden (BYD, BAK, Lichen) 
odotetaan tuovan markkinoille ajoneuvoihin soveltuvia akkujärjestelmiä.  

Akkuteollisuuden näkymät 

McKinseyn mukaan (McKinsey Quaterly: Russell Hensley, Stefan Knupfer, and 
Dickon Pinner, June 2009) sähköajoneuvokäyttöön tarkoitetun litiumioniak-
kupaketin valmistuskustannus vuonna 2010 on vielä yli 1000 USD/kWh mutta 
kustannusten uskotaan laskevan 750 USD/kWh tasolle vuonna 2015. Vuoden 
2015 hintatasolla keskikokoisen sähköauton akkupaketti maksaisi edelleen lä-
hes 15 000 euroa. Tästä syystä sähköautot pystyvät seuraavan viiden vuoden 
aikana yleistymään ainoastaan merkittävillä tukitoimilla, jotka on kohdistetta-
va sekä energiavarastojen saatavuuden parantamiseen, että ajoneuvojen 
loppukäyttäjiin.  

European Batteries Oy:n ennuste ajoneuvoakkujen maailmanlaajuiselle tuo-
tannolle: 

2012:  Ensimmäisen aallon tehtaat käynnistäneet tuotannon, tuotantomäärät 
ovat vielä pieniä 

2015: Ajoneuvoakkujen tuotanto vakiintunutta, massatuotannon ylösajo 
käynnissä.  

2020: Ajoneuvoakuista on tullut normaaleja ajoneuvoteollisuuden kom-
ponentteja niin tarjonnan kuin hinnankin osalta, tuotantokustannukset 
alentuneet merkittävästi. (McKinsey 2009) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3. Latausjärjestelmät 
 
Latausinfrastruktuurin ja sen laajuuden merkitys ladattavien autojen yleisty-
miselle on erittäin merkittävä. Suomessa latausjärjestelmäinfrastruktuuria on 
olemassa runsaasti autojen moottoreiden esilämmitysjärjestelmien vaatimien 
syöttöjen takia. Tiheillä kaupunkialueilla tällaisia latauspisteitä on kuitenkin 
harvassa, ja sellaisten rakentaminen kaupunkikeskustoihin on kallista. Julki-
sia, esimerkiksi pysäköintipaikkojen ja parkkitalojen yhteyteen rakennettavia, 
latauspisteitä tulee olla käytännössä hyvin tiheästi, koska autoilijat haluavat 
yleensä parkkeerata autonsa mahdollisimman lähelle haluamaansa paikkaa, 
eikä pitkiin kävelymatkoihin parkkipaikan ja ostospaikkojen välillä yleisesti olla 
halukkaita. Latauspisteiden määrän kasvua voitaisiin edistää määrittämällä 
kaavamääräykset siten, että latauspisteet olisivat pakollisia parkkipaikoilla.  
 
Eräs vaihtoehto akkujen lataukselle on akkujenvaihtopalvelu. Tämä tarkoittaa 
sitä, että auto voitaisiin ajaa huoltoasematyyppiselle palvelupisteelle, jossa 
auton tyhjä akusto vaihdetaan täyteen akustoon muutamassa minuutissa sii-
hen tarkoitetulla kalustolla. Amerikkalainen yhtiö, Better Place, on käynnistä-
mässä tämäntyyppistä toimintaa useissa eri kohteissa113. Akkujenvaihtopalve-
lu edellyttää kuitenkin sitä, että akut ovat riittävän samankaltaisia ja autojen 
rakenne on tietyiltä osin samanlainen jokaisessa autossa. Lisäksi akkuun va-
rastoidun sähköenergian hinta (30 kWh:n akuston sisältämän energian hinta 
on suuruusluokkaa 3 €) voi olla pieni verrattuna akuston vaihdon kustannuk-
siin. Vaihtoakkuun täytyy (esim. vaihtopisteessä) kuitenkin ladata sama säh-
köenergia kuin kotilatauksessa. 
 
Monet kannattavat akkujenvaihtopalvelua ajatuksena, mutta sen edellyttämä 
ajoneuvojen standardointi osoittautunee käytännössä vaikeaksi. Akut integ-
roituvat tulevaisuudessa yhä enemmän ajoneuvojen rakenteisiin ja niihin liit-
tyvät turvallisuuskysymykset on otettava ajoneuvosuunnittelussa huomioon. 
Esim. Opel Amperassa ja Fisker Karmassa T-malliset akut on rakennettu au-
ton keskitunneliin ja taka-akselin etupuolelle, missä niistä aiheutuu vähiten 
turvallisuusriskiä. Toisaalta niiden matalla sijaitseva painopiste tukee ajoneu-
vojen ajostabiiliutta. Käytännössä pelkästään nämä vaatimukset johtanevat 
siihen, ettei akkujärjestelmiä standardoida. Better Place-tyyppinen akkujen 
vaihtojärjestelmä onnistunee pienissä maissa, joissa autojen sähköistämistä 
edistetään valtion toimin ja ajoneuvot ovat vain tiettyjä automalleja alkuvai-
heessa.  
 
Autojen lataustehot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: hidas lataus, puo-
linopea lataus ja pikalataus. Tyypillinen hidas lataus tarkoittaa suomalaisessa 
infrastruktuurissa yksivaiheista 10 – 16 A syötöllä varustettua latauspistettä, 
joka mahdollistaa korkeintaan 2,3 kW tai 3,6 kW maksimilataustehon. Puo-
linopealla latauksella tarkoitetaan tyypillisesti kolmivaiheista 16 – 32 A syöt-
töä, joka mahdollistaa n. 11 – 22 kW maksimilataustehon. Autoissa voi olla 
vaihtokytkin, jolla voidaan valita käytetäänkö yksi- vai kolmivaiheista latausta. 
On myös huomattava, että latausjännitteillä ja akkujen jännitteillä on vaiku-
tusta hyötysuhteeseen. Paras lataushyötysuhde saadaan tapauksissa, joissa 
230 V:n verkosta ladattava akun jännite olisi noin 350 – 400 V ja 400 V:n 
kolmivaiheverkosta ladattavan akun jännite noin 600 – 700 V. Muissa tapauk-
sissa ylimääräiset konversiot heikentävät lataushyötysuhdetta merkittävästi.  
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FEVT Oy rakentaa VW Passat -sähköautokonversioita, joissa on mahdollisuus 
valita joko yksi- tai kolmivaiheinen lataus114. Pikalatauksella tarkoitetaan tyy-
pillisesti useista kymmenistä kilowateista useisiin satoihin kilowatteihin yltäviä 
lataustehoja hyödyntäviä lataustapoja. Pikalatausasemia on tällä hetkellä 
olemassa teholuokkaan 250 kW asti. 
 
Merkittäviä latauspisteen ominaisuuksia ovat käyttäjäystävällisyys, käyttö-
varmuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Julkisten latauspisteiden käyt-
töön liittyy joitakin käytännön ongelmia, kuten ilkivalta, joihin tulisi kehittää 
edullisia ratkaisuja.  
 
Latausjärjestelmän rakenne 
 
Sähköverkosta ladattavien autojen latausjärjestelmään liittyy teknisesti kolme 
osaa: litiumioniakkukennojen latautumista valvova akkupakettiin integroitu 
kennoelektroniikka, latauslaite (laturi) ja latauslaitetta syöttävä latauspiste tai 
”lataustolppa” aputoimintoineen. Latausjärjestelmä kytkeytyy edelleen säh-
köverkkoon, jota käsitellään erikseen myöhemmin tässä raportissa. 
 
Kennoelektroniikka on tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta välttämätön 
osa akkupakettia. Moni litiumioniakkujen valmistaja ei suostu myymään ak-
kukennojaan ilman latausta säätelevää elektroniikkaa115.  
 
Latauslaitteet (laturit) voidaan jakaa kahteen kategoriaan: autossa oleviin 
(engl. on-board) ja auton ulkopuolisiin (off-board) latauslaitteisiin. Pienitehoi-
set latauslaitteet sijoitetaan tyypillisesti auton sisälle, kun taas suuritehoiset 
pikalatauslaitteet joudutaan sijoittamaan auton ulkopuolelle. Todennäköisesti 
autoon voidaan sisällyttää latauslaitteet n. 20 kW lataustehoon asti, mutta tä-
tä tehokkaammat laturit ovat todennäköisesti off-board-tyyppisiä. Oma kehi-
tyspolkunsa olisi auton sähkömoottorikäytön tehoelektroniikan hyödyntämi-
nen latausprosessissa, jolloin autossa olevan latauslaitteiston tilantarve pie-
nenisi ja teho kasvaisi. Hidas ja puolinopea lataus on periaatteessa mahdollis-
ta toteuttaa normaaleissa kiinteistösähköverkoissa, mutta pikalataus vaatii 
käytännössä liittymän keskijänniteverkkoon. Pikalataus edellyttää myös auton 
akustolta tehokasta jäähdytysjärjestelmää, jolla latauksessa syntyvä hä-
viölämpöenergia saadaan siirrettyä riittävän hyvin akustosta pois.  
 
Akkulaturit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään116:  
 

1. Hitaat laturit, jotka on mahdollisesti liitetty auton rakenteeseen 
2. Suuritehoiset kolmivaihelaturit, joiden avulla akut ladataan no-

peasti 
3. Ajoneuvon moottori-invertteriin perustuvat akkujen latausjärjes-

telmät 
 
Laturin tyyppi riippuu voimakkaasti siitä, miten kätevästi ajoneuvon akkujän-
nite soveltuu sähköverkkolataukseen. Yksivaiheisen 230 V AC-jännitteen 
huippuarvo on 325 V. Jos akun latausjännite on tätä hieman suurempi (esim. 
350 – 400 V DC) selvitään yhdellä step-up-tyyppisellä jännitettä nostavalla 
kokosiltahakkurilla, jolla on mahdollista toteuttaa myös verkkovirran käyrä-
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muodon korjaus lähelle sinimuotoa. Laturilla voitaisiin saavuttaa jopa 94 – 96 
%:n hyötysuhde. 
 
Kolmivaiheisen 400 V AC-verkkoon liitetyn dioditasasuuntaajan tuottaman ta-
sajännitteen suuruus on noin 566 V. Mikäli ajoneuvon akkujännite on tätä 
suurempi (esim. 600 – 700 V), saadaan kolmivaiheisella step-up-
aktiivikokosiltatasasuuntaajalla ladatuksi akkua erittäin hyvällä hyötysuhteella 
(97 – 98 %). Verkkovirran käyrämuoto saadaan hyvin lähelle sinimuotoa. Täl-
lainen laite olisi käytännössä sama kuin nykyaikainen teollisuuden kolmivai-
heinen aktiivitasasuuntaaja. Näitä tuottavat Suomessa ainakin ABB ja Vacon. 
 
Tämä vaihtoehto tarjoaa myös mielenkiintoisen skenaarion siitä, että akun la-
taamiseen käytetään auton omaa moottori-invertteriä. Jos ajoneuvon akku-
jännite on noin 600 – 700 V, on sen moottorin nimellisjännite noin 400 V AC. 
Koska tämä on sama kuin verkkojännite, moottori-invertteriä voitaisiin käyt-
tää myös akkulaturina. Moottori-invertteri irrotettaisiin latauksen ajaksi säh-
kömoottorista ja kytkettäisiin verkkosuodattimen välityksellä verkkoon. Ohja-
ussoftaa vaihtamalla invertteri soveltuu aktiivitasasuuntaajaksi ja siten akku-
laturiksi. Periaatteessa aivan tavallinen teollisuuden 400 V kolmivaihetaa-
juusmuuttaja on juuri tällainen laite, mutta ei olosuhde- ja pakkausvaatimus-
ten vuoksi sovellu käytettäväksi ajoneuvoissa. 
 
Edellä mainitut yksi- ja kolmivaiheiset step-up-tyyppiset laturit tai moottori-
invertteristä tehty laturi soveltuvat myös nelikvandranttikäyttöön sellaisinaan, 
jolloin tehon siirto sekä verkosta akkuun että akusta verkkoon on mahdollis-
ta. 
 
Mikäli akkujännite poikkeaa voimakkaasti edellä esitetyistä arvoista, tarvitaan 
käytännössä kaksi konversiota 1) tasasuuntaus 2) step-down hakkuri, jolloin 
laturin hyötysuhde jää selvästi em. arvoja matalammaksi luokkaan 92 – 94 
%. Samalla saatetaan menettää nelikvadranttisuus. 
 
Pienitehoinen laturi voi sisältää yksinkertaisen dioditasasuuntaajan ja teho-
elektronisen hakkurin, jonka avulla latausvirta säädetään verkkoliittymän 
kannalta sopivaksi. Dioditasasuuntaajan hyötysuhde on korkea (99 %), mutta 
se aiheuttaa verkkoon runsaasti harmonisia komponentteja eikä ehkä sen 
vuoksi ole hyväksyttävä ladattavien ajoneuvojen yleistyessä ja kuormittaessa 
sähköverkkoa voimakkaasti harmonissisällöllä. Diodisilta ei sovellu vaih-
tosuuntaukseen. 
 
Mikäli suomalaisten on mahdollista vaikuttaa ajoneuvoissa käytettäviin jänni-
tetasoihin, voisi suositella joko noin 400 V:n akkua yksivaihelataukseen ja 
650 – 750 V:n akkua kolmivaihelataukseen. Näillä jännitetasoilla latausjärjes-
telmästä tulisi yksinkertaisin ja hyötysuhteeltaan paras mahdollinen. Näin 
näyttäisi siltä, että akku olisi jännitteestään riippuen parhaiten sopiva joko hi-
taaseen lataukseen tai pikalataukseen. 

 
Latausjärjestelmien ja ladattavien auton verkkoliitäntöjen standardointi on 
puutteellista. On olemassa kansainvälinen vuonna 2001 julkaistu IEC-61851-
standardi. Standardi ei ole kaikilta osiltaan valmis, mutta TC 69 –
standardointikomitea on sitä päivittämässä. Lisäksi yhteensä 20 suurta kan-
sainvälistä autoteollisuuden ja energia-alan toimijaa ovat muodostamassa 
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verkkoliitäntästandardia117, jossa on mukana autonvalmistajista mm. Volks-
wagen, BMW, Ford, General Motors, Fiat, Toyota ja Mitsubishi118. Tämän 
konsortion valmisteleman standardin yksityiskohtia ei ole vielä julkaistu tä-
män tekstin kirjoitusaikana. Lisäksi Yhdysvalloissa valmistellaan omaa stan-
dardia.   
 
Älyn lisäämistä ladattavien autojen latausjärjestelmiin pidetään yleisesti to-
dennäköisenä kehityspolkuna, jos ladattavat autot yleistyvät merkittävästi. 
Keskustelussa älykkään latauksen tarkoituksena on usein tehostaa ladattavi-
en autojen toimintaa sähkömarkkinoilla tai välttää kontrolloimattoman latauk-
sen sähköenergiainfrastruktuurille aiheutuvia haittoja. Älykästä latausta, joka 
tukee sähköenergiainfrastruktuuria, on käsitelty tämän raportin sähköverkko-
vaikutuksia käsittelevässä osuudessa. 
 
Ladattavien autojen latauksen laskutus- ja sähkömarkkinameka-
nismit 
 
Sähköverkosta ladattavien autojen (ladattavat hybridiautot ja sähköautot) 
käyttämä sähköenergia täytyy hankkia sähkömarkkinoilta. Sähkömarkkinoi-
den vapautuminen on tuonut tullessaan myös vähittäismarkkinoiden vapau-
tumisen, jolloin yksittäiset sähkönkäyttäjät ovat voineet kilpailuttaa sähkön-
hankintansa vapailta markkinoilta. Tämä on tuonut sähkönkäyttäjille mahdol-
lisuuden valita sähköenergian toimittaja hinnan, sähköntuotantotavan tai jon-
kin muun kriteerin perusteella. Sähkönhankinnasta tuli vapaata ja joustavaa, 
ja tätä joustavuutta (mahdollisuus valita sähköntoimittaja ja mahdollisuus ha-
lutessaan vaihtaa sitä vapaasti) voidaan soveltaa myös sähköverkosta ladat-
tavien autojen sähkönhankintaan. Lisääntyvä tietoisuus ympäristöasioista se-
kä niiden huomioonottaminen ohjaavat enenevässä määrin ihmisten kulutus-
käyttäytymistä, mm. sähköntoimittajan valinnassa. Joustavan latausjärjestel-
män kustannukset nousevat todennäköisesti niin korkeiksi, että toiminta voi 
helposti käydä kannattamattomaksi. 
 
Ladatun sähköenergian mittaaminen ja laskutus on oleellinen osa latausjär-
jestelmää. Kotiolosuhteissa ladattaessa ladattu energia laskutetaan normaalin 
käyttösähkön mukana. Julkisille latauspaikoille voidaan kehittää monenlaisia 
toimintamalleja. Eräs malli on se, että julkisella parkkipaikan yhteyteen ra-
kennetulla latauspisteellä sähköenergiasta ei makseta käytön mukaan, vaan 
energiamaksu voisi sisältyä kiinteänä korvauksena tavalliseen parkkimaksuun. 
Tämä yksinkertaistaisi huomattavasti latauspisteiden rakentamista ja hillitsisi 
latausinfrastruktuurin kustannuksia.  
 
Suomalaisen teollisuuden mahdollisuudet 
 
Suomalaisella teollisuudella voisi periaatteessa olla toimintaedellytyksiä la-
tausjärjestelmäliiketoiminnassa. Suomessa on vahva tehoelektroniikkaosaa-
minen ja alan teollisuutta. FEVT Oy valmistaa edistynyttä akkukennojen lata-
uksen valvonta- ja hallintaelektroniikkaa. Lisäksi Powerfinn valmistaa akkujen 
latauslaitteita ja teholähteitä. Efore:lla on myös toimintaa teholähdesektorilla. 
Suomessa ainakin Enstolla on tuotekehitystyötä meneillään latauspisteiden 
osalta yhteistyössä Fortumin kanssa. Ensto onkin rakentanut latauspisteen 
Fortumin demonstraatioautoille Espoon Keilaniemen toimipisteeseen. Fortum 
tutkii myös ladattavien autojen käyttöä ja latausta yhteistyössä Espoon kau-
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pungin kanssa. Jos ladattavat autot yleistyvät, on Suomessa myös vahvaa 
ICT-osaamista tukemaan kehitystä. 
 

5.4. Sähkömoottorikäytöt  
 
Ajoneuvokäytöissä tarvittava vääntömomentti on liikkeellelähdössä suuri ja 
lopulta suurella nopeudella ajettaessa pienehkö. Tällainen käytös saadaan 
perinteisissä ajoneuvoissa aikaiseksi vaihteistolla. Kevyissä ajoneuvoissa vaih-
teistojen välityssuhteet vaihtuvat tyypillisesti esim. suhteessa 1 : 5, mutta 
raskaissa koneissa välityssuhdealue voi olla merkittävästi suurempi. Näin 
saadaan liikkeellelähdössä viisinkertainen moottorin vääntömomentti perävä-
litykselle ja suurimmalla vaihteella ajettaessa moottori syöttää perävälitystä 
yksinkertaisella moottorin vääntömomentilla, mutta suurella nopeudella, kuva 
5.5. 
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Kuva 5.5 Tyypillinen kevyen ajoneuvon vaatima vääntömomenttikäyrä nopeuden 
funktiona. 

Koska kevyissä ajoneuvoissa vaadittava kiihtyvyys on melko suuri, tarvitaan 
suurta lähtövääntömomenttia vain 10 – 20 sekuntia kerrallaan. Tällöin voi-
daan hyödyntää sähkömoottoreille tyypillistä ylikuormitettavuutta. Sähkö-
moottori mitoitetaankin niin, että sen nimellinen vääntömomentti on 0.3 – 
0.5-kertainen lähtövääntömomenttiin verrattuna. Vaikka moottoria ylikuormi-
tetaan 2 – 3-kertaisella vääntömomentilla kiihdytyksen aikana, ei se ehdi 
lämmitä liiaksi ennen kevyempään ajoon siirtymistä. 
 
Raskaissa sähköajoneuvoissa (esim. raideliikennevälineet) on periteisesti to-
tuttu siihen, että sähkömoottoriin ei liity vaihteistoa. Sähkömoottori voi syöt-
tää alennusvaihdetta, mutta mekaaninen välityssuhde on kiinteä. 
 
Kevyisiin tieliikenneajoneuvoihin esitetään aina silloin tällöin ns. suoraveto-
moottoreita, joissa sähkömoottori on integroitu joko suoraan ajoneuvon pyö-
rään tai vetää sitä vetoakselin kautta jousitetun massan pienentämiseksi. Täl-
laisessa tapauksessa sähkömoottorin tulisi pystyä sellaisenaan tuottamaan 
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samankaltainen vääntömomentti pyörälle kuin mekaanisenkin välityksen ta-
pauksessa. Tarvitaan siis suuri lähtövääntömomentti ja toisaalta laaja nope-
usalue. Koska sähkömoottorin roottorin suhteellisen koon määrää siltä vaadit-
tu vääntömomentti, suoravetosähkömoottori on kooltaan melko suuri te-
hoonsa nähden. 
 
Tavallisesti sähkömoottorien paras nimellisnopeus on 1500 – 6000 rpm. Tällä 
nopeusalueella on helppo toteuttaa korkeahyötysuhteisia sähkökoneita ajo-
neuvojen vetomoottoreiden teholuokissa. Mitä suurempi on koneen nimellis-
nopeus sitä pienempi vääntömomentti tarvitaan ja sitä kevyempi sähkömoot-
tori saadaan. Tämän vuoksi sähkökoneiden yhteydessä käytetään mielellään 
alennusvaihdetta, vaikka vaihde pienentääkin käytön hyötysuhdetta noin yh-
den prosenttiyksikön hammaskosketusta kohti. 

Liitteessä II. on tarkasteltu erilaisia sähkömoottorityyppejä ajoneuvokäyttöjen 
ajomoottoreina. Tarkastelu sisältää tasavirtakoneet, induktiokoneet, vieras-
magnetoidut synkronikoneet, synkronireluktanssikoneet, kestomagneettitah-
tikoneet sekä molemminpuolin avonapaiset reluktanssikoneet.  

Kaikilla näillä moottorityypeillä on omat hyvät ja huonot ominaisuutensa 
suunniteltaessa niitä liikennevälinekäyttöön. Induktiomoottori on hyvin kilpai-
lukykyinen monipuolisen muunneltavuutensa, tunnettuutensa ja edullisen 
valmistettavuutensa vuoksi. Induktiokoneelle löytyy teollisia valmistajia kaikil-
le inhimillisen toiminnan aloille. Induktiomoottori on osoittanut kyvykkyytensä 
sekä teollisuuden että liikennevälineiden käytössä. Tämä konetyyppi on edel-
leen varteenotettava vaihtoehto liikennevälineisiin ja liikkuviin koneisiin. 

Induktiokoneen haastajaksi nousee tällä erää kestomagneettiavusteinen 
synkronireluktanssikone (PMASynRM), jolla on hyvä hyötysuhde induk-
tiomoottoriin verrattuna sekä kohtalaiset kentänheikennysominaisuudet. Hyb-
ridi- ja sähköajoneuvon sähkökoneena näyttää tunnettujen ajoneuvovalmista-
jien hankkeissa esiintyvän tällä hetkellä lähes pelkästään synkronireluktanssi-
koneen ja kestomagneettitahtikoneen yhdistelmä ns. PMASynRM. Puhtaalla 
kestomagneettitahtikoneella kentänheikennyksen toteuttaminen on vaikeaa, 
mutta PMASynRM pystyy kohtalaiseen kentänheikennykseen, jolloin voidaan 
hyödyntää kestomagneettikoneen loistavia ominaisuuksia hitaalla nopeudella 
kiihdytettäessä tai jarrutettaessa. Kestomagneettitahtikoneen hyötysuhteen 
maksimiarvoksi käytännössä voidaan esittää 96 % ja se saavutetaan matalilla 
nopeuksilla ja suurella väännöllä, kun taas induktiokoneen paras maksimi-
hyötysuhde saavutetaan suurilla nopeuksilla ja pienillä väännöillä. Kuvassa 
5.6 on eräässä vertailussa esitetyt hyötysuhdekäyrät kestomagneettitahtiko-
neelle ja induktiokoneelle eri vääntömomenteilla ja pyörimisnopeuksilla.  
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Kuva 5.6. Kestomagneettitahtikoneen ja induktionkoneen hyötysuhdekartat eri vään-
tömomenteilla ja pyörimisnopeuksilla. [Hertzog, ICEM 2008] Kestomagneettitahtiko-
neen ja induktiokoneen nimellispisteet: TN = 115 Nm, nN = 1450 min-1. 

Tahtimoottori on liian kallis sovellettavaksi ajoneuvoissa. Konetyyppi on omi-
aan useiden megawattien käytöissä. Huonona puolena voidaan mainita sään-
nöllistä huoltoa kaipaavat liukurenkaat, jotka tarvitaan syöttämään roottorin 
magnetointivirtaa. Tämän moottorityypin ehdoton valttikortti on sen loistava 
käytös kentänheikennyksessä. Moottorilla voidaan esim. kolminkertaisella ni-
mellisnopeudella toimittaessa tuottaa vielä nimellinen vääntömomentti hetkit-
täin. Tämä voisi olla tarpeen esim. kiihdytettäessä käyttöä suurella nopeudel-
la. 

Synkronireluktanssikoneella voisi olla liikennevälinekäytöissäkin mahdollisuuk-
sia, mutta niitä rajoittaa koneen huono tunnettuus sekä taajuudenmuuttajien 
puute. Lisäksi koneen vaatima pieni ilmaväli voi muodostaa riskin koneen 
mekaanisten ominaisuuksien kannalta. 

Molemminpuolin avonapaisen reluktanssikoneen monet ominaisuudet voisivat 
puhua sen puolesta liikkuvan työkoneen käyttömoottorina. Taajuudenmuutta-
jan pääteaste poikkeaa kiertokenttäkonetaajuudenmuuttajista niin, ettei sy-
nergiaa löydy. 

Tasavirtakäytöt lienevät kommutaattoreineen mennyttä hyvää aikaa sähkö-
käyttömielessä, vaikka monet käytön ominaisuudet ovatkin lähes kaikkiin 
muihin käyttöihin verrattuna erinomaisia. Hyötysuhteessa tasavirtakoneet 
ovat vaihtovirtakoneita hieman heikompia. 
 

5.5. Sähköajoneuvojen tehoelektroniikka 
Periaatteessa sähköajoneuvoihin soveltuva mobiili tehoelektroniikka ei poik-
kea teollisuuden tehoelektronisista järjestelmistä. Vaihtovirta- eli AC-koneiden 
tapauksessa näyttäisi siltä, että teollisuudessa ylivoimaisen suosion saanut 
kaksitasoinen jännitevälipiirillinen taajuusmuuttaja on ehdoton suosikki myös 
ajoneuvokäytöissä. Moottorisäätöön kelpaavat täsmälleen samat menetelmät 
kuin teollisuudessakin. Ajoneuvokäytöissä pitäisi tosin pystyä tulemaan toi-
meen ilman nopeus- tai roottorin asentoantureita, jotka eivät todennäköisesti 
kestä ajoneuvoissa. Tähänkin löytyy teollisuustaajuusmuuttajista tuttuja rat-
kaisuja. 
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Mobiillissa käytössä ongelmaksi tulevat kuitenkin teollisia olosuhteista haasta-
vammat ympäristöolosuhteet ja vaatimus äärimmäisen kompaktista koosta. 
Tehoelektroniikka on koteloitava niin, että se toimii luotettavasti pölyisissä ja 
kosteissa olosuhteissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkemmin liikku-
van hybridikäytön tehoelektroniikalle asettamia vaatimuksia. 

Taulukko 5.2. Liikkuvan hybridikäytön tehoelektroniikalle asettamat vaatimukset. 

Käyttöympäristön lämpötila (esim. ko-
netilassa) 

–40 ºC – 135 ºC 

Jäähdytysnesteen lämpötila –40 ºC – 105 ºC 

Elinikä 5 – 20 vuotta  

Passiiviset lämpötilavaihtelut ∆T 100 K 10 000 sykliä 

Aktiiviset lämpötilavaihtelut ∆T 40 K 3 000 000 sykliä 

Tärinän kestoisuus 5g – 12g 

Iskun kestoisuus 50g 

Kotelointiluokka IP 54 – IP6K9K 

Korkea tehotilavuus suhde  

Korkea tehopaino suhde  

 

Näiden vaatimusten vuoksi sähköautojen ja -työkoneiden sähkökäyttötekniik-
ka poikkeaa merkittävästi teollisuuden sähkökäyttötekniikasta, joten alan pe-
rinteinen suomalainen teollisuus ei ole sellaisenaan valmistautunut kilpailuun 
sähköajoneuvojen komponenttitoimittajana 
 
Oma kokonaisuutensa on myös ohjauselektroniikka ja algoritmit, joilla sähkö-
ajoneuvon tehoelektroniikkaa ja koko ajoneuvon toimintaa ohjataan opti-
moidusti. Tämä osaamisen syntyminen liittyy pitkälti sähköajoneuvojen koko-
naissuunnitteluun ja tilanne pitkälti sama kuin tehoelektroniikan alueella – 
teknologiapohja on hyvä, mutta merkittävän liiketoiminnan syntyminen ei ole 
ilmeistä, 
 

5.6. Elektroniikan ja kommunikaation lisääntyminen 
Ajoneuvojen käyttövoiman muuttumisen rinnalla on parhaillaan käynnissä toi-
nen rinnakkainen kehityssuunta kohti älykkäämpää liikennejärjestelmä (ITS, 
Intelligent Transportation Systems), jonka yksi keskeinen osa on älykäs ajo-
neuvo. Älykkään liikennejärjestelmän kehittämisessä ollaan juuri nyt murros-
vaiheessa samaan tapaan kuin sähköautojen yleistymisessä. Erillisiä sovelluk-
sia ja pilotteja on jo paljon, mutta älykkyyden tuominen laajassa mittakaavas-
sa ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin vie aikansa.  
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Älykkäässä liikennejärjestelmässä ajoneuvot voivat kommunikoida infrastruk-
tuurin, liikenteen ohjauksen ja toisten ajoneuvojen kanssa. Ajoneuvot ovat 
tietoisia omasta sijainnistaan, nopeudestaan ja lähiympäristöstään. Tämä 
mahdollistaa esimerkiksi automaattisen ajonopeuden, seuraamisaikavälin ja 
kaistalla pysymisen säätämisen. Myös risteysajoa ja kaistanvaihtoa voidaan 
helpottaa kuljettajan tukijärjestelmillä. Lisäksi älykäs ajoneuvo voi laajentaa 
kuljettajan horisonttia elektronisten karttojen, erilaisten sensorien ja ajoneu-
vojen välisen kommunikaation avulla. Näin ollen kuljettajaa voidaan hyvissä 
ajoin varoittaa mm. esteistä, keliolosuhteista, tietöistä, onnettomuuksista ja 
ruuhkista. Tarvittaessa ajoneuvo voi myös pysäyttää itsensä automaattisesti, 
mikäli onnettomuus näyttää väistämättömältä, eikä kuljettaja ole ajoissa rea-
goinut. Mikäli onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, voi ajoneuvo välit-
tömästi ilmoittaa hätäkeskukseen onnettomuuden sijaintipaikan (eCall).  
 
Älykäs ajoneuvo voi myös toimia liikennejärjestelmän anturina yhdessä tien-
varsilaitteiden kanssa. Ajoneuvojen paikka- ja nopeustietoja voidaan kerätä 
liikenteen hallinnan keskukseen reaaliaikaisesti. Ajoneuvo voi myös kerätä ja 
lähettää tietoja omien laitteidensa tilasta ajoneuvon oman tietoväylän kautta 
(CAN- ja LIN-väylä). Esim. ABS/ESP-järjestelmien, tuulilasinpesimien tai mui-
den laitteiden aktivoituminen voi antaa tietoa mm. keliolosuhteista. Ajoneuvon 
ympäristöä tarkkailevat anturit voivat taas antaa tietoa paikallisesta liikenneti-
lanteesta. Älykkäässä liikennejärjestelmässä voidaan kerätä kattava reaaliai-
kainen tieto liikenteen sujuvuudesta sekä ruuhka-, häiriö- ja onnettomuusti-
lanteista. Lisäksi liikennetilanteen kehityksestä voidaan tehdä lyhytaikaisia en-
nusteita (5 – 60 min). Tätä tietoa voidaan jakaa kaikille tiellä liikkujille tai 
matkan tekoa suunnitteleville eri päätelaitteiden kautta (Internet, ajoneuvo-
pääte, GPS-laite, älypuhelin jne).   
 
Älykkään ajoneuvon ja älykkään liikennejärjestelmän keskeisinä tavoitteina 
ovat siis ennen kaikkea liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen. 
Näiden perustavoitteiden lisäksi älykäs liikennejärjestelmä voi auttaa samoissa 
tavoitteissa, joihin pyritään sähköenergian käytöllä ajoneuvon käyttövoimana. 
Tavoitteenahan ajoneuvojen sähköistämisessä on lisätä liikenteen energiate-
hokkuutta, vähentää päästöjä, sekä vähentää riippuvuutta fossiilisten poltto-
aineiden käytöstä. Tulevaisuuden älykäs liikennejärjestelmä antaa enemmän 
tietoa ja vaihtoehtoja matkapäätöksien tekemiseen ja tukee julkisen liikenteen 
käyttöä yksityisautoilun vaihtoehtona. Älykkäillä tienkäyttömaksuilla ruuhka-
aikana ajaminen voidaan tehdä kalliimmaksi, jolloin julkisen liikenteen veto-
voima lisääntyy ja ruuhkia aiheuttavat liikenteen kysyntäpiikit tasoittuvat. Li-
säksi yleistyvät myös uudentyyppiset liikennemuodot kuten mm. kysyntäohja-
tut pikkubussit ja sähköllä toimivat kevyen liikenteen ratkaisut.  
 
Automaatio ja sähköistyminen ovat selvästi toisiaan tukevia trendejä, samaan 
tapaan kuin esim. tehdasautomaatiossa. Kehitys tapahtuu kummassakin 
suunnassa asteittain, mutta aikajänne on samaa suuruusluokkaa. Näin ollen 
tulevaisuuden auto on hybridivaiheen jälkeen kokonaan sähköistetty sekä 
käyttövoimansa että älykkäiden hallintajärjestelmiensä osalta. Toisaalta on 
huomattavaa, että esimerkiksi kansainväliset ajoneuvosäädökset eivät salli tie-
liikenteessä käytettävän sähköisesti ohjattuja jarruja tai ohjausta (Drive by 
Wire), jota käytetään mm. metsäkoneissa.   
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5.7. Muut järjestelmät autoissa 
Apujärjestelmien energiatehokkuus 

Auton apujärjestelmät, kuten valot ja elektroniikka ovat merkittäviä energian-
kuluttajia. Näitä auton järjestelmiä optimoidaan nykyisissäkin autoissa entistä 
energiatehokkaammiksi. Esimerkiksi valoissa ksenon- ja LED-valot yleistyvät 
energiatehokkuuden ja vähäisen huoltotarpeen vuoksi.  

 

Lämmitys ja jäähdytys 

Lämmitys, jäähdys ja ilmastointi (HVAC) ovat erittäin merkittäviä energian 
käyttäjiä nykyisellään ja niiden vaikutus akuston riittävyyteen ja saavutetta-
vaan ajettavaan matkaan on merkittävä. On myös huomattava, että HVAC-
laitteistot monimutkaistuvat eri vaatimusten vuoksi sähköautoissa. Sähköajo-
neuvojen tuomia erityispiirteitä ovat seuraavat: 

• Polttomoottorin ylijäämälämpöä ei ole käytettävissä lämmitykseen. 
Normaalissa ajotilanteessa polttomoottorissa 60 – 85 % kuluu häviöi-
hin, joita voidaan käyttää ajoneuvon lämmittämiseen. Jos auton polt-
toaineenkulutus on 8 l/h, on hukkaenergian osuus vähintään 50 kWh 
tunnissa, joten lämpöä on erittäin runsaasti käytössä lämmitystarpei-
siin. 

• Koko sähkökäytön häviö ajettaessa on noin 10 %:n luokkaa. Esim. 
ajettaessa 100 km/h voisi ajoneuvon tarvitsema mekaaninen teho olla 
noin 15 kW, joten noin 1.5 kW menee sähkökäytössä lämmöksi. Tämä 
hukkalämpö voisi periaatteessa riittää lämmitykseen leudoilla ilmoilla, 
mutta ei missään tapauksessa kunnon pakkasilla. 

• Suora sähkölämmitys olisi varsin merkittävä energiankuluttaja ny-
kyisenlaisissa autoissa. 

• Akustolla on vaatimuksia lämpötilan suhteen (ei liian kuuma, ei liian 
kylmä).  

• Akuston lämpötilavaatimukset vaihtelevat riippuen ladataanko vai pu-
retaanko akkua. 

• Ladattavissa hybrideissä voi ainakin potentiaalisesti olla tarvetta 
moottorin esilämmitykselle. 

• Pikalatauksessa häviöt voivat aiheuttaa merkittävää lämpökuormaa 
paikallaan olevassa autossa.  

• Useat sähkökomponentit edellyttävät käytännössä nestejäähdytystä 
autoissa. 

Älykkäille lämpöpumppuja soveltaville HVAC järjestelmille voidaan ennakoida 
olevan laajaa kysyntää ajoneuvoteollisuudessa. HVAC järjestelmät integroitu-
vat ajoneuvon rakenteeseen kiinteästi ja edellyttävät tiivistä kehitysyhteistyö-
tä valmistajien kanssa. Myös ajoneuvojen lämmöneristyksessä tapahtunee 
kehitystä.  

Jarrut ja energian talteenotto 

Energian talteenoton teknologiaa on kuvattu yllä sähkömoottorikäyttöjen yh-
teydessä ja moottorijarrutus on osa normaalia sähkökäytön toimintaa. Varsi-
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naiset jarrujärjestelmät säilyvät kuitenkin autoissa nykyisenkaltaisina lähitule-
vaisuudessa. Nykyisellään noin puolet jarrutuksen liike-energiasta saadaan 
uudelleenkäytettyä. Kaupunkilinja-autoissa tämä on erittäin merkittävää, sillä 
noin ¾ kaikesta kaupunkilinja-auton käyttämästä energiasta menee pahim-
millaan jarruissa lämmöksi.  
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6.   Ajoneuvoliikenteen sähköistymisen skenaariot 
Tässä luvussa tarkastellaan henkilöajoneuvoliikenteen sähköistymisen nope-
utta erilaisissa skenaarioissa. Päähuomio tarkastelussa on ladattavissa hybri-
deissä, koska niiden akkusähköautoja nopeampaa yleistymistä tukee se, että 
ladattavalla hybridillä voidaan jatkaa matkaa polttomoottorin turvin senkin 
jälkeen, kun akun kapasiteetti on käytetty loppuun. Tämän vuoksi on oletet-
tavaa, että kuluttajilla on pienempi kynnys siirtyä polttomoottoriautosta ladat-
tavaan hybridiin kuin akkusähköautoon. Oletettavaa kuitenkin on, että pi-
demmällä aikavälillä akkuteknologian kehittyessä akkusähköautot valtaavat 
markkinaosuutta ladattavilta hybrideiltä. Tätä tukee mm. niiden yksinkertai-
sempi rakenne ja vähäisempi huollon tarve. Akkusähköautot voivat alkuvai-
heessa yleistyä erityisesti kohteissa, joissa ajoetäisyydet sekä latauspaikat 
ovat etukäteen hyvin tiedossa, kuten esimerkiksi jakeluautoissa sekä sopivis-
sa ympäristöissä toimivissa takseissa.  

Lähtötilannetta kuvaa se, että sähköautoja ei juuri ole käytössä. Vuoden 
2008 lopussa Suomessa oli rekisteröitynä käyttöön 7 sähköhenkilöautoa ja 78 
sähköpakettiautoa119. 

Tässä esiteltävät ladattavien hybridien (PHEV) sekä sähköautojen (EV) yleis-
tymistä käsittelevät skenaariot pohjautuvat kustannusanalyyseihin, joissa on 
vertailtu ladattavien hybridien ja polttomoottoriautojen kokonaiskustannuksia 
(hankinta ja polttoaineet) auton käyttöiän ajalta. Lähtötietoina on käytetty 
ennakkotietoja vuonna 2010 markkinoille tulevan ladattavan hybridin (GM 
Volt) hinnasta, energiankulutuksesta, sähköisestä ajomatkasta sekä nykyisiä 
hintoja polttoaineille ja sähkölle. Kustannuslaskelmien tarkempi esittely ja 
käytetyt lähtötiedot ovat liitteessä III. Laskelmat on pääosin laatinut TkT Sa-
muli Honkapuro Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Lähteinä on käytet-
ty:120,121,122ja123. 

Havaintona kustannuslaskelmissa on, että vaikka kyseisen ladattavan hybridin 
tavoitehinta onkin useita tuhansia euroja vastaavaa bensiini- tai diesel-autoa 
kalliimpi, olisi se tavoitehinnalla jo taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. 
Oletettavaa on, että auton tavoitehintaan ei päästä nopealla aikataululla, 
vaan sähköautot ovat ainakin aluksi tavoitehintaa kalliimpia. 

Kuvassa 6.1 on esitetty ladattavan hybridin ja polttomoottoriauton välinen 
vertailu lähtöhinnalla (13 000€ kalliimpi, kuin polttomoottoriauto) ja tavoite-
hinnalla (6 000€ kalliimpi kuin polttomoottoriauto). Polttomoottoriautoksi on 
tilanteesta riippuen valittu edullisempi bensiinistä ja dieselistä.  
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Kuva 6.1 Ladattavan hybridin tuomat säästöt 10 vuoden elinkaarella 

Merkittävä havainto on, että hintaeron ollessa 13 000€ ei ladattava hybridi 
ole millekään kuluttajaryhmälle edullisin vaihtoehto. Hintaeron pudotessa ta-
solle 6 000€, tilanne muuttuu merkittävästi. Ladattavat hybridit ovat tuolloin 
edullisin vaihtoehto elinkaarikustannustarkastelussa jo noin puolelle autoili-
joista.  

Ladattavien hybridien ja polttomoottoriautojen väliseen kilpailuasetelmaan 
vaikuttavat ladattavien hybridien hintakehityksen lisäksi öljyn hintakehitys se-
kä verot ja erilaiset kannustimet. Mahdollisia kannustimia on käsitelty kappa-
leessa 8. Kannustimien merkitys on etenkin alkuvaiheessa suuri, jotta kehitys 
saadaan käynnistymään.   

Tehtyjen laskelmien perusteella on tehty kolme skenaariota, joissa on ennus-
tettu ladattavien hybridien ja sähköautojen yleistymistä vuoteen 2020 ja 
2030 mennessä. Nämä skenaariot ovat perusskenaario ja tätä nopeamman 
sekä hitaamman kehityksen mukaiset skenaariot. Näiden skenaarioiden to-
teutuminen riippuu paitsi vaikeasti ennustettavista ulkoisista tekijöistä, kuten 
öljyn hintakehityksestä ja tekniikan kehityksestä, niin merkittävällä tasolla 
myös tehdyistä kannustinpäätöksistä. Skenaarioiden yhteenveto on taulukos-
sa 6.1. 

Taulukko 6.1 Skenaarioiden yhteenveto. 

Osuus uusista 

autoista 

Kumulatiivinen 

myyntimäärä (kpl) 

Osuus henkilöauto-

jen liikennesuorit-

teesta 

 vuosi 

PHEV EV PHEV EV PHEV EV 

2020 10 % 3 % 66 000 13 000 3 % 0,6 % Perus-

skenaario 

2030 50 % 20 % 480 000 160 000 19 % 7 % 

2020 40 % 6 % 190 000 26 000 8 % 1 % Nopea 

skenaario 

2030 60 % 40 % 960 000 450 000 38 % 19 % 

2020 5 % 2 % 38 000 12 000 2 % 0,5 % Hidas 

skenaario 

2030 20 % 10 % 207 000 92 000 8 % 4 % 
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Tässä esitetyt skenaariot ovat melko maltillisia verrattaessa niitä muualla 
maailmassa esitettyihin visioihin. Esimerkiksi Ruotsissa visiona on 600 000 la-
dattavaa autoa (PHEV tai EV) vuoteen 2020 mennessä124. Tämä vastaa n. 15 
%:a Ruotsin autokannasta (4,4 miljoonaa autoa). Israel puolestaan suunnit-
telee sähköistävänsä autokantansa siten, että tieliikenne on riippumaton öl-
jystä vuoteen 2020 mennessä125. Kuten aiemmin raportissa on todettu, on 
Yhdysvalloissa tavoitteena ottaa käyttöön miljoona ladattavaa hybridiä vuo-
teen 2015 mennessä.  

Skenaariot sekä niiden vaikutukset on esitetty seuraavissa luvuissa. Tarkem-
mat laskelmat ovat liitteessä II. 

 

6.1. Perusskenaario 
Liitteessä III esitetyssä kustannusanalyysissä on todettu, että ladattava hyb-
ridi olisi ensimmäisten mallien ennakoiduilla ominaisuuksilla sekä tavoitehin-
nallaan kilpailukykyinen vaihtoehto noin puolelle suomalaisista autoilijoista. 
Keskeisiä kysymyksiä skenaarioita muodostettaessa ovatkin sekä hintatason 
kehitys että kuluttajien suhtautuminen uuteen teknologiaan. Huomattavaa 
on, että auton ostopäätöksessä vaikuttavat kokonaiskustannusten ohella 
myös monet muut tekijät. Hybridiautoon siirtymistä puoltavat ympäristöar-
voihin perustuvat valinnat, kun taas mahdollinen epäluuloisuus uutta tekniik-
ka kohtaan sekä epätietoisuus hybridin jälleenmyyntiarvon kehittymisestä 
voivat jarruttaa ladattavien autojen yleistymistä. 

Tässä esitettävässä perusskenaariossa oletetaan, että ensimmäiset ladattavat 
hybridit tulevat markkinoille vuonna 2010, jonka jälkeen ne alkavat hitaasti 
yleistyä siten, että vuonna 2020 ladattavia hybridejä on 10 % uusista autois-
ta. Tästä eteenpäin yleistymisen voidaan olettaa olevan nopeampaa, siten et-
tä vuonna 2030 ladattavia hybridejä on puolet uusista autoista. 

Akkusähköautojen osalta on liitteessä III esitetyssä teknologiaskenaariossa 
todettu, että ne tulevat massamarkkinoille 15 vuoden viiveellä ladattaviin 
hybrideihin verrattuna. Kyseinen teknologiaskenaario on kuitenkin osin van-
hentunut, joten sitä ei voida suoraan käyttää lähtökohtana. Oletettavaa on-
kin, että edellä esitetty aikaväli lyhenee, koska sähköautojen tutkimukseen ja 
kehitykseen panostetaan voimakkaasti ja toisaalta ladattavien hybridien yleis-
tyminen tukee myös akkusähköautojen tuotannon ja latauksen tarpeita. Li-
säksi, vaikka yksityisautoilijoiden kohdalla ladattavan hybridin hankkimiseen 
on alkuvaiheessa akkusähköautoa pienempi kynnys, voidaan akkusähköauto-
jen olettaa alkuvaiheessa yleistyvän mm. erilaisissa jakeluautoissa ja sopivis-
sa toimintaympäristöissä operoivissa takseissa. Siten oletetaan tässä skenaa-
riossa, että akkusähköautot seuraavat ladattavia hybridejä viiden vuoden vii-
veellä. Tällöin niiden osuus uusista autoista kasvaa nollasta 20 %:iin vuosien 
2015 ja 2030 välillä. 

Ladattavien autojen oletetaan korvaavan tasaisesti sekä diesel- että bensiini-
autoja. Erityyppisten autojen osuudet uusista autoista kehittyvät tällöin kuvan 
6.2 mukaisesti. 
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Kuva 6.2 Erityyppisen autojen (bensiini, diesel, ladattava hybridi, akkusähköautot) 
osuudet uusista autoista vuosina 2000…2030 perusskenaariossa.  

Uusien autojen myyntiosuuksien kehittyessä kuvan 6.2 mukaisesti, muuttuu 
näiden osuudet liikennesuoritteista puolestaan kuvassa 6.3 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 6.3 Erityyppisen autojen (bensiini, diesel, ladattava hybridi, akkusähköautot) 
osuudet liikennesuoritteesta perusskenaariossa vuosina 2010…2030.   

Oletetaan, että ladattavalla hybridillä ajetaan 70 % matkasta sähköllä, ja li-
säksi arvioidaan ladattavan hybridin ja sähköauton sähkön kulutukseksi 20 
kWh/100 km. Tällöin henkilöautoliikenteen käyttämän sähköenergian määrä, 
mukaan lukien siirron ja jakelun häviöt (n. 4 %) kehittyy kuvan 6.4 mukaises-
ti, mikäli oletetaan liikennemäärän olevan nykytasolla. 
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Kuva 6.4 Henkilöautoliikenteen käyttämä sähköenergia perusskenaariossa vuosina 
2010…2030 liikennemäärän säilyessä ennallaan.  

Vuonna 2030 henkilöautoliikenne käyttäisi tämän skenaarion mukaan sähköä 
1 900 GWh, joka on n. 2,1 % Suomen vuoden 2008 sähkönkulutuksesta. 

Mikäli sähköntuotannon ominaispäästöksi oletetaan aiemmin mainittu poh-
joismaisen tuotannon päästö 120 g/kWh, muuttuvat henkilöautoliikenteen 
CO2–päästöt kuvan 6.5 mukaisesti, mikäli vuotuiseksi liikennemääräksi olete-
taan nykyinen taso. Alkuvaiheessa valtaosan päästövähennyksestä saa aikaan 
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bensiiniautojen osittainen korvautuminen vähäpäästöisemmillä diesel-autoilla, 
mutta vuonna 2030 jo 81 % tässä ennakoidusta päästövähennyksestä syntyy 
ladattavien hybridien ja sähköautojen ansiosta.  
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Kuva 6.5 Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt perusskenaariossa vuosina 
2010…2030 liikennemäärän säilyessä ennallaan. Sähkön tuotannon hiilidioksidipääs-
töksi oletettu 120 g/kWh. 

Tämän skenaarion mukaisesti henkilöautoliikenteen vuotuiset päästöt pienen-
tyisivät 23 % (1,6 MtCO2) vuoteen 2030 mennessä. Suomen vuoden 2007 
polttoaineenkäytön hiilidioksidipäästöihin (61,2 MtCO2) suhteutettuna tämä 
tarkoittaisi n. 2,6 % päästövähennystä. Mikäli laskenta tehtäisiin Suomen 
sähköntuotantojakaumalla, jonka keskimääräinen ominaispäästö on 230 
g/kWh, olisi päästövähennys 1,4 MtCO2, joka on 20 % henkilöautoliikenteen 
päästöistä.  

Liikenteen vuotuinen polttonesteiden (bensiini ja diesel-öljy) kulutus pienen-
tyisi tässä esitetyllä sähköistymisskenaariolla ja nykyisillä liikennemäärillä 
vuoteen 2030 mennessä 650 000 tonnia, joka on reilu neljännes henkilöauto-
liikenteen käyttämästä polttonesteestä ja n. 6,5 % öljyn kokonaiskulutukses-
ta Suomessa. Öljytuotteiden (raakaöljy, moottoribensiini, lentopetroli, keski-
tisleet, raskas polttoöljy, muut öljytuotteet) tuonnin kokonaisarvo vuonna 
2007 oli n. 6,8 mrd. €, kun taas vastaavien tuotteiden viennin arvo oli n. 3,5 
mrd. €. Tältä osin kauppatase oli siis 3,3 mrd. € alijäämäinen. Mikäli tämä 
pienentyisi 6,5 %, tarkoittaisi se 215 milj. € parannusta Suomen vuotuiseen 
kauppataseeseen, mikäli tarvittava sähköenergia tuotetaan Suomessa koti-
maisilla energialähteillä. 

6.2. Nopeutettu muutos 
Mikäli ladattavia autoja on saatavissa, voidaan niiden yleistymistä nopeuttaa 
verotuksellisella ohjauksella ja/tai hankintatuilla. Verotusohjaus voi kohdistua 
käyttökustannuksiin, esimerkiksi käyttömaksun tai polttoaineveron muodossa, 
tai hankintahintaan esim. autoveron porrastuksella. Jo nykyinen hiilidioksidi-
päästöperusteinen autovero kannustaa pienipäästöisten autojen, kuten tässä 
tarkasteltavien ladattavien autojen, hankintaan. 

Tässä esitettävässä nopeutetun muutoksen skenaariossa oletetaan, että la-
dattavien hybridien ja akkusähköautojen yleistyminen tapahtuu perusskenaa-
riota nopeammin. Ladattavien hybridien osalta oletetaan tässäkin tapaukses-
sa että ensimmäiset mallit tulevat markkinoille vuonna 2010. Tässä skenaa-
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riossa kuitenkin arvioidaan niiden markkinaosuuden kehittyvän nopeasti si-
ten, että vuoteen 2020 mennessä ladattavien hybridien osuus uusista autois-
ta kasvaa eksponentiaalisesti 40 %:iin, jonka jälkeen niiden markkinaosuus 
jatkaa lineaarista kasvuaan ollen 60 % vuonna 2030. Akkusähköautojen ole-
tetaan seuraavan ladattavia hybridejä siten, että ensimmäiset mallit tulevat 
massamarkkinoille vuonna 2015 ja vuonna 2030 sähköautoja on 40 % uusis-
ta autoista. Erityyppisten autojen osuudet uusista autoista kehittyvät tällöin 
kuvan 6.6 mukaisesti, ja näiden osuudet liikennesuoritteesta kuvan 6.7 mu-
kaisesti. 
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Kuva 6.6 Erityyppisen autojen osuudet uusista autoista vuosina 2000…2030 nopeute-

tun muutoksen skenaariossa.  
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Kuva 6.7 Erityyppisen autojen osuudet liikennesuoritteesta nopeutetun muutoksen 
skenaariossa vuosina 2010…2030.   

Henkilöautoliikenteen sähkönkulutus puolestaan kasvaa kuvan 6.8 mukaises-
ti, ollen 4 200 GWh vuonna 2030, joka on n. 4,7 % Suomen vuoden 2008 
kokonaissähkönkulutuksesta. 
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Kuva 6.8 Henkilöautoliikenteen käyttämä sähköenergia nopeutetun muutoksen ske-
naariossa vuosina 2010…2030 liikennemäärän säilyessä ennallaan.  
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Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt puolestaan kehittyvät tässä skenaa-
riossa kuvan 6.9 mukaisesti. 
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Kuva 6.9 Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt nopeutetun muutoksen skenaa-
riossa liikennemäärän säilyessä ennallaan. Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöksi 
oletettu 120 g/kWh. 

Henkilöautoliikenteen vuotuiset hiilidioksidipäästöt pienentyvät tässä skenaa-
riossa 44 % (3,2 MtCO2) nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Suhteutettuna 
Suomen vuoden 2007 polttoaineenkäytön hiilidioksidipäästöihin tämä tarkoit-
taisi 5,2 % päästövähennystä. Suomen sähköntuotannon ominaispäästöillä 
laskettuna päästövähennys olisi 2,8 MtCO2 (38 % henkilöautoliikenteen pääs-
töistä). 

Liikenteen vuotuinen polttonesteiden (bensiini ja diesel-öljy) kulutus pienen-
tyisi tässä esitetyllä sähköistymisskenaariolla ja nykyisillä liikennemäärillä 
vuoteen 2030 mennessä noin 1,2 miljoonaa tonnia, joka on 52 % henkilöau-
toliikenteen polttonesteen käytöstä ja n. 12 % öljyn kokonaiskulutuksesta 
Suomessa. Aiemmassa skenaariossa esitetyn laskentatavan ja oletusten mu-
kaisesti tämä parantaisi Suomen vuotuista kauppatasetta n. 400 milj. €. 

 

6.3. Hidas muutos 
Hitaan muutoksen skenaariossa oletetaan, että ladattavien autojen yleistymi-
nen, johon vaikuttavat mm. autojen saatavuus ja niiden kustannuskehitys, on 
edellä esitettyjä skenaarioita hitaampaa. Ladattavien hybridien osalta olete-
taan, että niiden osuus uusista autoista kasvaa vuosien 2010 ja 2030 välillä 
nollasta 20 %:iin. Sähköautojen puolestaan oletetaan seuraavan ladattavia 
hybridejä viiden vuoden viiveellä siten, että niiden osuus uusista autoista on 
10 % vuonna 2030. Erityyppisten autojen osuudet uusista autoista kehittyvät 
tällöin kuvan 6.10 mukaisesti. 
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Kuva 6.10 Erityyppisen autojen osuudet uusista autoista vuosina 2000…2030 hitaan 
muutoksen skenaariossa.  

Erityyppisten autojen osuudet henkilöautojen kokonaisliikennesuoritteesta 
puolestaan kehittyvät kuvan 6.11 mukaisesti. 
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Kuva 6.11 Erityyppisen autojen osuudet liikennesuoritteesta hitaan muutoksen ske-
naariossa vuosina 2010…2030.   

Henkilöautoliikenteen sähkönkulutus puolestaan kasvaa kuvan 6.12 mukai-
sesti, ollen n. 900 GWh vuonna 2030, joka on noin prosentin Suomen vuoden 
2008 kokonaissähkönkulutuksesta. 
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Kuva 6.12 Henkilöautoliikenteen käyttämä sähköenergia hitaan muutoksen skenaa-
riossa vuosina 2010…2030 liikennemäärän säilyessä ennallaan.  

Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt puolestaan kehittyvät tässä skenaa-
riossa kuvan 6.13 mukaisesti. 
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Kuva 6.13 Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt hitaan muutoksen skenaariossa 
vuosina 2010…2030 liikennemäärän säilyessä ennallaan. Sähkön tuotannon hiilidiok-
sidipäästöksi oletettu 120 g/kWh. 
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Henkilöautoliikenteen vuotuiset hiilidioksidipäästöt pienentyvät tässä skenaa-
riossa 0,9 MtCO2, eli 13 % nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Suhteutettu-
na Suomen vuoden 2007 polttoaineenkäytön hiilidioksidipäästöihin tämä tar-
koittaisi 1,5 % vähennystä päästöissä. Suomen sähköntuotannon ominais-
päästöillä laskettuna päästövähennys olisi 0,8 MtCO2. 

Liikenteen vuotuinen polttonesteiden (bensiini ja diesel-öljy) kulutus pienen-
tyisi tässä esitetyllä sähköistymisskenaariolla ja nykyisillä liikennemäärillä 
vuoteen 2030 mennessä n. 400 000 tonnilla, joka on n. 17 % henkilöautolii-
kenteen polttonesteiden käytöstä ja n. 4 % öljyn kokonaiskulutuksesta Suo-
messa. Aiemmassa skenaariossa esitetyn laskentatavan ja oletusten mukai-
sesti tämä parantaisi vuotuista kauppatasetta n. 130 milj. €. 
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7. Vaikutukset sähköverkkoon ja sähköntuotantoon 
 

Sähköautojen latauksella voi olla vaikutuksia kaikilla verkkotasoilla kiinteistön 
sisäverkoista valtakunnalliseen siirtojärjestelmään ja sähköntuotantoon. Liit-
teessä 3. on kuvattu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehty tarkastelu 
sähköautojen latauksen verkkovaikutuksista  

Keskeisimmät verkkoanalyysit on tehty todellisia sähkönjakeluverkkoja perus-
tana käyttäen. Tavoitteena verkkotarkasteluissa on ollut analysoida sähköau-
tojen latauksen vaikutuksia verkoissa tapahtuvaan energiansiirtoon, verk-
koinvestointeihin sekä vaikutuksia siirtotariffin suuruuteen.126  

Verkkotarkastelut on tehty pääosin käyttäen perustana hidasta yksivaiheista 
latausta 16 A sulakkeen kautta, jolloin suurin latausteho on 3.6 kW. Tällainen 
latausteho on tyypillisesti saatavissa autojen moottorin ja sisätilojen esiläm-
mitykseen tarkoitetuista lämmitystolpista ja pistorasioista. 

Tarkastelujen olennainen havainto on, että se miten lataus ajoitetaan vaikut-
taa merkittävästi huipputehoihin. Tätä kuvaa kuvassa 7.1. esitetyt teho-
käyrät, johon sähköautojen vaikutukset on lisätty eri latausprofiilein.  
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Kuva 7.1. Sähköautojen latauksen vaikutus keskijännitelähdön huipputehoon taaja-
majohtolähdöllä 

Haasteellisin tilanne jakeluverkkotasolla on pienjänniteverkoissa, jossa ver-
konsyötön mitoituksen näkökulmasta eri sähkönkäytön satunnaisuudesta ja 
tilastollisuudesta johtuva kuormitusten tasoittuminen eli huipputehon tasoit-
tuminen on vähäistä. Pahimmillaan sähköautojen lataus voisi aiheuttaa mer-
kittäviä investointitarpeita. ”Worst case”-skenaario on tilanne, jossa yhden 
pienjännitemuuntopiirin sähkönkäyttäjien ja näiden vieraiden sähköautot ovat 
samaan aikaan täydellä teholla latauksessa ajankohtana, jolloin muuntopiiris-
sä muutenkin kuormitus on huipussaan. Tällainen olettamus johtaisi merkit-
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täviin verkostoinvestointeihin. Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole näin 
hankala. Suomessa pienjänniteverkoissa on jo nykyään paljon suuria yksittäi-
siä kuormituksia; sähkökiuas, sähkölämmitys, lämminvesivaraaja. Tyypillisesti 
esim. sähkökiukaan ja lämmityksen kesken käytetään vuorottelua, jolla este-
tään suurten hetkellisten tehojen esiintyminen. Vastaavalla tekniikalla yhdis-
tettynä älykkääseen optimoituun lataukseen voidaan latauksen huipputehoja 
tasata myös pienjänniteverkossa.  

Mikäli sähköautojen lataus voidaan hoitaa älykkäästi, on mahdollista, että 
sähkön siirtohintoja voidaan jopa laskea. Mikäli älykkyyttä ei toteuteta, aihe-
uttaa se merkittäviä investointitarpeita jakeluverkkoon, mikä puolestaan nos-
taa siirtohintoja. Tehdyissä tarkasteluissa sähkön siirtohinnaksi saatiin 1.18 – 
1.66 snt/kWh huomioiden sähköautojen tuoma lisä sähkönkäyttöön ja vaih-
toehtoiset latausprofiilit. Nykyinen keskimääräinen siirtohinta on noin 1,46 
snt/kWh  

Yleisesti voidaan todeta, että sähkönjakeluverkon valmius Suomessa sähkö-
autojen lataukseen on hyvä. Verkot pienjännite- ja sisäasennusverkkoihin 
saakka on suunniteltu suurille yksittäisille tehoille. Huomattavan suurikaan 
sähköautopenetraatio ei aiheuta ongelmia, kun lataus tehdään joko 1x16 A 
tai 3X16 A sulakkeiden kautta hitaana tai puolinopeana latauksena. Keskeisin 
kehityskohde olisi kaupungeissa kadunvarsilatausjärjestelmän rakentaminen. 
Muualla latausjärjestelmä on käytännössä valmiina. 

Sähköautojen vaikutuksia sähköntuotannon ja laajemmin koko sähkövoima-
järjestelmän huipputehoihin on selvitetty VTT:n tutkimusraportissa ”Future 
development trends in electricity demand”. Kuvassa 7.2 on esitetty tilanne, 
kun pohjoismaissa oletetaan olevan 5 milj. sähköautoa (vuotuinen energia-
tarve noin 15 TWh/a) ja autojen lataus suoritetaan ilman älykästä ohjausta. 
Tällöin Nordel-sähköjärjestelmän huipputeho nousee 3 800 MW eli noin 5,5 
%. Kuvassa 7.3 on esitetty sama tilanne, kun latausta ohjataan älykkäästi, 
jolloin sähköjärjestelmän huipputeho nousee noin 1000 MW eli noin 1,5 %.  

 

Kuva 7.2. Nordel-järjestelmässä 5 milj. sähköautoa, lataus heti auto kytkeydyttyä 
verkkoon. Latauksen vaikutus sähköjärjestelmän tuntienergioihin (tehoihin) viikon eri 
päivinä talviaikaan.  
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Kuva 7.3. Nordel-järjestelmässä 5 milj. sähköautoa, älykäs lataus. Latauksen vaikutus 
sähköjärjestelmän tuntienergioihin (tehoihin) viikon eri päivinä talviaikaan.  

Sähköautojen suurikaan määrä ei edellä olevan mukaan aiheuta merkittäviä 
lisäinvestointitarpeita siirtoverkko- ja voimalaitoskapasiteetissa. Lisäksi mikäli 
älykkäällä latauksella huipputehon nousu voidaan pitää pienenä, tuotetaan 
sähkö käytännössä ympäristöystävällisemmällä perusvoimalla.   

 

Johtopäätökset 

Vaikka laskelmiin sisältyy paljon oletuksia, kuvaavat ne sähköautojen lataus-
järjestelyjen merkityksen verkostovaikutusten näkökulmasta. Jos lataukseen 
saadaan riittävästi älyä, pystytään nykyistä siirto- ja muuntokapasiteettia 
hyödyntämään tehokkaammin ja tätä kautta jopa laskemaan sähkön siirtohin-
toja. Jos taas latausjärjestelyihin ei kiinnitetä suurempaa huomiota, voidaan 
verkkoja joutua vahvistamaan huomattavasti ja kasvattamaan sähköntuotan-
tokapasiteettia. Tämä heijastuu lopulta asiakkaan maksamaan sähkön siirto-
hintaan. 

Järjestelmäkehitystyön kannalta keskeisimmät havainnot ovat: 

1. Nykyinen sähköjärjestelmä voi ottaa vastaan suurenkin määrän sähköau-
toja ilman mittavia verkostoinvestointeja. 

2. Latausmetodiikalla on merkittävä rooli huipputehojen kehittymisessä. 
Kontrolloimaton sähköautojen laajamittainen lataus voi johtaa mittaviin 
verkon laajennustarpeisiin. Älykkäällä latausjärjestelmällä lisäkuorma voi-
daan ohjata sellaisiin ajankohtiin jolloin muu kuormitus on vähäistä ja 
voidaan näin vaikuttaa myönteisesti siirtohinnan kehittymiseen. Tämä ko-
rostuu erityisesti sellaisilla alueilla ja johtolähdöillä, joissa vuorokauden si-
sällä tapahtuvien tehotarpeiden vaihtelu on suuri.   

3. Älykäs latausmetodiikka mahdollistaa siirtokapasiteetin tehokkaamman 
käytön ja jopa siirtohintojen laskemisen. 

4. Johtolähtöjen kuormitusvaihtelut on otettava huomioon analyyseissä. 
Esimerkiksi taajama-alueelle määritetty optimaalinen latausprofiili ei so-
vellu haja-asutusalueen keskijännitejohtolähdölle. Latausjärjestelmän on 
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näin ollen otettava huomioon, mihin johtolähtöön ladattava auto kytkey-
tyy.  

5. Sähköautojen lataukseen tarvittava sähköenergia ei aiheuta tuotantoka-
pasiteetin kannalta merkittäviä vaikutuksia. 

6. Sähköautojen lataukseen käytettävä kokonaisteho valtakunnantasolla 
voidaan hallita älykkäällä latausjärjestelmällä siten, että se ei aiheuta 
merkittäviä lisäinvestointitarpeita voimalaitoskapasiteetissa. 
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8. Määräykset, säädökset ja verotus – mahdollisia 
muutostarpeita 

 

8.1. Verotus 
Veroja kannetaan ensisijaisesti valtion fiskaalisten tavoitteiden täyttämiseksi, 
mutta verotuksella on nykyään myös merkittävä ohjaustehtävä. Ajoneuvo- ja 
polttoaineveroilla ei nykyisellään pyritä voimakkaaseen teknologiaohjaukseen, 
mutta kylläkin energian säästöön ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen. Käy-
tännössä autoiluun liittyvien verojen määrä riippuu auton hankintahinnasta, 
hiilidioksidipäästöistä, kulutuksesta, ajomatkasta ja käytetystä polttoaineesta. 
Poikkeuksen teknologiariippumattomuudesta verotuksessa muodostavat kaa-
suautot, joita suositaan verotuksessa tehtyjen poliittisten päätösten perus-
teella. 

Autoveroa kannetaan auton hankinnan yhteydessä ja sen suuruus riippuu 
ajoneuvon yleisestä vähittäismyyntiarvosta ja CO2-päästöistä. Autoveron 
vaihteluväli on 12,2 % (CO2 päästöt alle 60g/km) - 48,8 % auton autoveron 
sisältävästä vähittäismyyntihinnasta. Myös sähköautojen ja ladattavien hybri-
dien veroprosentti määräytyy auton valmistajan ilmoittaman hiilidioksidipääs-
tön perustella. EU:ssa valmistellaan parasta aikaa säännöksiä siitä, kuinka 
sähköautojen ja ladattavien hybridien hiilidioksidipäästö mitataan. Sähköau-
toista autoveroa on kannettu 12,2 % verokannan mukaan. Absoluuttisena 
summana autovero voi olla sähköautoille tai ladattaville hybrideille korkea-
hko, mikä kuitenkin johtuu yksinomaan ko. autojen kalleudesta.  

Ajoneuvovero on vuosittain maksettava vero ja jakautuu kahteen osaan: 
perusveroon ja käyttövoimaveroon. Perusvero on tällä hetkellä kaikille 
henkilöautoille 127 € vuodessa, mutta muuttuu vuonna 2010 hiilidioksidipääs-
töjen mukaan porrastetuksi. Veron vaihteluväliksi tulee 20 € - 605 € vuodes-
sa. Uudistuksen yhteydessä keskimääräinen perusveron tuotto säilyy ennal-
laan, eli verokertymään ei muutoksella tässä yhteydessä pyritä vaikuttamaan 
vaan yksinomaan lisäämään verotuksen ohjausvaikutusta pieniä hiilidioksidi-
päästöjä suosivaksi. Sähköautoista perusveroa maksetaan 20 €. 

Käyttövoimaveroa eli entistä dieselveroa peritään kaikilta ajoneuvoilta, joiden 
polttoaineen verotus on matalampi kuin bensiinin polttoainevero. Poikkeuk-
sen muodostava maa- ja biokaasuautot, joilta käyttövoimaveroa ei peritä. 
Käyttövoimavero on porrastettu ajoneuvon kokonaismassaan. Käyttövoima-
veroa kannetaan myös hybridiautoista, jos ajoneuvossa on akkujen lataus-
mahdollisuus. Tämä on sinällään johdonmukaista, sillä käyttövoimavero on 
mitoitettu siten, että se kompensoi dieselin alhaisempaa polttoaineveroa. 
Sähkön verotus on vielä dieseliä matalampaa, eli siinä mielessä sähköajoneu-
voja kohdellaan verotuksessa lievästi käyttövoimaverosta huolimatta.   

Käyttövoimaveron suhteen on huomattavaa, että jo latausmahdollisuuden li-
sääminen aiheuttaa auton tulon käyttövoimaveron piiriin, mikä voi jossain ta-
pauksessa olla ongelmallista. Toisaalta verohyödyt syntyvät latausmahdolli-
suuden todellisesta käytöstä, mikä on ohjauksellisesti järkevää.  
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Polttoainevero on lailla säädettävä kiinteä (senttiä per litra)/valmistevero, jo-
ka koostuu perusverosta, lisäverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tällä hetkel-
lä polttoainevero (alv 0 %) on bensiinille 62,7 snt/l ja rikittömälle dieselille 
36,4 snt/l. Myös sähköllä on valmistevero eli sähkövero, joka on kotitalouksil-
le 0,883 snt/kWh. Teollisuuden sähkövero on alhaisempi.  

Esimerkkilaskelmana voidaan tarkastella bensiiniautoa (kulutus 7 l/100km) ja 
dieseliä (6 l/100km) ja sähköautoa tai ladattava hybridiä (kulutus 0,20 
kWh/km) 100 km matkalla. Käyttäen huhtikuun 2009 vähittäishintoja saa-
daan polttoaine ja energiakustannukseksi 8,74 € bensiinille, 5,75 € dieselille 
ja 3,0 € sähkölle. Sähköllä valmisteverojen osuus tästä kustannuksesta on 
noin 0,21 € joka on noin 10 % dieselin 2,18 € valmisteverosta  ja 5 % ben-
siiniin 4,39 € veroista. Sähkö on siis energianlähteenä huomattavasti liiken-
nepolttoaineita kevyemmin verotettua. Ottaen huomioon verot ja markkina-
hinnat on sähköä käyttävän auton käyttövoimavero yleensä maksettu takaisin 
alle 10 000 km vuosittaisella käytöllä.  

Alla olevassa taulukossa on laskettu verokertymä 10 000 km vuotuisella suo-
ritteella. Hybridin ja ladattavan hybridin sähkökäytön verokertymä näyttäisi 
kohtaavan suunnilleen tuossa suoritemäärässä. 10 000 kilometriä on normaali 
kaupunkiauton suoritemäärä, joten ladattavalla hybridillä voisivat puhtaan 
sähköllä ajamisen kilometrit yltää parhaimmillaan suunnilleen noihin määriin. 

Taulukko 8.1 Toyota Corolla ja Hybridiauton (Toyota Prius) verot ja käyttökustan-
nukset ( Ladattavan hybridin hinta arvio,- Autovero vuoden 2009 tilanne,- Ajoneuvo-
vero arvio vuoden 2010 tilanteesta, valmistevero vuoden 2009 tilanne,- autovero ja-
ettu verokertymälaskelmassa 10:lle vuodelle) 

  Bensiini Hybridi Ladattava hybridi 

Hinta kaupassa 2009 20 000 30 000 40 000 

Autoveroprosentti 22 % 17 % 12,2 % 

Autovero ostohinnasta € 4500 5000 4880 

Autovero €/vuosi 450 500 488 

Ajoneuvovero €/vuosi  127 127 20 

Käyttövoimavero €/vuosi     450 

Polttoainevero (alv 22%) €/l 0,861 0,861   
Polttoainekulutus l/100km 7,00 4,00   

Polttoaineen valmisteverot €/10 000km 602 344   

Sähkön kulutus kWh /100km     20 

Sähkövero (alv 22 %) €/kWh     0,01077 

Sähköverot €/10 000km     21 

verokertymä (10 000 km vastaa 1 vuotta) 1 180 € 971 € 980 € 

 

Kaiken kaikkiaan verotus on lievästi sähköautoja suosivaa, jos ei oteta huo-
mioon sähköautojen kallista hankintahintaa. Onkin syytä pohtia onko jotain 
erityisiä syitä poiketa verotuksen teknologiariippumattomuudesta ja suunnata 
ajallisesti rajoitettuja veroetuja sähköautoistumisen käynnistämiseksi.  

Autoilun verotusta ollaan myös kehittämässä kokonaisuutena ja mm VTT 
tehnyt laskelmia127 polttoaineveron kehittämiseksi. Nämä laskelmat erityisesti 
niiden sähköautoihin liittyvien näkökulmien osalta on esitelty liitteessä V.  
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Mikäli sähköajoneuvojen käyttöönottoa halutaan erityisesti kannustaa, voi-
daan tämän tehdä joko verohelpotuksin tai esimerkiksi hankinta-avustusten 
kautta. Todennäköisesti suorat kuluttajaan kohdistuvat tukitoimet olisivat 
toimivampia ja helpompia kohdentaa kuin veroedut. Toisaalta käyttövoimave-
roa pidetään laajasti ”rangaistusverona”, eikä se signaloi valtion positiivista 
suhtautumista sähköautoiluun. Toisaalta sähköautojen yleistyessä käyttövoi-
maveron fiskaalinen vaikutus olisi merkittävä.  

Yksi mahdollisuus on hienosäätää käyttövoimaveroa siten, liike-energiaa 
taiteenottava järjestelmä toisi esimerkiksi alennusta verotuksen pohjana ole-
vaan ajoneuvon painoon tai sähköautoilla ja ladattavilla hybrideillä olisi alem-
pi verotaso. Tämä muuttaisi verotusta käytännössä entistä enemmän hiilidi-
oksidipäästöihin pohjautuvaksi. Laskennallista painoa voitaisiin esimerkiksi 
vähentää 500 kg:lla tai 50 %:lla.  

Autoveron minimivero tulee tällä hetkellä 60 g/km CO2. Koska ladattavilla au-
toilla on mahdollista päästä merkittävästikin tämän alle, on perusteluta las-
kea minimiveroon oikeuttavaa päästömäärä.  

Työpaikalla tapahtuvan auton latauksen verokohtelu olisi hyvä sel-
keyttää aikaisessa vaiheessa ja saada se tukemaan ladattavien hybridien 
yleistymistä. Vaihtoehtona on, joko määrittää työpaikalla tapahtuva auton la-
taus alkuvaiheessa verottomaksi eduksi, tai määrittää sille jokin kohtuullinen 
verotusarvo. 

Eräs epäkohta on myös sähköautokonversioiden verokohtelu. Tällä veron 
määräytymisperusteet ovat jonkin verran epäselvät, ja niitä tulkintoja tulee 
selkeyttää. Tämä tapahtunee ensimmäisen päätösten myötä. 

Lisäksi on todettava, että kohdennettujen veroetujen lisäksi myös polttoaine-
verojen korkea taso tukee sähköajoneuvojen yleistymistä. 

Polttoaineverotusta lukuun ottamatta nykyinen verotus kohdistuu erilaisista 
nimistä huolimatta ajoneuvon omistamiseen, ei käyttöön. Tämä on ohjauksen 
kannalta epätoivottavaa. Autoissa käytettävän sähkön verotuksen eriyttämi-
nen muusta sähkön käytöstä olisi varsin ongelmallista, eikä sitä voi suositella. 
Modernein menetelmin olisi mahdollista muuttaa ajoneuvojen vuotuinen ve-
rotus ajosuoriteperustaiseksi. Tällaisella verotuksella voisi olla myös kokonais-
liikennesuoritetta hillitsevä vaikutus. 

 

8.2. Standardointi 
Sähköajoneuvoihin ja niiden käyttöön liittyy suuri joukko standardeja ja 
käynnissä olevia standardointitoimia.  

Standardoitavat asiat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan128: 

• Turvallisuusstandardit, jotka asettavat vaatimuksia ihmisten turvallisuu-
den varmistamiseksi. 

• Mitoitus- ja yhteensopivuusstandardeja, joiden avulla varmistetaan eri 
asioiden yhteensopivuus ja vaihdettavuus. 

• Suorituskykystandardit, joissa määritellään mittausmenetelmät laitteiden 
ja järjestelmien tasapuoliksi vertailuksi.  



 

 

  78   

Sähköajoneuvoihin liittyviä standardeja laatii erityisesti ISO (International Or-
ganization for Standardization) ja IEC (International Electrotechnical Commis-
sion) maailmanlaajuisella tasolla ja CEN (European Committee for Standardi-
zation) ja CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardizati-
on) Euroopan tasolla. Lisäksi Amerikassa toimii alueellinen standardointielin 
SAE ja Japanissa JEVA. Laajempi katsaus sähköajoneuvojen standardoinnin 
taustoihin löytyy IEC TC69:N nykyisen sihteerin Peter Van Den Bosschen väi-
töskirjasta: The electric vehicle: raising the standards129.  

Työnjako ja yhteistyö eri standardointielinten välillä ovat monimutkaisia ky-
symyksiä, mutta pääasiassa ISO tarkastelee sähköajoneuvoa ajoneuvona, 
kun taas IEC sähköteknisen taustansa vuoksi keskittyy erityisesti sähköiseen 
voimansiirtoon ja verkkolataukseen. Sähköllä toimivat laitteet kuuluvat ISO:n 
piirin poikkeuksena korkeajännitteiset laitteet130.  

CEN ja CENELEC ovat ISO:n ja IEC:n alueorganisaatioita Euroopassa ja toi-
mivat tiiviissä yhteistyössä erityisesti emo-organisaatioittensa kanssa. Myös 
työnjako on vastaava.  

ISO:ssa työ tapahtuu erityisesti TC 22:ssa ( Road vehicles) ja sen alaryhmäs-
sä SC 21: Electrically propelled road vehicles 

IEC:ssä valtaosa standardointiaktiviteeteista keskittyy TC69 (Electric road ve-
hicles and electric industrial trucks), jossa tällä hetkellä merkittävimmät toi-
menpiteet kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin131: 

• Latausjärjestelmät, josta standardin ” IEC 61851, Electric vehicle con-
ductive charging system” päivitys valmistunee vuonna 2010 

• Superkondensaattorit ja niiden mittausmenetelmät, jossa työ on kes-
kittynyt luonnokseen (Draft) IEC 62576, Electric double-layer capaci-
tors for use in hybrid electric vehicles – Test methods for electrical 
characteristics. Varsinaisen standardin ennakoidaan valmistuvan 
vuonna 2010 tai 2011.  

• Litiumioniakkujen suorituskyky ja turvallisuus. Tässä standardointi-
työssä on TC69 lisäksi aktiivinen IEC TC21 Secondary cells and batte-
ries. Akkuelektroniikka ja ajoneuvotason suorituskyky puolestaan 
standardoidaan pääosin ISO TC22 SC21:ssa 

Suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on huomattavaa, että standardit ovat 
tärkeitä mutta standardoinnin seuraaminen ja siihen vaikuttaminen vaativat 
merkittävästi asiantuntevia resursseja. Onkin perusteltua identifioida yrityksil-
tä tarkemmin, mitä asioita halutaan seurata ja mihin vaikuttaa, ja tämän jäl-
keen katsoa tavoitteet ja tavat, joilla tavoitteisiin pyritään.  

 

8.3. Sähköajoneuvoja koskevat määräykset 
Suomalainen lainsäädäntö tuntee eri ajoneuvoluokkien sähköversiot ja tältä 
osin säädöksissä ei ole identifioitu muutostarpeita. Erään poikkeuksen muo-
dostavat erittäin kevyet, käytännössä jalankulkijoihin rinnastettavat kulkuvä-
lineet kuten Segway. Ruotsissa ollaan muuttamassa säädöksiä ja niiden tul-
kintaa sähkökäyttöisten kevyenliikenteen ajoneuvojen ml. sähköpolkupyörien 
käytön mahdollistavaksi. Toisaalta tämä ei ole ollut merkittävä epäkohta ku-
luttajien tai elinkeinoelämän kannalta.  
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Prototyyppien ja piensarjojen sujuva hyväksyntä ja käyttöönotto ovat merkit-
täviä tuotekehityksen kannalta. Hyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa 
hyväksynnästä vastaava viranomainen varmistaa ajoneuvon täyttävän sitä 
koskevat liikenneturvallisuutta ja ympäristöä sekä ajoneuvojen yksilöintiä pal-
velevat tekniset vaatimukset. Ajoneuvojen hyväksyntä Suomessa perustuu 
ajoneuvolakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin rakenteista ja varusteista. 
 
Hyväksyntämenettelyt voidaan karkeasti jakaa neljään eri menettelyyn: EU-
tyyppihyväksyntään, piensarjatyyppihyväksyntään, yksittäishyväksyntään ja 
rekisteröintikatsastuksessa suoritettavaan hyväksyntään. Omana ryhmänään 
on syytä käsitellä vielä rakenteeltaan muutettujen ajoneuvojen hyväksyntää 
muutoskatsastuksessa. 
 
Ajoneuvosäädöksiä on 2009 keväällä uudistettu ja erityistä huomiota on kiin-
nitetty pienten valmistajien toimintaedellytysten turvaamiseen. 
 
Aiemmin sähköajoneuvot on hyväksytty kansallisesti, mutta Direktiivin 
2007/46/EY (Direktiivi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä täl-
laisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksymiselle) tulo voimaan huhtikuussa 2009 mahdollistaa 
myös sähköautoille myönnettävän EU-tyyppihyväksynnän. 
 
EU-tyyppihyväksyntävaatimukset määritellään UNECE:ssa, joka on Yhdisty-
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sään-
töjen työryhmä. Sähköajoneuvojen suhteen vaatimukset määritellään UNE-
CE:n Regulation 100:ssa, jota ollaan päivittämässä132.  
 
Kyseisiä vaatimuksia ollaan muodollisesti vasta tuomassa osaksi direktiiviä, 
mutta EU-komission ehdotuksen133 mukaan kansalliset hyväksyntäviranomai-
set voivat UNECE Reg. 100 vaatimuksia jo käyttää myöntäessään EU-
tyyppihyväksyntiä.   
 
Yksi erityistä huomiota edellyttävä kysymys on edellä mainittuun ajoneuvojen 
hyväksyntädirektiiviin 2007/46/EY ja pienjännitedirektiiviin 2006/95/EY liitty-
vät vaatimukset. Komission ehdotuksen mukaan ajoneuvoja ei tule käsitellä 
tyyppihyväksynnässä pienjännitedirektiivin alaisena, vaan yllämainitut UNECE 
vaatimukset riittävät. Toisaalta esimerkiksi akkuihin ja latureihin pienjännite-
direktiiviä sovelletaan normaalisti.  
 
Ladattavien hybridien päästöt ovat todennäköisesti alhaisempia kuin hybridi-
mallien. Jos Suomeen tuodaan hybridiajoneuvo, johon jälkiasennetaan la-
tausmahdollisuus, pitäisi auto pystyä ensirekisteröimään alhaisemmalla auto-
verolla. Toistaiseksi ei ole järjestelmää muutostyön jälkeiseen autoveron pa-
lautukseen. Verotusteknisesti muutostöiden vaikutusta CO2 päästöihin ja sitä 
kautta autoveroon on vaikea käytännössä todentaa, koska se edellyttäisi uut-
ta mittausta.  
 
Tavoitteena Liikenne ja viestintäministeriön tavoitteissa tällä hetkellä on: 

• seurata kansainvälistä rakenteiden ja varusteiden hyväksynnän ja 
standardien säädöstyötä. 
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• odottaa EU:n uusia säädöksiä yksittäishyväksyntää koskien helmi-
kuussa 2010. 

• kerätä yksittäistapauksista tulevaa kokemusta ajoneuvojen hyväksyn-
tää varten 

 

8.4. Liikenteen ohjaus 
Liikenteen ohjaus kehittyy nykyistä älykkäämmäksi joka tapauksessa, riippu-
matta ajoneuvojen käyttövoimasta. Visioissa tulevaisuuden ajoneuvon nope-
utta ei säätele yksin kuljettaja, vaan siihen puuttuvat liikenteen ohjausjärjes-
telmät, jotka voivat ulkoapäin ohjata ajoneuvon toimintaa. Sähkövoiman hel-
pompi elektroninen säädettävyys tekee sähköauton ohjauksesta yksinkertai-
sempaa, edullisempaa ja energiatehokkaampaa, koska esim. mekaanista 
vaihteistoa ei sähköautossa välttämättä tarvita. 
 
Tulevaisuuden liikenteen ohjaus ei koostu vain liikennemerkkien ja liikenne-
valojen asettamisesta, vaan ajoneuvo tulee yhä tietoisemmaksi voimassa ole-
vasta nopeusrajoituksesta ja soveltuvasta tilannenopeudesta. Esimerkiksi liit-
tymää lähestyttäessä ajoneuvon nopeutta rajoitetaan automaattisesti siten 
että lähestyminen on turvallista ja että jarrutusenergiaa käytetään mahdolli-
simman tehokkaasti akkujen lataamiseen.  
 
Energiaa kuluttavia ajoneuvojen nopeuden muutoksia voidaan vähentää älyk-
käällä liittymäohjauksella, joka ottaa huomioon ajoneuvojonon arvioidun saa-
pumisajan ja pyrkii päästämään ajoneuvojonon liittymän läpi pysähtymättä. 
Tarvittaessa saapuvan jonon ajoneuvojen nopeutta alennetaan hieman jo hy-
vissä ajoin, jotta toisten suuntien ajoneuvojonot ehtivät poistua.  
 
Älykäs liikenteen ohjaus on myös sitä, että kun ajoneuvojen määränpää tun-
netaan, voidaan ajoneuvojen reitit verkolla optimoida siten, että verkon ko-
konaiskuormitus minimoituu ja tasoittuu. Näin pyritään välttämään ajallisia ja 
paikallisia ylikuormitustilanteita, jotka aiheuttavat tien tai kadun välityskyvyn 
romahtamisen ja sitä kautta liikenteen ruuhkautumisen. Esimerkiksi samasta 
lähtöpaikasta samaan määränpäähän matkalla olevat autot voidaan opastaa 
eri reiteille liikenteen kokonaistilanteesta riippuen. 
 
Sähköauton osalta opastus seuraavalle latausasemalle on melko kriittinen 
toiminto, koska tyhjentyneen akun täyttö maastossa ei onnistu yhtä helposti 
kuin polttoaineen lisäys tavanomaisessa tai hybridiautossa. Siksi sähköauton 
osalta liikenteen ohjauksen keskeinen osa on myös opastaa ajoissa oikealle 
latausasemalle. Näin vältytään pysähtyneiden sähköautojen aiheuttamilta lii-
kenteen häiriöiltä.  
 
Sähköauton yleistyminen helpottaa pitkällä tähtäimellä liikenteen kokonaisval-
taista ohjausta merkittävästi. Edessä on kuitenkin ensin pitkä välivaihe, jolloin 
liikenteessä on yhtä aikaa sekä polttomoottori-, hybridi- ja sähköautoja. Toki 
liikenteen ohjauksen automatisointia voidaan ja tulee toteuttaa sähköauton 
yleistymisestä riippumatta, mutta sähköautojen nopea yleistyminen toisi kehi-
tykseen lisää vauhtia ja lisää hyötyjä. 
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8.5. Kannustimet ladattavien autojen lisäämiseksi 
Sähköajoneuvojen ja ladattavien hybridien yleistymiseen vaikuttaa toisaalta 
kysyntä ja toisaalta tarjonta. Nämä myös pitkälti stimuloivat toisiaan. Alkuvai-
heessa kun sähköautojen tuotantomäärät ovat pieniä, ja kustannukset ovat 
korkeita, ovat yhteiskunnan kannustimet perusteltuja. Tässä kappaleessa tar-
kastellaan ja kerätään yhteen muissa luvuissa esiteltyjä mahdollisia kannusti-
mia.  

Yhteiskunnan mahdollisia keinoja vaikuttaa sähköajoneuvojen ja ladattavien 
hybridien kysyntään on listattu taulukossa 8.2. 

Taulukko 8.2 Ohjauskeinoja ladattavien autojen kysynnän lisäämiseksi 

Verotus 

1. Autoveron minimiveroon oikeuttavan päästörajan lasku 60 g/km   
→ 0 g/km  

2. Polttoaineverojen nosto 
3. Ajoneuvoveron minimiveroon oikeuttavan päästön pienentäminen 

tasosta 66 g/km 
4. Sähköautojen vapautus käyttövoimaverosta kokonaan tai määrä-

ajaksi tai käyttövoimaveron lasku 
5. Työpaikalla tehtävä latauksen määrittäminen verovapaaksi eduksi 

Tiedotus 

6. Ladattavien autojen ominaisuuksista ja eduista tiedottaminen 

Liikenteenohjaus 

7. Lupa ajaa bussikaistoilla 
8. Parkkipaikkoja ja latausmahdollisuuksia sähköautoille 

Määräykset 

9. Määräys taloyhtiöille järjestää latausmahdollisuus autopaikoille.  
10. Muuttaa kaava- ja rakentamismääräyksiä ottamaan huomioon la-

dattavat autot 

 

On myös huomattava, että kysyntään vaikuttaa tarjonta. Tarjonnan kasvuun 
vaikuttavat valmistajien tekemä kehitystyö ja päätökset tuoda sähkö- ja ladat-
tavia autoja markkinoille. Nämä päätökset perustuvat kysyntään ja käsityksiin 
siitä millainen tuotevalikoima vastaa kilpailukykyisesti kysyntään tulevaisuu-
dessa. Myös yhteiskunnan määräykset vaikuttavat tarjontaan.  

Esimerkiksi teknologiapolitiikka tukee välillisesti tarjonnan syntymistä tukemal-
la sähköajoneuvojen ja niiden komponenttien kehitystä. On kuitenkin syytä 
pohtia onko joitain keinoja, joilla tarjontaan voidaan vaikuttaa suoraan.  
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9. Tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen  
Sähköajoneuvojen yleistyminen ja sähköajoneuvojen tarjoamien liiketoimin-
tamahdollisuuksien hyödyntäminen luo tarpeita julkiselle tutkimukselle ja 
koulutukselle.  

Alla on listattu olennaisia julkisia tutkimuskeskittymiä liittyen sähköajoneuvo-
klusterin kehittymiseen. Listattujen yksiköiden lisäksi on koneenrakennuksen 
tutkimusta, joka on etenkin liikkuvien työkoneiden kannalta merkityksellistä, 
mutta jota ei tässä kontekstissa ole katsottu relevantiksi.  

Taulukko 9.1. Sähköajoneuvoalan julkisen puolen tutkimuskeskittymät 

Yksikkö Vahvat osaamisalueet 

TKK/Ajoneuvotekniikka 

Espoo 
Renkaan ja alustan välinen kitka, 
raskaat ajoneuvot ja niiden hybiri-
disointi 

TKK/ Liikennetekniikka (Yh-
teiskunta ja ympäristötek-
niikan laitos) 

Espoo 

Liikennevirrat, liikenneturvallisuus 
ja liikennetalous  

TKK / Sähkömekaniikka ja 
teollisuuselektroniikka 

Espoo 

Pyörivät koneet ja tehoelektroniset 
järjestelmät 

TTY/Sähköenergiatekniikan 
laitos 

Tampere 

sähköverkot ja -markkinat sekä te-
hoelektroniikka (verkostovaikutuk-
set, latauksen ohjaus, sähkömark-
kinamallit, akkujärjestelmät, teho-
elektroniikka, työkoneiden hybridi-
käytöt ja energian talteenotto) 

TTY/Tiedonhallinnan ja lo-
gistiikan lai-
tos/Liikennejärjestelmät 

Tampere 

liikenne- ja kuljetusjärjestelmien ja 
liikenneinfrastruktuurin kehittämi-
nen 

VTT 

Espoo 
Päästöt ja energiankäyttö, Poltto-
moottorit ja hybiridit, polttokennot 

Metropolia/Autolaboratorio 

Helsinki 
Autotekniikka, protokehitys, ener-
giankulutus 

LUT Energia 

Lappeenranta 
Erikoissähkökoneet, tehoelektro-
niikka ja niihin liittyvät algoritmit; 
EMC,  verkkoliitännät, hybridikäy-
töt, sähkömarkkinat ja sähköverkot 
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Tutkimuksen rajoitus tapahtuu osin yksityisellä rahoituksella, mutta julkinen, 
Tekesin kautta toteutettu rahoitus on merkittävää. Tekesin käynnissä olevista 
toimista sähköajoneuvojen edistämiseksi voidaan mainita seuraavat:  

• Polttokennot ohjelma, jossa käsitellään myös sähköajonevoja ja hyb-
ridi-kehitystä 

• Useita yliopisto- ja yrityshankkeita sähköajoneuvoihin liittyen 

• Transeco, VTT-vetoinen hanke liikenteen energiatehokkuuteen ja 
vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyen 

Lisäksi Varkauden kaupunki suoraan tai elinkeinoyhtiöidensä kautta pyrkii 
käynnistämään akkuteknologian osaamiskeskustoimintaa siten, että pysty-
tään tukemaan rakenteilla olevan akkutehtaan tarpeita ja kehitys-
tä mahdollisimman laajasti. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto sekä Teknil-
linen Korkeakoulu ovat keskeisessä yhteistyöroolissa. Myös Savonia-
ammattikorkeakoulun Varkauden yksikkö painottaa akkuosaamista uudessa 
energiatekniikan koulutusohjelmassaan. 

Seuraavia havaintoja ja johtopäätöksi voidaan todeta Suomalaisesta tutki-
muksesta ja opetuksesta: 

• Suomessa on vahva sähkötekninen ja koneenrakennuksen perinne 
tutkimuksessa. Tätä osaamista on syytä ylläpitää ja edelleen kehittää 
sekä tarkoituksenmukaisesti suunnata tukemaan sähköautoistumista. 
Erityisiä toimenpiteitä ei tällä alueella tarvita tai ei ainakaan ole identi-
fioitu.   

• Varsinainen autoteollisuuden tutkimus ja koulutus on hyvää ja käy-
tännönläheistä, mutta erittäin pientä johtuen alan teollisuuden vähäi-
syydestä Suomessa. Edellytykset ja tarpeet voimakkaalle lisäpanos-
tukselle ovat kyseenalaiset.  

• Energiavarastojen ja sähkökemian tutkimus on nykytarpeisiin nähden 
erittäin pientä ja kokonaan yritysvetoista. Energiavarastojen erityisesti 
litiumioniakkujen tutkimusta ja koulutusta on syytä lisätä yliopistota-
solla. Lisääntynyt tarjonta todennäköisesti vähintään tukee energiava-
rastojen valistunutta valintaa ja toivottavasti johtaa myös merkittäviin 
innovaatioihin tällä kehittyvällä alalla. Lisäksi on huomattava, että 
akut ja muut energiavarastot yleistyvät muuallakin kuin sähköajoneu-
voissa.  

• Ohjelmistotekniikan osuus kasvaa autoissa. Suomella on vahva, mutta 
ei poikkeuksellinen osaamien ohjelmistoissa. Kysymyksenä ohjelmis-
toissa on tutkimuksen linkittyminen käytäntöön. Tukimusta on syytä 
tarkoituksenmukaisesti suunnata tukemaan sähköautoistumista.  

• Ajoneuvoasentajilla ja autosähköasentajilla ei normaalisti nykyisellään 
ole edellytyksiä toimia pienjännitedirektiivin alaisten sähköautokom-
ponenttien kanssa sähköautojen huolto- ja korjaustehtävissä. Asenta-
jien edellytyksiä toimia sähköautojen kanssa tulee parantaa perus- ja 
täydennyskoulutuksessa. 
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10. Liiketoimintamahdollisuudet 

10.1. Muutokset ajoneuvoteollisuuden arvoverkoissa 
Autoteollisuus on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa, johon ovat vaikut-
taneet etenkin maailmanlaajuisen kysynnän voimakas lasku 2008 – 2009 ta-
loudellisen tilanteen vuoksi sekä ajoneuvojen kysynnän rakenteen muutokset. 
Esimerkiksi Chrysler ja General Motors ovat ajautuneet konkurssimenettelyyn. 
Toisaalta keskipitkällä aikavälillä ajoneuvojen kysynnän odotetaan kasvavan 
uusiin ennätyksiin. 

Ajoneuvoliikenteen sähköistymisen ei voida katsoa olevan merkittävä tekijä 
nykymurroksessa, mutta tarjoavan mahdollisen polun kestävämpään talou-
delliseen kasvuun ja ihmisten liikkumistarpeiden täyttämiseen. 

Seuraavassa tarkastellaan ajoneuvojen sähköistymisen vaikutuksia toimialan 
toimijoihin. Tarkastelulla pyritään löytämään niitä mahdollisia voittajayrityk-
siä, jotka voittavat markkinaa. Tämä kysymys on suomalaisen teollisuuden 
kannalta oleellinen, sillä autoteollisuus on kiinteästi verkottunut toimiala, jon-
ne uuden toimittajan on vaikea päästä sisään.  

10.1.1. Disruptiivinen muutos 

Disruptiivisella muutoksella tarkoitetaan toimialan muutosta, joka tapahtuu 
toisella toimialalla syntyvän ja kehittyvän innovaation kautta. Tämä ilmiö ta-
pahtuu, koska innovaatio sen varhaisessa muodossa ei tuota lisäarvoa toimi-
alan asiakkaille. Historiallisesti disruptiivinen muutos on tarkoittanut toimialan 
johtavien yritysten korvautumisella kokonaan uusilla yrityksillä. 

Esimerkkinä disruptiivisesta muutoksesta on kaivinkonetoimiala, jossa 1960-
luvulla tapahtui murros vaijerikäyttöisistä hydraulisiin kaivureihin. Vaijerikäyt-
töisten kaivureiden markkinaa 50-luvulla hallinneista 30 toimijasta vain 4 sel-
visi vuoteen 1970 ja markkinan valtasivat käytännössä kokonaan uudet tulijat 
(mm. John Deere, Catepillar ja Komatsu). Ilmiötä selittää, että hydrauliset 
kaivurit kehittyivät pitkään pienissä matalakatteisissa segmenteissä, jotka ei-
vät olleet mielenkiintoisia vakiintuneille toimijoille. Hydrauliset kaivurit eivät 
myöskään pitkään täyttäneet perinteisten kaivurivalmistajien asiakkaiden tar-
peita, eli kaivurivalmistajien näkökulmasta niille ei ollut kysyntää, ennen kuin 
murros oli jo pitkällä.  

Akateemisen tutkimuksen tulokset disruptiivisista innovaatioista on populari-
soitu vuonna 1997 ilmestyneessä Clayton M. Christensenin kirjassa The Inno-
vator’s Dilemma – When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kysei-
sessä teoksessa oli esimerkkinä tulevista todennäköisistä disruptiivisista muu-
toksista autojen sähköistyminen. 

Tarkasteltaessa ajoneuvojen sähköistymistä disruptiivisten innovaatioiden vii-
tekehyksestä käsin nousee esille seuraavia havaintoja ja kysymyksiä. 

• Selkeä disruptiivinen toimija on BYD – Kiinalaisen akkuvalmista-
jan tytäryhtiö, joka on ilmoittanut aloittaneensa sarjavalmisteis-
ten ladattavien sähköautojen valmistuksen joulukuussa 2008.  
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• Teknologia voi kehittyä esimerkiksi sähkömopoissa tai golfautois-
sa. Golfautojen markkina tosin lienee valitettavan pieni, mutta 
esimerkiksi Kiinassa valmistetaan keveitä sähköajoneuvoja yli 20 
miljoonaa vuodessa134. 

Suomalaisen teollisuuden kyky palvella mahdollisia disruptiivisia voittajayri-
tyksiä komponenttitoimittajana tai tarjota disruptiivisia tuotteita ei ole aina-
kaan ilmeinen. Tosin sopivalle markkinalle kohdistettu sähköauto voisi olla 
tällainen tuote. 

10.1.2. Perinteisten autonvalmistajien hegemonian 
jatkuminen 

Disruptiivisen muutoksen vastakohtana on jatkuva evolutionaarinen muutos 
(sustaining innovation). Moni seikka puhuu myös sen puolesta, että ajoneu-
vojen sähköistyminen tapahtuu perinteisen autoteollisuuden toimesta. Auto-
teollisuus on ehkä maailman monimutkaisin teollisuudenala ja alalle tulon es-
teet ovat korkeat. Lähes kaikilla autonvalmistajilla on jonkinlaisia toimenpitei-
tä hybridien ja sähköautojen suhteen. Toisaalta autoteollisuudella on iso ku-
muloitunut osaaminen liittyen polttomoottoreihin ja polttomoottorilähtöiseen 
voimansiirtoon, joten erilaisia hidastavia tekijöitä on useita. Perinteisen auto-
teollisuuden ajama muutos tapahtuukin suhteellisen hitaasti ja vaiheittain 
sähkömoottorin osuuden kasvattamisella (esim. Toyota). Toisaalta toimijat 
voivat pyrkiä hakemaan kilpailuetua uusilla optimoiduilla alustoilla / rakenteil-
la (Esim. Opel Ampera).  

Nykyisten autovalmistajien toimittajaverkkoon kiinni pääsy on vähintään 
haastavaa. Yksi mahdollisuus on pyrkiä hyödyntämään ilmiötä, että vakiintu-
neille suuryrityksille menestyksekäs tapa vastata muutokseen on perustaa it-
senäisiä osastoja, jotka voivat toimia ilman suuria rajoituksia. Tällaiset yksiköt 
voisivat toimia Suomessa tai saada yhteistyökumppaneita suomalaisesta teol-
lisuudesta. Toki tällaisen toiminnan saaminen Suomeen on haastavaa, mutta 
ehkä kuitenkin realistisin menestyskonsepti skenaariossa, jossa perinteinen 
ajoneuvoteollisuus hallitsee sähköistymismurroksen jälkeenkin.  

10.1.3. Uudet toimijat 

Ajoneuvoteollisuuteen on syntynyt uusia ajoneuvovalmistajia, jotka saattavat 
nousta merkittäviksi toimijoiksi muutosten myötä. On jopa todennäköistä, et-
tä seuraavan 20 vuoden aikana autoteollisuuden rakenne muuttuu enemmän 
kuin se on viimeisen 50 vuoden aikana muuttunut. Lyöttäytyminen yhteen 
uusien toimijoiden kanssa on varteenotettava mahdollisuus päästä markki-
noille.  

Yksi uusista toimijoista on Fisker Automotive, jonka koko tuotannosta on so-
pimukset Valmet Automotive:lla. Mikäli Fisker ja Valmet Automotive onnistu-
vat saamaan kilpailukykyisiä autoja markkinoille, ovat kasvun ja malliston laa-
jenemisen edellytykset hyvät.  
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10.2. Mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle 
 

Sähköajoneuvot tuovat lukuisia mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelä-
mälle. Seuraavassa on esitelty erilaisia menestysvisioita tai skenaarioita ku-
vaamaan näitä mahdollisuuksia. Nämä skenaariot ovat pitkälti rinnakkaisia, ja 
niistä voi useampi toteutua toisistaan lähes riippumatta.  

 

Raskaiden liikkuvien työkoneiden kukoistus jatkuu 

Tässä skenaariossa suomalainen liikkuvien työkoneiden, hissien, nostureiden 
ja raskaiden ajoneuvojen klusteri pystyy tekemään entistä ympäristöystävälli-
sempiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja hyödyntäen sähkö- ja hybridikäyt-
töjä. Tämä tukee alan kannattavuutta ja markkinaosuuksien kasvua. Klusteri 
synnyttää myös oman kotimaisen alihankkijaverkon. Tämä skenaario on jopa 
todennäköinen ja kehitys on jo liikkeellä. Tätä positiivista kehityskaarta kan-
nattaa varmasti edelleen tukea teknologiapolitiikan keinoin, vaikka tässä ske-
naariossa ei varsinaista uutta sähköajoneuvoliiketoimintaa synnykään.  

 

Suomeen syntyy merkittävää sähköajoneuvojen valmistusta  

Tämä skenaario toteutuu todennäköisimmin Valmet Automotive-lähtöisesti, 
mutta myös esimerkiksi linja-autot tai moottorikelkat voivat synnyttää vas-
taavaa toimintaa. Skenaarion edellytyksenä on oikein ajoitettu ja mitoitettu 
kehitystoiminta, sekä onnistuneet toimet jakelukanavissa. Menestys voi syn-
tyä oman riittävän pitkälle viedyn konseptiauton kaupallistamisesta yhdessä 
jonkin perinteisen autovalmistajan kanssa tai kasvusta asiakkaan kasvun 
myötä. Tämän skenaarion toteutuminen on mahdollista, mutta ei varmaa. 
Kehitystä kannattaa kuitenkin yhteiskunnan tukea, sillä murros tarjoaa mer-
kittävän mahdollisuuden.  

 

Komponentteja ajoneuvoteollisuudelle 

Komponenttiteollisuuden haasteet eivät ole ensisijaisesti teknisiä, vaan kyse 
on pääosin pääsystä toimittajaksi merkittäviin sähköajoneuvojen asiakkuuk-
siin. Suomalainen teollisuus toimittaa jo nykyisin sähköteknisiä komponentte-
ja liikkuviin työkoneisiin, mutta skenaario, jossa suomalainen teollisuus nou-
see laajasti merkittäväksi toimittajaksi henkilöautoteollisuuteen, on useimpien 
näkemysten mukaan vähintään haasteellinen. Komponenttiteollisuuden kasvu 
syntyy kuitenkin yksittäisten yhtiöiden yksittäisistä asiakkuuksista ja niiden 
kasvusta. Koska suomalainen sähkötekninen teollisuus on laaja ja toimii ar-
voverkon eri osa-alueilla on tiedonvaihtoa ajoneuvoteollisuuden markkina-
mahdollisuuksista syytä pitää yllä.  

Erityinen mahdollisuus komponenttipuolella ovat akut. Akkujen kysynnän en-
nakoidaan kasvavan erittäin nopeasti, eikä alalla ole vielä vakiintuneita toimit-
tajarakenteita, mikä lisää mahdollisuuksia päästä markkinoille. Toimialan kil-
pailusta tulee joka tapauksessa kovaa, sillä akut vaikuttavat olennaisesti säh-
köautojen suorituskykyyn ja ovat myös merkittävä kustannustekijä. Toisaalta 
akkujen rahtaaminen ympäri maailman ei liene kannattavaa, vaan akkuteolli-
suudesta tulee lokaalia kalliiden kuljetuskustannusten vuoksi. 
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Muita mahdollisuuksia ovat ajoneuvojen ohjelmistot sekä ajoneuvoa ohjaa-
vat, esimerkiksi sen energiatehokkuutta optimoivat, algoritmit sekä sähkö-
moottorikäytöt. 

 

Latausjärjestelmistä liiketoimintaa 

Tässä skenaariossa sähköajoneuvojen latausjärjestelmistä syntyy merkittävää 
liiketoimintaa. Pohjan kehitykselle muodostavat suomalaisen tutkimus- ja 
elinkeinoelämän osallistuminen latausjärjestelmien kehittämiseen ja lataus-
standardointiin yhdistettynä innovatiivisen myyntihenkisyyden kanssa. Suo-
messa jo olemassa olevat lohkolämmityspistokkeita pystytään hyödyntämään 
markkinoinnissa ja konseptikehityksessä. 

Yhtenä erityisenä latausjärjestelmiin liittyvänä mahdollisuutena on luoda ”ver-
taislatausmallipohjainen” järjestelmä ja palveluliiketoiminta, joka mahdollis-
taisi yksityisten ihmisten, yritysten ja muiden toimijoiden tarjota latausmah-
dollisuuksia toisilleen. Tämäntyyppiset liiketoimintamallit ovat viimeisen vuo-
sikymmenen aikana yleistyneet. Yhtenä esimerkkinä on FON135, jonka toimin-
tamalli136 perustuu siihen, että käyttäjät voivat kontrolloidusti avata oman 
langattoman lähiverkkonsa muiden käyttöön. Käyttäjät voivat vastavuoroises-
ti vierailla muiden käyttäjien verkoissa ja periä osalta vierailijoista myös raha-
lista korvausta. Mallia voisi soveltaa ajoneuvojen lataukseen ja suomalainen 
moottoreiden esilämmitykseen tarkoitettu pistorasiaverkko tarjoaisi hyvän 
pohjan.  

 

Hyödyntäjä 

Tässä skenaariossa sähköautojen positiiviset vaikutukset tulevat niiden käy-
tön kautta. Ulkomaankaupan vaihtotase ja vaihtosuhde paranevat kun liiken-
nevälineiden käyttämä energia on aiempaa edullisempaa ja kotimaisempaa. 
Merkitys on suuri, kun huomataan, että esimerkiksi vuonna 2007 henkilöau-
tojen arvioitu polttoaineiden käyttö Suomessa oli noin 2,2 miljardia litraa 
bensiiniä ja 770 miljoonaa litraa dieseliä137. 

 

Palvelulähtöiset 

Tässä skenaariossa sähköautot tuovat Suomeen lisää korkean osaamisen pal-
veluliiketoimintaa. Tällaista liiketoimintaa voivat olla esimerkiksi ajoneuvojen 
ja älykkäiden latausjärjestelmien suunnittelutyö.  

Yhtenä erityisenä mahdollisuutena on sähköautokilpailusarjan synnyttäminen, 
mikä voi katalysoida alan kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä tarjota 
hyvän liiketoimintamahdollisuuden itsessään. Ottaen huomioon sähköautojen 
hiljaisuuden ja päästöttömyyden sekä urheiluautosegmentin synnyn (Fisker, 
Tesla…) voisi katuratakilpailusarja olla luonteva konsepti. 

 

Raaka-aineet 

Suomessa on edellytyksiä akuissa käytettävän litiumin tuottamiseen merkittä-
vissä määrin. Keski-Pohjanmaalle on jo perusteilla litium-kaivos Keliber Oy:n 
toimesta. Keliber on osa Norjalaista Nordic Mining Groupia.  
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Liite I. Sähköajoneuvojen akkuteknologioita 
J. Laurikko, J. Ihonen, N. Nylund (VTT), 2009  
 

Nikkelimetalihydridi (NiMH) 
Nikkelimetallihydridi on akkuteknologia, joka kaupallistui 80-luvun lopulla 
pienissä sovelluksissa ja 90-luvulla suuremmissa.  

Nikkelimetallihydridiakku on luotettava ja turvallinen, mutta verrattuna Li-ion 
akkuihin on sen gravimetrinen energiantiheys (W/kg) vain noin puolet Li-ion 
akun energiatiheydestä. Sen sijaan volumetrinen (W/dm3) on samaa luokkaa 
Li-ion akkujen kanssa. 

Tehotiheydessä nikkelimetallihydridiakut pääsevät hieman yli 1000 W/kg 
(mm. Prius GenII, Panasonicin akku 1300 W/kg) tasolle, mikä tekee niistä 
hyvän valinnan hybridiajoneuvojen akuiksi.  

Nikkelimetalliakuilla on kohtuullisen korkea itsepurkautumisnopeus sekä hei-
kohko syklihyötysuhde. Jälkimmäinen näkyy siinä, että ladattaessa tai puret-
taessa akkuja kohtuullisella nopeudella nousee akun lämpötila huomattavas-
ti1,2. 

Taulukossa 1 on suoritusarvoja NiMH akuille eri käyttösovelluksissa, ja tau-
lukossa 2 arvioita akkujen kustannuksista eri valmistusmäärillä. 

Taulukko1. Suoritusarvoja NiMH akuille eri käyttösovelluksissa3 
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Taulukko 2. NI-MH-akkujen kustannuksia eri valmistusmäärillä3. 

 

Natrium-nikkelikloridi (ZEBRA®) 
Natrium-nikkelikloridi on lupaava teknologia energian varastointiin erityisesti 
akun raaka-aineiden saatavuuden ja kustannusten suhteen, mutta ongelmia 
on raportoitu kaupallistamisessa liikennekäyttöön4  

Natrium-nikkelikloridi on korkealämpötila-akku ja vaatii käyttölämpötilaksi 
270 – 350 °C.  Korkean lämpötilan vaatima eristys ja lämmitys muodostavat 
merkittäviä ongelmia normaalissa henkilöautokäytössä. 

Natrium-nikkelikloridi akkuja on toistaiseksi tehty ainoastaan isoja energia-
optimoituja (noin 100 Wh/kg) kennoja käyttäen.5 Tämän vuoksi on vaikeaa 
arvioida millaisiin tehotiheyksiin akulla on mahdollista päästä. Oletettavaa on 
että monissa sovelluksissa akku kannattaa hybridisoida käyttämällä sen rin-
nalla superkondensaattoreita. 

Natrium-nikkelikloridi akkuteknologia tunnetaan myös tavaramerkillä ZEB-
RA®, jonka on rekisteröinyt po. akkuja valmistava sveitsiläinen MES DEA 
s.a.6. Akkujen lisäksi yritys valmistaa erilaisia sähkö- ja hybridiajoneuvojen 
komponentteja ja polttokennoja7. 

Taulukossa 3 on suoritusarvoja MES-DEA:n ZEBRA® -akuille 
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Taulukko 3. Suoritusarvoja MES-DEA:n ZEBRA® -akuille3 

 

Litiumioni (Li-ion) 
Li-ion akut muodostavat akkuperheen, jossa molempien elektrodien ja lisäk-
si elektrolyytin koostumus voivat olla erilaisia. Kuva 1 listaa eri mahdolli-
suuksia  

 

Kuva 1 Litiumioniakkujen elektrodivaihtoehtoja8.  
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Mahdollisia anodirakenneyhdistelmiä ovat mm: 

LiCoO2, jota valmistetaan suuria määriä erilaisiin kuluttajasovelluksiin. Sillä 
on hyvä varastointikyky, riittävä kemiallinen stabiilius, mutta on hinnaltaan 
(per kWh) kallis, minkä vuoksi se ei ole sovelias suurikapasiteettiseen sovel-
lukseen, kuten sähköauto3. 

Li (Ni0.85Co0.1AL0.05)O2, on tunnettu myös NCA-kirjainyhdistelmällä. Proto-
tyyppitasoisia akkuja on kehitteillä HEV, FPBEV ja PHEV-sovelluksiin. Omi-
naisuudet ovat lähellä edellistä (LiCoO2) akkua, mutta on valmistuskustan-
nuksiltaan sitä halvempi3.  

Li (Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2, josta käytetään myös lyhennettä NCM, koostuu 
nikkelistä, koboltista ja mangaanista. Erinomainen varauskyky ja suhteellisen 
alhainen hinta /kWh, käytettäessä 4,1 – 4,2 V jännitetasoa, mutta ongelmia 
vielä kestoiässä. Matalammalla jännitetasolla kestoikä on parempi, mutta 
kapasiteetti ja ominaishinta heikkenevät3. 

LiMnO2 eli LMS (lithium manganese spinell) on ominaisuuksiltaan stabiilimpi 
kuin koboltti- tai nikkelioksidirakenteet kiderakenteen luontaisen stabiiliuden 
johdosta. Ei ole myöskään herkkä ylilataukselle, ja kestää paremmin korkeita 
lämpötiloja kuin monet muut anodimateriaalit. Omaa hyvän potentiaalin 
suhteellisen halpaan hintaan varattua kWh kohden3. 

LiFePO4 (rautafosfaatti) eli LFP omaa hyvät korkealämpötilan pysyvyysomi-
naisuudet ja on hinnaltaan kohtuullinen. Eräs lupaavimpia teknologioita jat-
kokehitykseen. Tällä tyypillä on jo kaupallista valmistusta. 

 

Eri Li-ion akkujen ominaisuudet poikkeavat toisistaan hyvin voimakkaasti 
turvallisuuden, käyttöominaisuuksien sekä materiaalikustannusten osalta3.  

Akkukennot ovat aina teho- tai energia-optimoituja. Li-ion akkuperheestä 
löytyy äärimmäisen teho-optimoituja akkuja ja myös energia-optimoituja ak-
kuja. Erot erot eri kennotyyppien kesken voivat olla erittäin suuria, vaikka 
käytetyt materiaalit olisivat samoja.     

Energiaoptimoituja Li-ion kennoja ei voi purkaa ja ladata nopeasti, muuten 
sekä hyötysuhde että elinikä muodostuvat ongelmaksi. Käytännössä tilanne 
on siis se että jos halutaan maksimoida energiamäärä, joudutaan myös la-
tausaikaa kasvattamaan.  

Koska osalla akkutyypeistä elinikä laskee voimakkaasti, mikäli niitä syväpu-
retaan, niiden purkusyvyyttä rajoitetaan useissa käyttökohteissa.   

 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty kaupallisten energia- ja teho-optimoitujen liti-
umioniakkujen suoritusarvoja, ja taulukossa 6 hintakehitysarvioita. 
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Taulukko 4 Energiaoptimoitujen litiumioniakkujen suoritusarvoja3 

 

Taulukko 5 Teho-optimoitujen litiumioniakkujen suoritusarvoja3 



 

 

  98   

Taulukko 6  Litiumakkujen hintakehitysarvioita3 

 

Akkujen vertailua 
Oheisessa kuvassa on edellä kuvattujen akkutyyppien suorituskykyarvoja 
verrattu toisiinsa HEV, PHEV, ja BEV sovelluksissa. 

Kuva 2  Eri akkutyyppien suorituskykyarvojen vertailua HEV, PHEV, ja BEV käytös-
sä3  
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Liite II. Sähköajoneuvojen moottorikandidaatit 
Prof. Juha Pyrhönen, 2009 

Tasavirtakoneet 

Tasavirta- eli DC-koneet ovat perinteisessä mielessä toimineet sähkökäyttö-
jen ajomoottoreina. Moottorien erilaisin magnetointijärjestelmin on voitu 
säätää ominaiskäyriä halutuiksi moottorien ohjaustekniikan ollessa hyvinkin 
yksinkertaista. Esim. vanha kunnon sarjakone soveltuu periaatteessa käytet-
täväksi lähes suoraan tasasähkölähteestä syötettynä ajoneuvon moottoriksi. 
Esim. VR:n SR1 sähkövetureissa on tämä konetyyppi edelleen ajomoottori-
na. 

Nykyään käytetään teollisuudessa kuitenkin vierasmagnetoituja moottoreita, 
joiden säätöominaisuudet ja säädön helppous ovat omaa luokkaansa. Nyky-
ajan tasavitakoneet edustavat yleensä avonaista rakennetta, joten niiden 
vääntömomenttitiheys on korkea verrattuna täysin suljettuun teollisuuden 
oikosulkumoottoriin. Tarvittava tehoelektroniikka on peräti yksinkertaista. 
Tasasähkölähteestä syötettävä tasavirtakone tarvitsee yksinkertaisen hakku-
riteholähteen vääntömomentin säätöä silmälläpitäen. 

Koneen vääntöominaisuudet liikennevälinekäytössä ovat hyvät. Esimerkiksi 
kentänheikennyskin sujuu moitteitta. Esimerkki DC-koneesta liikenneväli-
neessä löytyy myös HKL:n vanhoista raitiovaunuista. DC-kone on hyvin ylei-
nen myös pientehoisissa akkukäytöissä. 

DC-moottorin auttamaton heikko puoli on mekaaninen vaihtosuuntaaja, joka 
koostuu kommutaattorista ja hiiliharjoista. Hiiliharjat ovat kuluvia ja säännöl-
listä huoltoa kaipaavia osia. Tämä piirre on teollisuudessa johtanut DC-
käyttöjen syrjimiseen, vaikka vielä nykyisinkin voidaan osoittaa, että hyvin 
huollettuna DC-käyttö voittaa luotettavuudessa modernin vaihtovirta- eli AC-
käytön. DC-kone on myös mekaanisen rakenteensa vuoksi melko kallis, eikä 
sen rakenne kestä erityisen korkeita pyörimisnopeuksia. 

 

Induktiokoneet 

Täysin suljettu oikosulkumoottori on yksinkertaisuutensa ja kestävyytensä 
johdosta teollisuuden yleisin sähkökonetyyppi. Se on myös vielä toistaiseksi 
ainoa konetyyppi, jota on saatavana ”hyllytavarana” useille eri tehoille, ja 
suurista valmistuseristä sekä yksinkertaisesta rakenteesta johtuen se on 
myös edullisin konetyyppi.  

Induktiokoneen säätäminen on nykyaikaisella taajuudenmuuttajalla kohtalai-
sen yksinkertaista, jos voidaan tyytyä ns. skalaarisäätöön. Tällöin pidetään 
ns. vakiovuoalueella moottorin u/f-suhde vakiona ja vastaavasti kentän-
heikennyksessäa annetaan vuon pienetä kääntäen verrannollisesti taajuu-
teen. Skalaarisäätö ei välttämättä kuitenkaan sovellu matalille nopeuksille, 
jossa tarvitaan tarkkaa vääntömomentin hallintaa. Tällöin tarvitaan vekto-
risäätöä, jolloin induktiokoneelle saadaan samaa luokkaa oleva dynamiikka 
kuin DC-koneelle. Kentänheikennyksessä induktiomoottorin väännöntuotto-
kyky pienenee nopeasti nopeuden kasvaessa ja ilman erityisrakenteita kak-
sinkertaisella nopeudella ei enää tyypillisesti saavuteta nimellistehoa mootto-
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rin pienen kippivääntömomentin vuoksi. Kippiväännön suhteen optimoitu in-
duktiokone pääsee kentänheikennyksessä noin nelin- viisinkertaiseen nopeu-
teen nimellisteholla. 

Induktiokoneen rakenne on varsin koeteltu ja vankka. Johtuen roottorin yk-
sinkertaisesta rakenteesta, induktiokonetta voidaan käyttää hyvinkin korkeil-
la pyörimisnopeuksilla ilman mekaanisia vaurioita.  

Induktiokoneille löytyy monilta valmistajilta sekä skalaari- että vektorisäätöi-
siä taajuudenmuuttajia.  

Liikennevälinekäytöissä oikosulkukone on yleistynyt viime aikoina. Esim. 
VR:n Pendolinot ja SR2 veturit kulkevat taajuudenmuuttajasäädetyin oi-
kosulkukonein. Helsingin metro edustaa jo perinnettä oikosulkumoottorikäy-
töissä. Uudet HKL:n raitiovaunut liikkuvat myös oikosulkumoottoreilla. Näis-
sä uusissa raitiovaunuissa on yksi oikosulkumoottori-
taajuudenmuuttajakäyttö yhtä teliä kohti.  

Induktiokoneita voidaan valmistaa hyvin erilaisille pyörimisnopeuksille. Erilai-
sissa sähköautokonsepteissa on viime vuosina esiintynyt melko nopeakäynti-
siä induktiokoneita suurivälityksiseen alennusvaihteeseen yhdistettynä. 
Suurnopeuskone vaatii suuren tehotiheytensä vuoksi tehokkaan jäähdytyk-
sen. Esimerkiksi Kabusin hybridibussiprototyypissä käytetään nopeakäyntistä 
oikosulkukonetta. 

Oikosukukoneita on myös integroitu joidenkin valmistajien napamoottori-
käyttöihin. Tällaisia käyttöjä ovat esimerkiksi General Electricin GE150AC-  
ja GE320AC Drive system, joita käytetään mm. raskaissa dumppereissa, 
kuva 1. 

 

 

Kuva 1 General Electricin napainduktiomoottorikäyttö raskaaseen käyttöön. 
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Induktiokoneen skalaarisäätömahdollisuuden vuoksi voidaan tämän mootto-
rityypin yhteydessä mahdollisesti tinkiä tehoelektroniikkavaatimuksista siten, 
että useaa napamoottoria syöttää yksi yhteinen taajuudenmuuttaja. Mikäli 
esim. kaikki oikean puolen napamoottorikäytöt pyörivät muutaman prosentin 
tarkkuudella samalla nopeudella, voidaan niitä kaikkia periaatteessa syöttää 
yhdestä taajuudenmuuttajasta. Tällöin näiden pyörien välillä esiintyy sähköi-
nen kitkalukko, joka pyrkii saattamaan kaikki pyörät samaan nopeuteen. 

Tasauspyörästöefektin takia oikean ja vasemman puolen pyöriä ei voitane 
välttämättä ajaa samalla taajuudenmuuttajalla, sillä pyörimisnopeusero kas-
vaa tässä tapauksessa niin suureksi, että sähköisestä kitkalukosta lienee 
haittaa. Ajoneuvo pyrkii kulkemaan suoraan kaikissa tilanteissa. Yhdellä ai-
noalla taajuusmuuttajalla ei myöskään ole mahdollista tehdä Patrian tarvit-
semaa Pivot-käännöstä, jossa vasemman ja oikean puolen renkaat pyörivät 
eri suuntiin. Tällöin tarvitaan myös vähintään kaksi taajuusmuuttajaa -toinen 
ohjaa oikeanpuolen renkaita ja toinen vasemman.  

Esimerkiksi junakäytöissä voidaan useaa induktiomoottoria syöttää samalla 
taajuudenmuuttajalla, kunhan pidetään huolta siitä, että pyörien halkaisijat 
ovat riittävällä tarkkuudella samat. 

 

 Vierasmagnetoidut synkronimoottorit 

Tämä konetyyppi on kentänheikennysominaisuuksiltaan ylivoimainen, mutta 
muuten ilmeisesti liian kallis konetyyppi käytettäväksi maaliikennevälineissä. 
Normaalisti synkronimoottoreita käytetään hyvin suurilla tehoilla esim. me-
talliteollisuuden valssikäytöissä, kaivosnostureissa ja suurten laivojen pro-
pulsiomoottoreina. Säätöön tarvitaan vektorisäädetty invertteri tai DTC. Ku-
kin moottori vaatii oman vektorisäätöön kykenevän taajuudenmuuttajansa. 

 

Synkronireluktanssikone 

Tämä konetyyppi on viime vuosina ollut innokkaan tutkimuksen kohteena. 
Uudet SynRM:t valmistetaan pääosin samalla tekniikalla kuin oikosulkuko-
neet, mutta roottori poikkeaa magneettisen epäsymmetriansa johdosta mer-
kittävästi induktiokoneen roottorista. Koneen merkittävin ominaisuus on 
synkroninen käynti, jolloin esim. teollisuuden linjakäytöissä ei tarvittaisi pyö-
rimisnopeusantureita. Konetyypin suorituskyky vastaa jokseenkin oikosul-
kumoottorin suorituskykyä. Sen tehokerroin pyrkii olemaan hieman heikompi 
kuin induktiokoneella, mutta hyötysuhteessa se taistelee tasapäisesti induk-
tiokoneen kanssa. Ongelmana raskaissa ja tärisevissä liikkuvissa käytöissä 
voidaan pitää vaatimusta pienestä ilmavälistä. Koneen ominaisuudet kärsivät 
selvästi, jos sen ilmaväliä turvallisuussyistä kasvatetaan. Ilmavälin pitää olla 
selvästi pienempi kuin induktiokoneessa, jotta saadaan suurin piirtein yhtä 
hyvä hyötysuhde ja perusaallon tehokerroin. Kuva 2 esittää synkronireluk-
tanssikoneen magneettipiiriä. Roottorirakenteen avulla saadaan aikaiseksi 
suuri induktanssiero pitkittäis- ja poikittaisakselien välille. 
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Kuva 2 Synkronireluktanssikoneen magneettipiiri. 

Säätöön tarvitaan vektorisäädetty invertteri. Kukin moottori vaatii kuitenkin 
oman vektorisäätöön kykenevän taajuudenmuuttajansa. Tämä konetyyppi 
tuskin yleistyy ajoneuvokäytöissä sellaisenaan, mutta yhdistettäessä kone-
tyypin ominaisuuksia kestomagneettikoneiden ominaisuuksiin saadaankin 
tämän hetken suosituin uusi propulsiomoottorityyppi. 

 

Kestomagneettitahtikone 

Kestomagneettikoneet ovat viime aikoina olleet voimakkaan tutkimuksen ja 
kehitystyön kohteena sekä teollisuuden, hajautetun energian että ajoneuvo-
jen sähkökonetyypiksi. Kestomagneettikoneen erityisenä etuna induktioko-
neeseen verrattuna on korkea vääntömomenttitiheys ja korkea hyötysuhde. 
Koneen ominaisuudet riippuvat voimakkaasti roottorin rakenteesta. Yksin-
kertaisin on ns. pintamagneettirakenne, joka on yleinen esim. teollisuuden 
servomoottoreissa. 

Koneen suuri vääntömomenttitiheys saa sen kuulostamaan mielenkiintoiselta 
vaihtoehdolta liikkuvien koneiden ajomoottoriksi. Liikkuvissa koneissa esiin-
tyy kuitenkin vaatimuksia, jotka ovat kestomagneettikoneen kannalta vaikei-
ta. Tällainen on mm. usein esiintyvä vaatimus kentänheikennyksestä. Mikäli 
pintamagneetein varustetulla kestomagneettitahtikonekäytöllä pitää päästä 
nimellisnopeutta reilusti suuremmalle ylinopeudelle, tarvitaan taajuuden-
muuttajasta jännitteennousun estämiseksi suuri demagnetoiva virta, ja 
moottorin vääntömomentintuottokyky putoaa nopeasti virran loppuessa ja 
staattorihäviöiden kasvaessa. Suuri demagnetoiva virta voidaan välttää kyt-
kemällä kestomagneettitahtikoneen vyyhtiryhmiä uudelleen ajon aikana. Yk-
sinkertaisimmillaan tämä voitaisiin ehkä toteuttaa kontaktorein, mutta tästä 
aiheutuu selvästi kestomagneettitahtikonekäytölle ”vaihteet”. Kukin moottori 
vaatii oman vektorisäätöön kykenevän taajuudenmuuttajansa. 

Kuva 3 esittää kestomagneettikonetta, jossa magneetit on upotettu rootto-
riin. Tällä rakenteella saavutetaan samalla hieman synkronireluktanssiko-
neen ominaisuuksia. 
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Kuva 3 Upotetuin magneetein varustetun kestomagneettitahtikoneen magneettipiiri. 

 

Kuvan 3 mukaisella kestomagneettikoneella on myös synkronireluktanssiko-
neen piirteitä. Tällaisella koneella on mahdollista toteuttaa myös kohtalaisen 
laaja kentänheikennysalue. Tämä konetyyppi onkin viime aikoina saavutta-
nut suuren suosion ja käytännössä kaikkien aivan viimeaikoina esille tullei-
den sähkö- tai hybridiautojen moottorit ovat synkronireluktanssikoneen ja 
kestomagneettitahtikoneen yhdistelmiä. Kuva 4 esittää Toyotan käyttämää 
kestomagneettikonetta, joka yhdistelee kuvien 2 ja 3 mukaisia rakenteita ja 
tuottaa haluttuja ominaisuuksia liikennevälinekäyttöön. 

Kuvasta havaitaan 12-napainen rakenne, joka on mahdollinen pienessä kes-
tomagneettikoneessa. Moninapaisessa koneessa tarvitaan vain vähän tilaa 
staattoriselälle, jolloin tiettyyn tilavuuteen mahtuu suurin mahdollinen root-
tori, ja koneesta saadaan paljon vääntöä sen ulkomittoihin nähden. Samaa 
taktiikkaa ei voi soveltaa oikosulkumoottoreissa, sillä niin magnetointiperi-
aatteen mukaisesti koneen tehokerroin kärsii suuresta napaluvusta. 

 

 

Kuva 4 Toyotan kestomagneettitahtikoneen rakenne. Roottorissa on magneetteja 
kahdessa kerroksessa. Rautarakenne muistuttaa synkronireluktanssikoneen rootto-
ria. 
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Molemminpuolin avonapainen reluktanssikone 

 

Tämä konetyyppi on kaikista pyörivistä koneista yksinkertaisin, mutta on 
samalla vaativin säätötekniikkansa kannalta. Moottorin voisi hyvin integroida 
napamoottorikäyttöön GE:n tapaan. Itse kytkinreluktanssikoneen etuina pe-
rinteisiin sähkökoneisiin verrattuna voidaan mainita: 

• roottoriin ei tarvita lainkaan käämitystä, mikä tekee roottorin yksinkertai-
seksi rakenteeltaan ja helpoksi valmistaa.  

• roottorin hitausmomentti on pieni, mikä parantaa säädetyn sähkökäytön 
dynamiikkaa 

• staattorikäämitys on helppo toteuttaa, vyyhden pään häviöt ovat pie-
nemmät kuin vastaavassa oikosulkukoneessa 

• pääosa häviöistä syntyy staattorissa, mikä helpottaa koneen jäähdytystä 
ja mahdollistaa suuremman kuormitettavuuden 

• roottorin suuret aukot mahdollistavat tehokkaan jäähdytysilmavirtauksen 
koneen läpi 

• koneen vääntömomentti on riippumaton virran suunnasta, mikä antaa 
enemmän vapausasteita invertterin ja säädön ratkaisuissa 

• koneella voidaan tuottaa suuri vääntömomentti myös pienillä pyörimis-
nopeuksilla ja paikallaan pysyvällä roottorilla pienellä virralla 

• reluktanssikoneen konevakio on suurempi kuin oikosulkumoottorilla 

• vääntömomentti on riippumaton vaihevirran suunnasta, joten tietyissä 
sovelluksissa voidaan vähentää ohjaimen tehokytkinkomponenttien mää-
rää. 

• vikatilanteissa avoimen piirin jännite ja oikosulkuvirta on pieni. 

• korkeiden pyörimisnopeuksien käyttö on mahdollista. 

 
Kytkinreluktanssimoottorin huonoista ominaisuuksista voidaan mainita puls-
simainen epäjatkuva vääntömomentti, joka aiheuttaa värähtelyä laitteistoon 
sekä akustista melua. Pienellä nopeusalueella on mahdollista nykyisin rajoit-
taa sähköinen vääntövärähtely noin 5...10 prosenttiin, mikä on vertailtavissa 
oikosulkumoottorikäyttöihin. Suurella käyntinopeusalueella vääntömomentti-
värähtelyn rajoittaminen on käytännössä mahdotonta, mutta siitä ei ole vält-
tämättä haittaa mekaanisen suodatuksen vuoksi. Hitaalla nopeudella par-
haat käytöt pystyvät jo nykyisin väreettömään käyntiin. Tasaisinta vääntöä 
vaaditaankin juuri matalilla nopeuksilla, joilla kuormat ovat yleensä herkim-
piä värähtelyn vaikutuksille. Huonona puolena voidaan myös pitää sitä, että 
kukin moottori vaatii oman vektorisäätöön kykenevän taajuudenmuuttajan-
sa, eli SR-koneen ohjausjärjestelmä täytyy suunnitella aina konekohtaisesti. 
 
Vääntömomenttia säädettäessä otetaan välipiiristä tehoa pulssimaisesti, jo-
ten siihen tarvitaan tehokas suodatus. Tässä mielessä käyttö ei juuri poikkea 
oikosulkumoottorin invertterikäytöstä. Moottorin toiminnalle edullinen pieni 
ilmaväli saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia valmistuskustannuksiin. Pieni il-
maväli tarvitaan induktanssisuhteen saamiseksi mahdollisimman suureksi. 
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Monista eduista huolimatta moottorin soveltaminen on jäänyt vähäiseksi 
johtuen vaikeudesta tuottaa tasainen vääntömomentti riittävän laajalla pyö-
rimisnopeusalueella. Koneen toimintaperiaate edellyttää uusia ratkaisuja oh-
jaukselta ja invertteriltä, mikäli pyritään tasaiseen vääntömomenttiin laajalla 
pyörimisnopeusalueella. Toisaalta nykyinen prosessoritekniikka ja tehoelekt-
roniikka mahdollistavat monimutkaistenkin sähkökäyttöjen säätöalgoritmien 
toteutuksen. 
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LIITE III: Yleistymisskenaarioihin liittyvät laskel-
mat 

TkT Samuli Honkapuro, 2009 

Perushybridit ja ladattavien autojen teknologiaskenaario 

Kuvassa 1 on esitetty vuonna 2007 Yhdysvalloissa tehty skenaario päästöt-
tömien ajoneuvojen (ZEV: Zero Emission Vehicle) teknologian kypsyysas-
teesta tulevaisuudessa. 

 

Kuva 1 Skenaario päästöttömien ajoneuvojen (ZEV: Zero Emission Vehicle) teknolo-
gisesta kypsyysasteesta (Kalhammer et al. 2007). (HEV: Hybrid Electric Vehicle, PHEV: 
Plug-in Hybrid Electric Vehicle, FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle, FPBEV: Full Performance Bat-
tery Electric Vehicle, H2ICV: Hydrogen Internal Combustion Vehicle, CEV: City Electric Vehi-
cle, NEV: Neighbourhood Electric Vehicle, FCAPUV: Fuel Cell Auxiliary Power Unit)  

Kuvassa 1 esitetyn skenaarion mukaan ladattavat hybridit ovat massatuo-
tannossa vuonna 2015 ja akkusähköautot vuonna 2030. Kyseisen skenaa-
rion kohdalla tulee kuitenkin huomata, että vaikka se ei ole kuin kaksi vuotta 
vanha, on panostus ladattavien autojen tutkimukseen ja kehitykseen kasva-
nut huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana ja skenaario siten jo 
vanhentunut. Näin ollen skenaariota ei voida hyödyntää sellaisenaan.  

Kuvan 1 skenaariossa on esitetty, että ladattavien hybridien teknologinen 
kehitys olisi vuonna 2020 samalla tasolla kuin perushybrideissä on tällä het-
kellä. Lisäksi esitetään, että ladattavan hybridin kohdalla esittelystä massa-
markkinoille kuluu aikaa kahdeksan vuotta. Ensimmäisiä ladattavia hybridejä 
(esim. GM Volt) odotetaan myyntiin vuonna 2010. Nykyisistä hybridiautoista 
pisimpään markkinoilla on ollut Toyota Prius. Muita markkinoilla olevia hyb-
ridiautoja ovat Hondan Civic Hybrid (markkinoilla vuodesta 2003) ja Insight 
(markkinoilla vuodesta 1999) sekä eräät Lexuksen mallit. Näiden myynti-
määrät ovat kuitenkin olleet vaatimattomia Priukseen verrattuna. Priuksia 
rekisteröitiin Suomessa 705 kappaletta vuonna 2008, joka on 0,5 % kaikista 
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myydyistä henkilöautoista ja 3,8 % Toyota–henkilöautoista. Muista saman 
kokoluokan Toyotan henkilöautomalleista samana vuonna rekisteröitiin Co-
rolloita 3 407 kpl ja Avensiksia 3 758 kpl, joten Priuksen osuus kyseisen 
segmentin Toyotoista on n. 9 %. 

Hybridien myyntimääriin vaikuttaa luonnollisesti niiden saatavuus. Viime ai-
koihin saakka Toyota Prius on ollut lähes ainut markkinoilla oleva hybridiau-
to. Siten kuluttajat, jotka olisivat valmiit ostamaan hybridiauton, mutta joi-
den muita tarpeita ja toiveita kyseinen automalli ei täytä, ovat päätyneet pe-
rinteisempään vaihtoehtoon. Esimerkiksi kokoluokka, merkki, ulkonäkö ja 
automerkin kotimaa vaikuttavat usein kuluttajien valintaan auton hankinnas-
sa. Siten, mikäli hybridiautojen tarjonta olisi monipuolisempaa, olisi markki-
naosuuskin oletettavasti suurempi. Oletettavaa on, että sekä perushybrideis-
sä että ladattavissa hybrideissä on nykyistä laajempi tarjonta tulevaisuudes-
sa. 

Edellä esitetyn perushybridien myyntimääriin ja ladattavien hybridien tekno-
logiaskenaarioon perustuen voidaan olettaa, että ladattavat hybridit voisivat 
saavuttaa 5 %:n myyntimäärän uusista autoista vuonna 2020. Huomattavaa 
kuitenkin on, että ladattavat hybridit eroavat sekä ominaisuuksiensa että 
käyttökustannustensa osalta selvästi perushybrideistä, jonka vuoksi pe-
rushybridien myyntimäärään perustuen ei voida tehdä kovin vahvoja oletuk-
sia ladattavien hybridien yleistymisestä. 

Erityyppisten autojen kustannusvertailu 

Ladattavien hybridien yleistymistä voidaan arvioida kokonaiskustannusver-
tailulla, kun huomataan, että ladattavan hybridin käyttökustannukset ovat 
polttomoottoriautoa edullisemmat, mikä kompensoi kalliimpaa hankintakus-
tannusta. 

Tässä laskelmassa käytetään esimerkkinä vuonna 2010 markkinoille odotet-
tavaa ”GM Volt” –ladattavaa hybridiä. Euroopan markkinoille auto tulee 
myyntinimellä Opel Ampera ja Australiassa nimellä Holden Volt. Kyseisessä 
ladattavassa hybridissä on 16 kWh akku, jonka lataustaso vaihtelee välillä 
30…85 %, jolloin käytössä oleva sähköenergia on maksimissaan 8,8 kWh. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan sähköenergialla voidaan ajaa 64 km, jolloin 
keskikulutukseksi saadaan 13,8 kWh/100 km. Mikäli akun ja latauksen koko-
naishyötysuhteeksi oletetaan 80 %, muodostuu sähkönkulutukseksi n. 17 
kWh/100 km. Käytännön olosuhteissa sähkön kulutus voi nousta tässä esi-
tettyä arviota suuremmaksi, joten jatkoanalyyseissä käytetään sähkönkulu-
tukselle arviota 20 kWh/100 km. Bensiinillä ajettaessa kulutuksen arvioidaan 
olevan 4,5 l/100 km. Automallin tavoitehinta Yhdysvaltojen markkinoilla on 
23 000 € (30 000 $), mutta lähtöhinnan arvioidaan olevan noin 31 000 € 
(40 000 $). Myös Euroopan hintatason arvioidaan olevan samansuuntainen, 
Britanniassa hinnan ennakoidaan olevan n. 20 000 £, nykykurssilla n. 23 000 
€ (FT.com). Vertailun vuoksi saman valmistajan Opel Astran lähtöhinta Bri-
tanniassa on 14 865 £, eli 16 700 €. Näin olleen ladattavan hybridin ja polt-
tomoottoriauton hankintahinnan eroksi voidaan arvioida n. 6 000 – 13 000 
€.  

Mikäli sähkönhinnaksi siirtomaksuineen oletetaan 0,1 €/kWh, maksaa säh-
köllä ajaminen ladattavalla hybridillä 2 €/100 km. Bensiinin hinnan ollessa 
1,3 €/l, maksaa bensiinillä ajaminen ladattavan hybridin kohdalla puolestaan 
5,9 €/100 km. Verrattaessa tätä bensiiniautoon, jonka keskikulutus on 6,5 
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l/100 km, huomataan, että sähköllä ajaminen on 6,5 €/100 km halvempaa 
bensiiniautoon verrattuna, ja bensiinillä ajettaessakin säästöä syntyy 2,6 
€/100 km. Jos vertailukohdaksi puolestaan otetaan diesel-auto, jonka keski-
kulutus on 5 l/100 km, syntyy sähköllä ajettaessa säästöä 3 €/100 km, kun 
taas bensiinillä ajettaessa ladattavan hybridin käyttökustannus on 0,9 €/100 
km dieseliä kalliimpi, mikäli dieselin litrahinnaksi oletetaan 1 €/l. 

Ladattavan hybridin käyttökustannukset ovat siis selvästi polttomoottoriau-
toa edullisemmat sähköllä ajettaessa. Mikäli oletetaan auton pitoajaksi 10 
vuotta, ja laskentakorkokannaksi 5 %, muuttuvat auton pitoajan kokonais-
kustannukset päivittäisen ajomatkan funktiona kuvan 2 mukaisesti. Tässä 
laskelmassa on oletettu ladattavan hybridin hankintahinnaksi GM Voltin läh-
töhinnan arvio (31 000 €) ja diesel- ja bensiiniautolle hankintahinnaksi puo-
lestaan on oletettu 16 700 €. Ladattavalla hybridillä oletetaan ajettavan en-
simmäiset 64 km verkosta ladatulla sähköllä ja tämän ylittävä osuus bensii-
nillä. Diesel-autolle on laskennassa lisäksi laskettu käyttövoimavero 350 €/a. 
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Kuva 2 Ladattavan hybridin (GM Volt), bensiiniauton ja dieselauton kokonaiskustan-
nus päivittäisen ajomatkan funktiona (GM Voltin alkuhintaoletuksella 31 000 €, au-
tojen pitoaika 10 vuotta, korko 5 %). 

Tässä tapauksessa bensiiniauto on edullisin vaihtoehto, mikäli päivittäinen 
ajomatka jää alle 30 km, jonka jälkeen diesel-auto muodostuu kannatta-
vimmaksi vaihtoehdoksi. Ladattava hybridi on puolestaan bensiiniautoa edul-
lisempi, mikäli päivittäinen ajomatka ylittää 100 km.  

Tilanne muuttuu oleellisesti, mikäli ladattavan hybridin hankintahinnaksi ole-
tetaan GM Voltin tavoitehinta (23 000 €). Tällöin hankintahintaero poltto-
moottoriautoon on 6 300 €, ja kokonaiskustannukset auton pitoajalta muut-
tuvat päivittäisen ajomatkan funktiona kuvan 3 mukaisesti. 



 

 

  110   

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 50 100 150

Päivittäinen ajomatka (km)

K
o
k
o
n
a
is
k
u
st

a
n
n
u
s 
(€

)

Bensiiniauto
GM Volt
Dieselauto

 

Kuva 3 Ladattavan hybridin (GM Volt), bensiiniauton ja dieselauton kokonaiskustan-
nus päivittäisen ajomatkan funktiona (GM Voltin tavoitehintaoletuksella 23 000 €, 
autojen pitoaika 10 vuotta, korko 5 %). 

Tavoitehinnalla ladattava hybridi muodostuu kannattavimmaksi vaihtoeh-
doksi päivittäisen ajomatkan ylittäessä 45 km. Diesel-auton ja ladattavan 
hybridin kustannusero pienentyy ajomatkan kasvaessa, mutta keskimääräi-
sen päivittäisen ajomatkan täytyisi ylittää 140 km, jotta diesel muuttuisi täs-
sä laskelmassa kannattavimmaksi vaihtoehdoksi.  

Henkilöautojen ajosuorite 

Tässä laskelmassa tarkastellaan suomalaisten henkilöautojen ajosuoritetta. 
Henkilöliikennetutkimuksen 2004–2005a mukaan henkilöautolla ajetaan 
Suomessa keskimäärin 18 000 km vuodessa, joka tarkoittaa keskimäärin 50 
kilometrin päivittäistä ajomatkaa. Henkilöautomatkoja puolestaan tehdään 
keskimäärin 2,57 matkaa/vrk. Matkat jakaantuvat pituusluokittain kuvan 4 
mukaisesti. 
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Kuva 4 Henkilöautomatkojen pituusjakauma (Henkilöliikennetutkimus 2004–2005). 

Vuorokauden keskimääräisen matkamäärän, matkojen pituusjakauman sekä 
kokonaismatkasuoritteen perusteella saadaan muodostettua henkilöautojen 
päivittäisen matkapituuden jakauma. Esimerkiksi pituusvälin 5-10 km matko-
ja on kaikista matkoista 20 %, kuten nähdään yllä olevasta kuvasta. Luku-
määräisesti tämän pituusvälin matkoja on siis 0,514 matkaa/vrk. Kun tämä 
kerrotaan matkan keskimääräisellä pituudella, tässä tapauksessa 7,5 km, 
saadaan keskimääräiseksi matkasuoritteeksi 3,86 km/vrk. Tämä on 7,7 % 
henkilöauton keskimääräisestä vuorokauden matkasuoritteesta (50 km). Si-
ten 7,7 % henkilöauton kokonaismatkasuoritteesta syntyy 5–10 km matkoil-
la. Kuvassa 5 on näin laskettu suoritejakauma kumulatiivisena kuvana. Tä-
män laskelman perusteella voidaan todeta, että 53 % henkilöautojen mat-
kasuoritteesta tapahtuu alle 64 km matkoilla. Siten yli puolet kokonaismat-
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kasuoritteesta voitaisiin ajaa sähkökäyttöisesti tässä raportissa esillä olleella 
GM Volt –ladattavalla hybridillä. Kuvan x-akseli on katkaistu 100 km kohdal-
ta, koska tätä pidempien matkojen osalta ei ole käytettävissä tarkempaa ja-
kaumaa, kuten kuvasta 4 nähdään. 
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Kuva 5 Kumulatiivinen osuus henkilöautojen matkasuoritteesta matkapituuden funk-
tiona. 

Henkilöautojen matkasuoritteen jakauman sekä erityyppisten autojen mat-
kasuoritteen mukaan muuttuvien kokonaiskustannusten perusteella voidaan 
arvioida ladattavien hybridien kannattavuutta koko autokannassa. 

Ladattavan hybridin taloudellinen kannattavuus autoilijoille 

Kuvassa 6 on esitetty ladattavien hybridien (tässä tapauksessa GM Volt) se-
kä bensiini- ja diesel-autojen kokonaiskustannukset autoilijoiden osuuden 
funktiona, kun autojen päivittäisen matkasuoritteen oletetaan jakautuvan 
edellä esitetyn laskelman mukaisesti. Ladattavan hybridin kohdalla on han-
kintahinnaksi otettu alkuhintaoletus (31 000 €). Autojen pitoaikana on käy-
tetty 10 vuotta ja laskentakorkona 5 %. Kuva on katkaistu 65 % kohdalta, 
johtuen edellä esitetystä pitkien matkojen tarkemman jakauman puuttumi-
sesta. 
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Kuva 6 Erityyppisen autojen (bensiini, diesel, ladattava hybridi) kokonaiskustannuk-
set autoilijoiden osuuden funktiona (GM Voltin alkuhintaoletuksella 31 000 €, auto-
jen pitoaika 10 vuotta, korko 5 %). 

Bensiiniauto muodostuu tämän laskelman mukaan kannattavimmaksi vaih-
toehdoksi 35 %:lle autoilijoista ja diesel-auto lopuille. 40 %:lle autoilijoista 
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ladattava hybridi on bensiiniä kannattavampi, mutta tällöinkin dieseliä kal-
liimpi. 

Kuvassa 7 on esitetty polttomoottoriauton ja ladattavan hybridin kokonais-
kustannusten ero autoilijoiden osuuden funktiona. Polttomoottoriautoista on 
vertailukohtana aina tilanteen mukaan edullisin vaihtoehto (bensiini tai die-
sel). 
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Kuva 7 Polttomoottoriauton ja ladattavan hybridin kokonaiskustannusten ero autoili-
joiden osuuden funktiona (GM Voltin alkuhintaoletuksella 31 000 €, autojen pitoaika 
10 vuotta, korko 5 %). 

Kuvasta 7 nähdään esimerkiksi, että jos halutaan tässä laskennassa esi-
merkkinä käytetyn ladattava hybridin muodostuvan lähtöhinnaltaan taloudel-
lisesti kannattavimmaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi 70 % autoilijoista, tulisi 
kuluttajan maksaman hankintahinnan olla n. 10 000 € valmistajan lähtöhin-
ta-arviota pienempi. Käytännössä kuluttajan maksamaa hankintahintaa voi-
daan pienentää esim. hankintatuilla ja/tai verotuksen porrastuksilla. Huo-
mattavaa kuitenkin on, että tässä esitetyt laskelmat pohjautuvat valmistajan 
arvioihin automallin myyntihinnasta. Koska automalli ei ole vielä markkinoil-
la, ei lopullinen myyntihinta kuitenkaan ole vielä tiedossa. Siten tämän las-
kelman perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä mahdollisen hankintatuen 
tai verotusohjauksen suuruudesta. 

Kun kustannusanalyysi tehdään ladattavan hybridin tavoitehankintahinnalla 
(23 000 €), muuttuu tilanne kuvan 8 mukaiseksi. Tällöin ladattava hybridi 
muodostuu kannattavimmaksi vaihtoehdoksi noin puolelle autoilijoista. 
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Kuva 8 Erityyppisen autojen (bensiini, diesel, ladattava hybridi) kokonaiskustannuk-
set autoilijoiden osuuden funktiona (GM Voltin tavoitehintaoletuksella 23 000 €, au-
tojen pitoaika 10 vuotta, korko 5 %). 

Tässä esitetyn analyysin perusteella voidaan siis todeta, että kun tavoitehin-
ta toteutuu, ladattava hybridi on kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihto-
ehto noin puolelle suomalaisista autoilijoista. Erityisesti alkuvaiheessa ladat-
tavan auton taloudellista kannattavuutta ja siten houkuttelevuutta voidaan 
lisätä taloudellisilla kannustimilla, kuten verotuksellisella ohjauksella ja/tai 
hankintatuilla. Lisäksi, mikäli sähköinen ajomatka kasvaa, parantuu ladatta-
van auton kannattavuus entisestään. Tässä laskelmassa ei ole otettu huomi-
oon huoltokustannuksia, eikä mahdollista akkupaketin vaihtoa, vaan akun on 
oletettu kestävän auton pitoiän ajan. Mikäli akkupaketti joudutaan vaihta-
maan autoon, on se merkittävä kustannuserä. Huoltokustannuksien huomi-
oon otto puolestaan parantaisi hybridin kannattavuutta, koska sarjahybridis-
sä polttomoottori voi toimia käydessään optimisella kierrosalueella, jolloin 
sen kuluminen ja siten huoltotarve pienentyy.  

Autokannan uusiutuminen 

Kun tarkastellaan ladattavien hybridien ja sähköautojen yleistymisen vaiku-
tuksia, tulee huomata että autokannan uusiutumiseen vaikuttaa vanhojen 
autojen poistumisnopeus, sekä autojen liikennesuoritteen ja ajoneuvon iän 
välinen korrelaatio.  

Kuvassa 9 on esitetty autokannassa jäljellä olevien autojen määrä ajoneu-
von iän funktiona. Kuvassa 10 on puolestaan ajoneuvon osuus liikennesuo-
ritteesta suhteessa ajoneuvon ikään.  
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Kuva 9 Autokannassa jäljellä olevien autojen määrä ajoneuvon iän funktiona. 
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Kuva 10 Ajoneuvon iän ja liikennesuoritteen välinen riippuvuus. 

Yllä olevista kuvista voidaan päätellä, että vaikka autokanta uusiutuukin hi-
taasti, ajetaan uusilla autoilla enemmän. Siten autokannan uusiutuminen 
vähäpäästöisemmillä autoilla pienentää liikenteen päästöjä enemmän kuin 
pelkän autokannan perusteella voisi päätellä. 
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Liite IV. Yksityiskohtainen tarkastelu ladattavien 
autojen sähköverkostovaikutuksista  

Jukka Lassila et al, 2009  

Menetelmä sähköautojen energiatarpeen määrittämiseksi  

Sähköautojen energiatarpeen ja latausten verkostovaikutusten analysointi 
on moniulotteinen tehtävä. Kuvassa 1 on havainnollistettu sähköautojen 
sähkönjakeluverkolle aiheuttaman kuormitusvaikutuksen määrittämisen me-
todologiaa. Jotta verkkovaikutuksia voidaan määritellä, tarvitaan tietoa mo-
nenlaisista lähteistä. Näitä ovat mm. kansallinen henkilöliikennetutkimus, 
jonka perusteella voidaan määritellä kuinka, milloin ja kuinka usein autoja 
käytetään, mitkä ovat ajomatkat ja miten ympäristöolosuhteet vaikuttavat 
auton käyttöön. Suomessa viimeisin kansallinen liikennetutkimus tehtiin 
vuosina 2004–2005. Tutkimus suoritettiin Liikenne- ja viestintäministeriön, 
Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen toimesta. Tutkimuksen mukaan maa-
kunnan osassa, missä tässä raportissa käytetty esimerkkiverkko sijaitsee, 
keskimääräinen vuotuinen ajosuorite on 20 900 km/auto, mikä tekee n. 57 
km/d/auto. Tätä keskimääräiseen arvoon perustuvaa yksinkertaista lähes-
tymistapaa käytettiin näissä tarkasteluissa. 

 

Yksittäisen sähköauton energiankulutus (kWh/km) riippuu monesta asiasta. 
Kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat auton sähkökäytön ja lataus-purkaus-
syklin hyötysuhde (sisältää akun ja latauslaitteen hyötysuhteen), regenera-
tiivisen jarrutusjärjestelmän hyötysuhde, lämmitys- ja jäähdytysenergian 
tarve, ilmanvastus, vierintävastus, kokonaismassa ja ajosykli. Eräs pohjois-
maalainen yritys on hiljattain mitannut sähköautojen energiankulutusta tal-
visissa olosuhteissa Suomessa, ja saanut keskimääräisiä arvoja 0,20–0,25 
kWh/km.  
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Kuva 1. Taustatiedot ja niiden prosessointi sähköautojen verkkovaikutusanalyysissä. 

Verkostoanalyyseissa on oletettu, että sähköauton energiankulutus on 0,2 
kWh/km ja keskimääräinen päivittäinen ajomatka 57 km, jolloin sähköauto 
käyttää energiaa keskimäärin 11,5 kWh/d. 

 

Auton akuston kapasiteetin on oletettu olevan 30 kWh/auto. 

Verkostoanalyysi 

Sähköautojen verkostovaikutusten selvittämisessä keskeinen kysymys on, 
vaatiiko nykyinen jakelujärjestelmä vahvistustoimenpiteitä vai voidaanko 
sähköautojen latauskuorma ohjata sellaisiin ajankohtiin, jolloin verkon muu 
kuorma on vähäistä. Lisäksi kiinnostavaa on, missä määrin verkon häviöt 
kasvavat sähköautojen mukaantulon myötä. 

Verkkolaskelmat on tehty esimerkkialueelle, jossa asuu noin 20 000 ihmistä, 
alueella on 10 800 sähkönliittymä ja 11 000 henkilöautoa. Verkkotopologia 
ja keskeisimmät tunnusluvut on esitetty kuvassa 2. Keskijänniteverkon (20 
kV) kokonaispituus on 433 km. Tässä tarkastelussa on keskitytty kahteen 
toisistaan poikkeavaan keskijännitejohtolähtöön. Johtolähtö 1 edustaa taa-
jama-aluetta ja lähtö 2 haja-asutusaluetta. Tyypillinen vuodenajoista voi-
makkaasti riippuva verkkoyhtiön sähkönkäyttökäyrä on esitetty samassa ku-
vassa. Tarkastelualueen huipputeho vaihtelee talviaikoina 40 ja 50 MW välil-
lä vuotuisen energiatarpeen ollessa noin 200 GWh/a. 
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LANDBO

MASSBY

KALLBÄCK

MARTINKYLÄ

Koko verkkoyhtiö

- 110/20 kV sähköasemia: 4

- 20 kV lähtöjä: 22 

- Asukkaita / loppuasiakkaita: 19 470 / 11 000

- Työpaikkoja: 5 333

- Taloudet: 7 932 (5992 omakotiasuntoa, 525 

rivitaloasuntoa , 1287 kerrostaloasuntoa, 128 

muuta)

- 20/0.4 kV jakelumuuntamot: 470

- Huipputeho: 50 MW

- Vuosienergia: 200 GWh

- 20 kV johdot: 433 km

- 20 kV kaapelointiaste: 16 %

Lähtö 1. (taajama-alue), 20 kV

- Huipputeho: 8 MW 

- Vuosienergia: 36 GWh

- Kotitalous 58 %, teollisuus 22 %, 

julkinen 13 % ja palvelu 7 %

- Asukkaita / loppuasiakkaita: 4171 / 2278

- Työpaikkoja: 1 577

- Taloudet: 1 840 (659 omakotiasuntoa, 266 

rivtaloasuntoa, 888 kerrostaloasuntoa)

- 20/0.4 kV jakelumuuntamot: 39

- 20 kV johdot: 21 km

- 20 kV kaapelointiaste: 33 %

1.

2.

Lähtö 2. (haja-asutusalue), 20 kV

- Huipputeho: 2 MW

- Vuosienergia: 6 GWh

- Kotitalous 95 %, maatalous 2 %, 

teollisuus 3 %

- Asukkaita / loppuasiakkaita: 1037 / 444

- Työpaikkoja: 84

- Taloudet: 372 (kaikki omakotitaloja)

- 20/0.4 kV jakelumuuntamot: 27

- 20 kV johdot: 31 km

- 20 kV kaapelointiaste: 6 %

Talvi
Talvi

Kesä Kesä

 

Kuva 2. Tarkasteltava jakeluverkko keskeisimpine tunnuslukuineen. 

 

Verkon kuormittumisen näkökulmasta huomio keskittyy tässä tarkastelussa 
talviajalle. Talven huippukuorma voi olla jopa 4-5-kertainen kesäajan pie-
nimpiin kuormiin verrattuna. Kuormitus vaihtelee voimakkaasti myös viikon-
päivien ja vuorokauden ajan suhteen. Kuvassa 3 on esitetty yhden sähkö-
aseman kuormittuminen tammikuussa 2006. Samassa kuvassa tarkempaan 
tarkasteluun on otettu yksi viikonpäivä. Lähtö 1 edustaa taajama-aluetta ja 
lähtö 2 haja-asutusaluetta. Kummallakin lähdöllä vuorokauden sisällä tapah-
tuva vaihtelu suurimman ja pienimmän tehon välillä on 66 %.  
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Kuva 3. a) Kuormituskäyrä 110/20 kV sähköasemalta ja kahdelta johtolähdöltä yh-
den viikon ajalta. b) Kuormituskäyrä yhdeltä vuorokaudelta. 
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Sähköautojen lataamisesta johtuva tehontarpeen kasvu riippuu voimakkaasti 
ladattavien autojen aluekohtaisista lukumääristä eri vuorokauden aikoina. 
Tilanteeseen voidaan saada selvyyttä tarkastelemalla johtolähtökohtaisesti 
työpaikkojen ja eri asuntomuotojen määriä kuten kuvassa 7.2 oli esitetty. 
Lähdöllä 1 (taajama) on yhteensä 1577 työpaikkaa ja 4171 asukasta yh-
teensä 1840 taloudessa. Tarkastelussa oletetaan että 2/3 talouksista siirtyy 
päiväajaksi työpaikalle ja 50 % työntekijöistä käyttää työpaikalle siirtymi-
seen henkilöautoa. Näihin oletuksiin pohjautuen lähdöllä 1 on päiväaikoina 
noin 1000–1500 henkilöautoa ja yöaikoina noin 2000 autoa. Lähdöllä 2 työ-
paikkojen määrä on ainoastaan 84 ja lähdöllä on 1037 asukasta yhteensä 
372 taloudessa. Oletus on, että lähdöllä 2 on päiväaikoina noin 300 henkilö-
autoa ja yöaikoina noin 750 autoa.  

 

Sähköautojen latauksen vaikutukset jakeluverkon huipputehoon ja siten 
mahdollisiin vahvistusinvestointitarpeisiin riippuvat voimakkaasti siitä, miten 
akkuja ladataan. Kuvassa 4 on esitetty erilaisia vaihtoehtoja ladata sähköau-
toja. Vaihtoehtoisista lataustavoista lataus työaikoina ja iltaisin edustaa kaik-
kein kontrolloimatonta toteutustapa. Optimoidussa latauksessa latausajan-
kohdat on sijoitettu vuorokauden sellaisiin hetkiin, jolloin aluetta syöttävän 
sähköverkon (keskijännitejohtolähdön) muu kuorma on matalimmillaan. Kai-
kissa neljässä vaihtoehdossa latausenergia on sama. 
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Kuva 4. Erilaisia vaihtoehtoja ladata sähköautoja.  

Edellä esitettyjen latausvaihtoehtojen vaikutukset yhden keskijännitelähdön 
huipputehoon on esitetty kuvassa 5 Kuvassa musta viiva kuvaa johtolähdön 
tehoa ilman sähköautoja ja sininen viiva kokonaistehoa, kun sähköautoja la-
dataan edellä esitetyillä menetelmillä. 
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Kuva 7.5. Sähköautojen latauksen vaikutus keskijännitelähdön huipputehoon taaja-
majohtolähdöllä. 

Kuvasta nähdään, että johtolähdön teho voi kasvaa huomattavasti erityisesti 
suoran yölatauksen ja työaikoina ja iltaisin tapahtuvan latauksen kohdalla. 
Tällöin jakeluverkkoon joudutaan tekemään vahvistusinvestointeja johdin-
poikkipintojen ja muuntajakapasiteetin kasvattamisen muodossa. Nämä puo-
lestaan aiheuttavat korotuspaineita siirtohintaan. Mikäli lataus optimoidaan 
jakeluverkon kuormituksen mukaan, ei huipputeho kasva välttämättä laisin-
kaan. Koska siirrettävä energiamäärä kasvaa, johtaa tämä siihen, että jake-
luverkon siirtokapasiteettia käytetään tehokkaammin, jolloin siirtohinnat voi-
vat pienentyä. 

Verkossa syntyvien häviöiden suuruus riippuu kulloisesta kuormitustilantees-
ta. Kuvassa 6 on havainnollistettu keskijänniteverkossa syntyvien tehohävi-
öiden ja häviökustannusten suuruudet kussakin latausvaihtoehdossa. Vertai-
lukohdaksi on otettu nykytilanne. Kuvasta voidaan nähdä että vaikka hä-
viötehon suuruus vaihtelee voimakkaasti, ei vuorokauden aikana syntyvien 
häviökustannusten suuruuksissa ole merkittäviä eroja eri latausvaihtoeh-
doissa.  
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Kuva 6. Häviöt ja häviökustannukset eri latausvaihtoehdoissa. 
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Eräs keskeinen tulos tästä tarkastelusta on ettei samaa optimoitua lataus-
profiilia voida soveltaa kaikille johtolähdöille. Kuvassa 7 on esitetty nykyinen 
kuormituskäyrä haja-asutusalueen keskijännitejohtolähdöllä sekä eri lataus-
profiilien aiheuttamat uudet teho. Kuvasta voidaan nähdä, että huipputeho 
(laskettu 750 auton yhtäaikaiselle lataamiselle) voi nousta jopa kolminkertai-
seksi nykyiseen tehotarpeeseen nähden. 
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Kuva 7. Sähköautojen latauksen vaikutus keskijännitelähdön huipputehoon haja-
asutusalueen johtolähdöllä. 

Verkon kehittämistarpeet 

Sähköautojen latausmetodeista riippuen verkon huipputeho voi nousta mer-
kittävästikin. Kasvanut huipputeho edellyttää siirto- ja muuntokapasiteetin 
kasvattamista sähkötehon siirron mahdollistamiseksi tuotannosta kulutuk-
seen. Tätä laajennusinvestointitarvetta voidaan arvioida määrittämällä ns. 
verkon keskimääräinen rajakustannus.     

Rajakustannuksen laskenta perustuu jakeluverkon jälleenhankinta-arvoon ja 
verkon huipputehoon ja se kuvaa, kuinka paljon verkkoyhtiö on joutunut va-
raamaan verkosto-omaisuutta verkossa siirrettyä kilowattia kohden. Tässä 
tarkastelussa rajakustannus on määritetty erikseen sähköasematasolle, kes-
kijänniteverkolle sekä pienjänniteverkolle. Sähköasematasolle keskimääräi-
senä rajakustannuksena on käytetty 100 €/kW, keskijänniteverkolle 300 
€/kW ja pienjänniteverkolle 320 €/kW. Keskijänniteverkon ja sähköasemata-
son tarkasteluissa voidaan hyödyntää kuormituksen tilastollista käyttäyty-
mistä ts. pienjänniteverkkoihin kytkeytyvät lisäkuormat tasoittuvat sähkö-
asematasolle tultaessa. Keskimääräisen rajakustannuksen ja laajennusinves-
tointien määritysperiaatteet on esitetty kuvassa 8. Arvioitu sähköautojen la-
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tauksesta johtuva lisäkuorma on esimerkissä 3 MW (kokonaishuippu 9.6 
MW).  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Nykyinen huippu

Esimerkki laajennusinvestointien 
määrittämisestä keskijännitejohtolähdölle

20 kV lähtö 1. (taajama-alue)

-Vuorokauden huipputeho: 6.6 MW

-Lisäteho: + 3.0 MW

- Keskimääräinen rajakustannus: 300 €/kW

� Arvioitu laajennusinvestointitarve: 

300 €/kW x  3000 kW = 900 000 €

Kellonaika

+ MW

Uusi huipputeho

J
o
h
to
lä
h
d
ö
n
 h
u
ip
p
u
te
h
o
[M
W
]

 

Kuva 8. Esimerkki laajennusinvestointitarpeen määrittämisestä keskijännitejohtoläh-
döllä.  

Vaikutukset jakeluverkkotasolla 

Verkon laajennusinvestoinnit kohdistuvat loppuasiakkaiden maksettavaksi. 
Esimerkkiverkon jälleenhankinta-arvo on noin 50 M€ (= 2.9 M€/a laskettuna 
korolla p = 5 % ja pitoaika t = 40 a) ja vuotuinen energiansiirto 200 GWh. 
Tästä laskettuna verkon arvo toimitettua kilowattituntia kohti on 1.46 
snt/kWh. Koko alueelle arvioitu sähköautojen vuosittainen energiantarve on 
46 GWh (11 000 autoa, 20 900 km/auto,a ja 0.2 kWh/km,auto). Latauspro-
fiilista riippuen laajennusinvestointitarve koko verkolle olisi 0–20 M€ (0–1060 
k€/a), mikä tekee 0–1800 €/asiakas. Uusi siirtohinta tulisi olemaan 1.18–
1.66 snt/kWh saneerausten jälkeen. Vaihteluväli osoittaa että parhaimmil-
laan siirtohinta voisi jopa laskea. Tämä edellyttäisi lisäkuorman kohdistumis-
ta pienitehoisille ajankohdille.  

Haasteellisin tilanne jakeluverkkotasolla on pienjänniteverkoissa, jossa ver-
konsyötön mitoituksen näkökulmasta eri sähkönkäytön satunnaisuudes-
ta/tilastollisuudesta johtuva kuormitusten tasoittuminen eli huipputehon ta-
soittuminen on vähäistä. Pahimmillaan sähköautojen lataus voisi aiheuttaa 
merkittäviä investointitarpeita. ”Worst case”-skenaario on tilanne, jossa yh-
den pienjännitemuuntopiirin sähkönkäyttäjien ja näiden vieraiden sähköau-
tot ovat samaan aikaan täydellä teholla latauksessa ajankohtana, jolloin 
muuntopiirissä muutenkin kuormitus on huipussaan. Tällainen olettamus 
johtaisi merkittäviin verkostoinvestointeihin. Käytännössä tilanne ei kuiten-
kaan ole näin hankala. Suomessa pienjänniteverkoissa on jo nykyään paljon 
suuria yksittäisiä kuormituksia; sähkökiuas, sähkölämmitys, lämminvesiva-
raaja. Tyypillisesti esim. sähkökiukaan ja lämmityksen kesken käytetään 
vuorottelua, jolla estetään suurten hetkellisten tehojen esiintyminen. Vas-
taavalla tekniikalla yhdistettynä edellä kuvattuun älykkääseen optimoituun 
lataukseen voidaan latauksen huipputehoja tasata myös pienjänniteverkos-
sa.  

Suurilla tehoilla tapahtuva akkujen pikalataus toteutetaan ns. pikala-
tausasemilla. Näiden tehot ovat vähintään satoja kilowatteja ja jopa useita 
megawatteja. Pikalatausasemat sijoittuisivat todennäköisimmin nykyisten 
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110 kV siirtojohtojen läheisyyteen ja niille rakennettaisiin oma 110 kV liitty-
mä ja sähköasema. Tyypillinen investointikustannus olisi 0.5 – 2 M€. Pikala-
tausasemien kehittymistä ja tarvetta ohjaavat akkuteknologian standardoi-
tuminen ja latausenergian määrä. Pienillä volyymeillä pikalatauksen hinta ei 
tule Suomen kaltaisessa pienessä markkina-alueessa kannattavaksi. Olete-
taan, että Suomessa olisi 100 000 sähköautoa ja noin 20 % niiden energia-
tarpeesta ladattaisiin pikalatausasemilta (suurin osa ajosta on lyhyttä ajoa ja 
lataus siihen tapahtuu omasta latauspistokkeesta). Oletetaan edelleen, että 
pikalatausta varten Suomessa olisi 100 kpl a’ 1 M€ arvoisia pikalatausasemia 
(käyttöikä 40 a korko 5 %). Verkon kustannus lataukselle olisi tällöin noin 7 
snt/kWh, joka on noin kolminkertainen nykyisen jakeluverkon siirtohintaan 
nähden.  

Yleisesti voidaan todeta, että sähkönjakeluverkon valmius Suomessa sähkö-
autojen lataukseen on hyvä. Verkot pienjännite- ja sisäasennusverkkoihin 
saakka on suunniteltu suurille yksittäisille tehoille. Huomattavan suurikaan 
sähköautopenetraatio ei aiheuta ongelmia, kun lataus tehdään joko 1x16 A 
tai 3X16 A sulakkeiden kautta hitaana tai puolinopeana latauksena. Keskei-
sin kehityskohde olisi kaupungeissa kadunvarsilatausjärjestelmän rakenta-
minen. Muualla latausjärjestelmä on käytännössä valmiina. 
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Liite V. Polttoaineveron kehityslaskelmia 
Nylund, Nils-Olof et al. (2009). Pohjautuen samojen tekijöiden:  Polttoaineiden 
laatuporrastuksen kehittäminen – selvitys. Tutkimusraportti VTT- R-4076-09. 
Luonnos 2.6.2009. 

 

Valtiovarainministeriö tilasi syyskuussa 2008 VTT:ltä selvityksen polttoaine-
verotuksen laatuporrastuksen kehittämismahdollisuuksista selvittääkseen, 
voitaisiinko ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä edistää esimerkiksi 
porrastamalla polttoaineiden energiaverot hiilidioksidi- ja muihin päästöihin 
perustuvaksi. Selvitystyö kattoi myös erilaiset sähköautot, autonomiset hyb-
ridit, ladattavat hybridit ja akkusähköautot. Selvityksen raporttiluonnos jul-
kaistiin kesäkuun 2009 alussa. 

Perusajatuksena tarkasteluissa on, että polttoainevero jakautuu selvemmin 
kahteen komponenttiin, energiakomponenttiin (nykyinen perusvero) ja CO2-
komponenttiin (nykyinen lisävero). Lisäksi ajatuksena on että energiavero-
komponentti on suhteessa todelliseen energian kulutukseen ja CO2-
komponentti todellisiin CO2-päästöihin antaen mahdollisuuden CO2-
tehokkainen biokomponenttien huomioimiseen. 

Sähköautojen energian kulutuksesta ja CO2-päästöistä raportissa todetaan 
mm. seuraavaa: 

”Sähköauton energiankulutus on selvästi polttomoottoriauton energiankulu-
tusta alhaisempi. Jos verotuksessa siirrytään energian käytön verotukseen 
fiskaalisen verotuksen sijaan, sähköautot hyötyvät muutoksesta. Vaihtoeh-
toissa tarkasteluissa sähkön käytölle autoissa ei kohdisteta CO2-veroa, koska 
sähkön tuotanto on päästökaupan piirissä. Laskennan perustapauksessa lii-
kennepolttoaineille käytetään CO2-hintana 50 €/tonni, joka on selvästi suu-
rempi kuin CO2-päästöoikeuksien hinta päästökaupassa (10–30 €/t) Näin ol-
len sähköauto saa etua alhaisen energiankulutuksensa lisäksi myös varsinai-
sia polttoaineita alhaisemman CO2-maksutaakan ansiosta.” 

Veromallien tarkasteluun kehitettiin laskentamalli. Mallia käytettiin sekä ny-
kyisen verojärjestelmän analysointiin että vaihtoehtoisten veroratkaisujen 
tarkasteluun. Tarkasteluja tehtiin niin verokertymien kuin auton käytön ko-
konaiskustannusten kannalta. Laskennassa esimerkkiautona oli Volkswagen 
Passat Variant, josta on olemassa Suomeen hinnoitellut bensiini-, diesel- ja 
maakaasuversiot. Lisäksi Finnish Electric Vehicle Technology (FEVT) on par-
aikaa rakentamassa 10 akkusähköisen Volkswagen Passatin esisarjaa de-
monstraatiotarkoituksessa (Alatalo 2008).  

Bensiini-, diesel- ja maakaasuversioiden rinnalle muodostettiin seuraavat 
kuvitteelliset versiot: 

• etanoliauto (FFV) 
• bensiinillä toimiva perushybridi (HEV)  
• verkosta ladattava hybridi (PHEV) 
• akkusähköauto (BEV) 
 

Kuvitteellisille vaihtoehdoille käytettiin seuraavia hintalisiä: 
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• FFV bensiiniversio veroton hintalisä 500 €, arvonlisäveron kanssa 610 € 
• HEV bensiiniversio veroton hintalisä 5000 €, arvonlisäveron kanssa 6100 

€ 
• PHEV bensiiniversio veroton hintalisä 10 000 €, arvonlisäveron kanssa 

12 200 € 
• BEV akkusähköversio veroton hintalisä 20 000 €, arvonlisäveron kanssa 

24 400 € 
 

Kokonaishintoina käytettiin: 

• bensiini  34 346 € 
• diesel  34 567 € 
• maakaasu 35 887 € 
• FFV  35 188 € 
• HEV  38 541 € 
• PHEV  42 228 € 
• BEV  56 123 € 
 

Kuvassa 1. on hinnan eri komponentit ja autoveroprosentti. Autoveropro-
sentti on 12,2 – 27,6 %. Tässä tapauksessa porrastettu autovero ei riitä 
kompensoimaan sähköä hyödyntävien autoversioiden kalliimman verotto-
man hinnan vaikutusta kuluttajahintaan. 

 

Muilta osalta laskennassa käytettiin seuraavia oletusarvoja: 

 

• pitoaika 12 vuotta, jäännösarvo 0 €, laskentakorko 5 % 

• polttoaineen kulutus valmistajan ilmoittama yhdistelmäkulutus 

o hybridi –35 % bensiiniversioon verrattuna 

o lataushybridi energiankulutus –50 % bensiiniversioon verrat-
tuna 

o akkusähköauto energiankulutus –60 % bensiiniversioon ver-
rattuna 

• polttoaineiden ja energian hinnat 

o bensiini 1,20 €/l 

o diesel 0,95 €/l 

o sähkö 0,12 €/kWh  

 

   



 

 

  125   
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Kuva 1. Laskennassa käytettyjen autoversioiden hinnan muodostus.  

Laskennoissa tarkasteltiin neljää päämallia: 

A. Nykymalli 

B. Tasamalli, jossa kaikilla sama energiasisältöön suhteutettu pe-
rus/energiavero ja lisävero/CO2-vero todellisen CO2-kuormituksen mu-
kaan 

C. ”Ympäristömalli C” (kuten tasamalli, lisäksi laatuporrastus parafiiniselle 
dieselpolttoaineelle ja metaanille, parhaimmat biopolttoaineet kokonaan 
ilman lisä/CO2-veroa)  

D. ”Sovitettu ympäristömalli D” (C:n veroprofiili mutta toteutettuna poltto-
aineverojen ja käyttövoimaveron yhdistelmällä) 

 
Lähtökohtaisesti bensiinin verotaso pidettiin muuttumattomana. Bensiinin 
osalta säätöä tehtiin kuitenkin niin, että perusveron osuutta pienennettiin ja 
lisäveron (CO2) osuutta kasvatettiin. Vaihtoehtoissa malleissa perustavoit-
teena oli tarkastella malleja, jotka objektiivisesti ja tekniikkaneutraalisti 
huomioivat energiankäytön, hiilidioksidi- ja lähipäästöt. Tutkitut vaihtoehtoi-
set mallit keventäisivät sähköautojen verotusta.  

Ihannetapauksessa verotus hoidettaisiin ilman käyttövoimaveroa. Ympäris-
tömalli C kohtelisi kaikkia energiamuotoja samalla tavalla polttoaineveron 
energiaosuuden osalta. Tämä tarkoittaisi merkittävää nousua dieselpolttoai-
neen veroihin ja tarvetta uusiin verotusjärjestelmiin kaasujen ja sähkön osal-
ta, koska kaasua ja sähköä pitäisi verottaa käyttökohteen mukaan. Diesel 
voitaisiin hoitaa raskaan hyötyliikenteen veronpalautusjärjestelmällä, mutta 
lyhyellä aikavälillä kaasun ja sähkön verotusjärjestelmien merkittävä muut-
taminen ei ole mahdollista. Sähkön tapauksessa muutos edellyttäisi mm. ku-
lutuspiste- tai autokohtaista sähkön mittausta.  

Sovitetussa ympäristömallissa D käytetään käyttövoimaveroa säätöinstru-
menttina. Käyttövoimaveroa säädetään tapauskohtaisesti niin, että saadaan 
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sama objektiivinen veroprofiili, joka ottaa huomioon energiankäytön, hiilidi-
oksidi- ja lähipäästöt, kuin C-mallissa. D-mallissa käytetään nykyisiä perus-
veron tasoja dieselille ja sähkölle. Dieselin verotaso nousisi kuitenkin, koska 
CO2-komponentti kasvaa.  D-mallissa säädetty käyttövoimavero olisi (suluis-
sa %-osuus nykyisestä dieselauton verosta 538 €/a): 

 
• plug-in hybridi 134 €/a (25 %) 
• akkusähköauto 223 €/a (40 %) 
• maa- ja biokaasuauto 404 €/a (75 %) 
• dieselauto 241 €/a (45 %) 

Dieselautojen osalta käyttövoimavero pienenee, koska dieselpolttoaineen 
vero nousisi 8 snt/litra. 

Jokaisesta mallista raportissa esitetään kolme kuvaa, joissa luvut on esitetty 
ajokilometriä kohti:  

1. polttoaineaineverojen ja ajoneuvoveron (perusvero + käyttövoimavero) 
yhteenlaskettu kertymä  

• verottajan näkökulma 
• polttoaineen arvonlisävero jätetty pois jotta tarkastelu olisi hin-

taneutraali 
2. verollinen polttoaine/energiakustannus ja ajoneuvovero (perusvero + 

käyttövoimavero)  
• käyttökustannukset kuluttajan näkökulmasta 

3. kokonaiskilometrikustannus muodostuen auton hankinnan kustannuksis-
ta, polttoaineesta (energiasta) ja vuotuisesta ajoneuvoverosta (perusve-
ro + käyttövoimavero) 

• kokonaiskustannukset kuluttajan näkökulmasta  

Oletusarvio vuosisuoritteesta on 17 000 km, joka on keskimääräinen ajosuori-
te suomalaisille henkilöautoille. Akkusähköautolle tämä suorite on varsin kor-
kea. Ajokilometrille kohdistetut arvot katsottiin havainnollisemmiksi kuin vero-
kertymä tai kustannukset vuositasolla. Edellä olleesta tarkastelusta poiketen 
polttoaineverotyöryhmän selvityksessä otettiin huomioon myös pääomakus-
tannukset. 

Seuraavassa on yhteenvetokuvat eri veromallien vaikutuksista. Tarkasteltujen 
mallien verokertymät (polttoaineverot ilman arvonlisäveroa plus ajoneuvove-
rovero) kilometriä kohden ovat kuvamuodossa kuvassa 2 ja taulukkomuodos-
sa taulukossa 1. Verollinen energiakustannus plus ajoneuvovero ovat kuvassa 
3 ja taulukossa 2, ja kokonaiskustannukset (pääomakustannukset, polttoaine-
kustannukset ja vuotuinen ajoneuvovero) kilometriä kohti ovat vastaavasti 
kuvassa 4. ja taulukossa 3.  

Kuvasta 2 nähdään selvästi, että nykymalli antaa epätasaisimmat veroker-
tymät haarukan ollessa 0,004 €/km (biokaasu) – 0,08 €/km (etanoli). Kaikki 
muut tarkastellut mallit tasaavat verokertymiä. Jos sähköä verotettaisiin ny-
kykäytännön mukaan eikä sähköautolla olisi käyttövoimaveroa, sähköautolla 
verokertymä jäisi tasolle 0,004 €/km.  
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Kuva 2. Verokertymät eri malleilla.  

 

Taulukko 1. Verokertymät eri malleilla. Yksikkönä €/km.  

 

 bensiini EtOH 
bens. 
hybridi 

plug-in 
hybridi akkusähkö maakaasu biokaasu diesel BTL 

A 0,057 0,082 0,035 0,047 0,035 0,005 0,004 0,058 0,059 

B 0,057 0,049 0,035 0,023 0,017 0,045 0,040 0,045 0,039 

C 0,057 0,048 0,035 0,023 0,017 0,034 0,027 0,045 0,031 

D 0,057 0,048 0,035 0,023 0,017 0,034 0,027 0,045 0,031 

 

Vaihtoehtoiset mallit tasaisivat lisäksi niin ajokustannuksia kuin kokonaiskus-
tannuksia. Perustapauksessa energiakustannus plus ajoneuvovero vaihtelee 
haarukassa 0,05 €/km (kaasut) – 0,17 €/km (etanoli), kuva 3. C- ja D-
malleissa haarukka on 0,05 €/km (sähkö) – 0,13 €/km (etanoli). 
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ENERGIAKUSTANNUS + AJONEUVOVERO KILOMETRILLE 
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Kuva 3. Verollinen energiakustannus plus ajoneuvovero kilometrille.  

Taulukko 2. Verollinen energiakustannus plus ajoneuvovero kilometrille. Kalleimmat 
vaihtoehdot merkitty vaalean punaisella, halvimmat vaalean vihreällä. Yksikkönä 
€/km. 
.  

 bensiini EtOH 
bens. 
hybridi 

plug-in 
hybridi akkusähkö maakaasu biokaasu diesel BTL 

A 0,102 0,171 0,064 0,077 0,066 0,052 0,052 0,091 0,122 

B 0,102 0,131 0,064 0,055 0,050 0,101 0,096 0,082 0,104 

C 0,102 0,129 0,064 0,055 0,050 0,087 0,081 0,082 0,095 

D 0,102 0,129 0,064 0,053 0,048 0,082 0,076 0,079 0,092 

  

Kokonaiskustannusten osalta kustannushaarukka on nykytilanteessa 0,29 
€/km (kaasut) – 0,44 €/km (akkusähkö), ts. ero pienimmän ja suurimman 
välillä on 52 % (kuva 4). D-mallissa haarukka on 0,31–0,42 €/km, ts. ero on 
supistunut 35 %:iin. D-mallissa muutokset ovat suurimmillaan etanolin (-
0,04 €/km) ja maakaasun (+0,03 €/km) kohdalla. D-malli tarkoittaisi kaasu-
jen kilpailukyvyn huonontumista henkilöautoissa, mutta toisaalta biokaasun 
kilpailukyvyn parantumista raskaassa kalustossa.  

Huomattavaa on, että perushybridi on laskennassa käytetyillä olettamuksilla 
aina kilpailukykyinen bensiiniautoon verrattuna. Plug-in-sähköautolla koko-
naiskustannusten haarukka on 0,33 – 0,36 €/km, ja D-mallissa plug-in-
hybridi on kilpailukykyinen bensiiniautoon verrattuna. Akkusähköautolla kus-
tannushaarukka on 0,42 – 0,44 €/km (ilman akkukustannuksia). Alatalon 
(2008) mukaan akkusähköauton akkukustannus on haarukassa 0,02 – 0,07 
€/km, ja jos tämä huomioidaan laskelmissa, akkusähköauton kilpailukyky 
heikkenee edelleen.    
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Jos sähköautoista ei perittäisi käyttövoimaveroa, plug-in-hybridi olisi koko-
naiskustannuksiltaan halvempi bensiiniautoon verrattuna, mutta käyttövoi-
maveron poisto ei vielä riitä tekemään akkusähköautosta kilpailukykyistä.   
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Kuva 4. Kokonaiskustannukset eri malleilla.  

Taulukko 3. Kokonaiskustannukset eri malleilla. Kalleimmat vaihtoehdot merkitty 
vaalean punaisella, halvimmat vaalean vihreällä. Yksikkönä €/km.  

 

 bensiini EtOH 
bens. 
hybridi 

plug-in 
hybridi akkusähkö maakaasu biokaasu diesel BTL 

A 0,330 0,405 0,320 0,357 0,439 0,290 0,290 0,320 0,351 

B 0,330 0,364 0,320 0,335 0,423 0,339 0,334 0,311 0,334 

C 0,330 0,363 0,320 0,335 0,423 0,325 0,319 0,311 0,325 

D 0,330 0,363 0,320 0,334 0,420 0,320 0,314 0,308 0,322 

  

Tarkastelluilla malleilla akkusähkö on aina kokonaiskustannuksiltaan kallein 
vaihtoehto, vaikkei akkujen uusimiskustannuksia oteta huomioon. Tämä joh-
tuu auton korkeasta verottomasta hinnasta. Se, ettei sähköautolta perittäisi 
käyttövoimaveroa, ei ratkaise tilannetta, vaan sähköautojen edistämiseen 
tarvittaisiin muita edistämiskeinoja.  

Laskennassa on oletettu, että PHEV-hintalisä verottomaan auton hintaan 
(ilman arvonlisäveroa) on 10 000 € ja akkusähköauton lisähinta 20 000 €. 
Käyttövoimaveron poisjättäminen ei vielä tee akkusähköautosta kilpailuky-
kyistä kokonaiskustannusten kannalta. Ilman käyttövoimaveroa PHEV-auto 
sen sijaan on jo hieman bensiiniautoa halvempi ja likimain samalla tasolla 
kuin perushybridi. 
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Kuvassa 5 on kilometrille lasketut kokonaiskustannukset siinä tapauksessa, 
ettei sähköautoista (PHEV ja BEV) kannettaisi autoveroa (PHEV 5152 € ja 
BEV 6847 €) eikä vuotuista ajoneuvoveroa. Tässäkin tapauksessa akkusäh-
köauto olisi edelleen kallein vaihtoehto, tosin nyt samalla tasolla kuin etano-
li. PHEV sen sijaan nousisi niukasti edullisimmaksi vaihtoehdoksi (0,29 
€/km).  

 

KILOMETRIKUSTANNUS - KAIKKI KUSTANNUKSET - D
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Kuva 5. Ajokilometrille lasketut kokonaiskustannukset (pääoma, energia ja vuotui-
nen ajoneuvovero). D-malli mutta plug-in hybridi ja akkusähköauto vapautettu sekä 
autoverosta että vuotuisesta ajoneuvoverosta.  

 


