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The objective of the study is to find out what kind of electric and hybrid buses are in use in 
the world. The study looks at the technologies of electric and hybrid buses in general. The 
technologies of the specific buses of different manufacturers are examined in more detail 
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1. JOHDANTO  

Sähkö- ja hybridiajoneuvot ovat yleistyneet tieliikenteessä viime vuosina. Yleistymiseen 

vaikuttavia syitä ovat mm. fossiilisten polttoaineiden saatavuuden heikentyminen, 

taloudellisuuden ja energiatehokkuuden tavoittelu ja päästöjen vaikutus 

ilmastonmuutokseen. Nämä näkökulmat ovat ajankohtaisia vielä pitkään tulevaisuudessa, 

joten kehitys kohti energiatehokkuutta, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja 

uusiutuvan energian käytön lisäämistä vaikuttaa välttämättömältä.    

 

Sähkö- ja hybridiajoneuvoilla on selvä etu, jos niiden päästöjä ja polttoaineen tai energian 

kulutusta verrataan vastaavaan käyttöön suunnitellun perinteisen polttomoottoriajoneuvon 

päästöihin ja kulutuksiin. Kun käytetään enemmän sähköenergiaa, käytetään myös 

enemmän uusiutuvaa energiaa, koska osa sähköenergiasta on usein uusiutuvasta 

energianlähteestä. Sähkö- ja hybridisovelluksien edut korostuvat, kun käsitellään busseja, 

joiden kokonaismassa ja vuosittainen ajomäärä julkisessa liikenteessä ovat suuret. 

Saavutettavissa on siis merkittävä säästö taloudelliselta, energiataloudelliselta ja 

ympäristön kannalta. Eri valmistajien sähkö- ja hybridibusseissa esiintyy useita eri 

ratkaisuja mm. energian varastoinnin, voimansiirron ja moottorien toteutuksessa, eli 

yhteen parhaaseen sähkö- tai hybridibussitekniikkaan ei ole päädytty. Bussien sähkö- ja 

hybriditekniikassa on vielä haasteita.   

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, minkälaisia sähkö- ja hybridibusseja valmistajilla on 

nykyisin tarjottavana ja tutustua näiden bussien tekniikkaan. Työn alussa toisessa luvussa 

tutustutaan lyhyesti sähkö- ja hybriditekniikan perusasioihin ajoneuvoissa. Kolmannessa 

luvussa esitellään eri valmistajien tarjoamia sähkö- ja hybridibusseja. Neljännessä luvussa 

keskitytään sähkö- ja hybridibusseissa käytettyihin komponentteihin ja 

voimansiirtoratkaisuihin. Viidennessä luvussa tarkastelun kohteena on sähkö- ja 

hybridibussien suorituskyky. Työn lopussa kuudennessa luvussa tehdään yhteenveto 

sähkö- ja hybridibussien nykytilanteesta.   
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2. SÄHKÖ- JA HYBRIDITEKNIIKKA AJONEUVOISSA 

Tässä luvussa tutustutaan yleisellä tasolla sähkö- ja hybriditekniikkaan ajoneuvoissa. 

Kuvataan lyhyesti sähköllä toimiva ajoneuvo sekä sarja- ja rinnakkaishybridiajoneuvot. 

2.1 Sähköajoneuvot 

Sähköajoneuvolla, kuten sähköbussilla tai -autolla, tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka 

voimanlähteenä toimii sähkömoottori. Sama sähkömoottori toimii myös generaattorina 

tietyissä tilanteissa. Sähköajoneuvossa ei ole siis polttomoottoria lainkaan. Sähkömoottori 

voi aloittaa toimintansa pysähdyksistä ja toimii tehokkaasti laajalla nopeusalueella, joten 

tavallisista polttomoottoriajoneuvoista tuttua kytkintä ei tarvita. Sähkömoottori on siis 

suorassa mekaanisessa yhteydessä voimansiirtoon. Sähkömoottori saa sähköenergian 

akustolta. Sähköenergia voidaan varastoida niin sähkö- kuin hybridiajoneuvoissakin myös 

superkondensaattoreihin. Superkondensaattorien latausaika on huomattavasti nopeampi, 

mutta vastaavasti superkondensaattorit pystyvät varastoimaan huomattavasti vähemmän 

energiaa verrattuna akkuihin (Zhu ym. 2006). Ajoneuvossa voidaan käyttää myös sekä 

akkuja että superkondensaattoreita. Sähköajoneuvon akuston lataus onnistuu tavallisesta 

pistorasiasta laturin avulla esimerkiksi yön aikana. (Sehab ym. 2011; Electric Driver 

Transportation Association 2013)  

2.2 Sarjahybridiajoneuvot 

Sarjahybridiajoneuvossa on polttomoottori ja kaksi sähkökonetta, joista toinen toimii 

generaattorina ja toinen pääasiassa moottorina. Näistä mekaanisessa yhteydessä 

keskenään ovat polttomoottori ja generaattori. Sähkömoottori on mekaanisessa 

yhteydessä voimansiirtoakseliin. Polttomoottori pyörittää generaattoria tuottaen 

sähköenergiaa, joka varastoidaan akustoon tai käytetään suoraan sähkömoottorin 

pyörittämiseen eli ajoneuvon liikuttamiseen. Sähkömoottori saa sähköenergian akustolta, 

generaattorilta tai molemmilta. Sähköenergian käytöstä ja varastoinnista  niin sarja- kuin 

rinnakkaishybridissä vastaa ohjausjärjestelmä. Kuvassa 1 on esitetty sarjahybridin 

voimansiirto. (Habib Ullah ym. 2012) 
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Kuva 1. Sarjahybridiajoneuvon voimansiirto. Punainen linja kuvaa mekaanista ja vihreä sähköistä 

yhteyttä (BAE Systems 2013). 

2.3 Rinnakkaishybridiajoneuvot 

Rinnakkaishybridiajoneuvossa samalle voimansiirtoakselille on kytketty polttomoottori ja 

yksi sähkökone, jota voidaan käyttää ajossa generaattorina tai moottorina tilanteesta 

riippuen. Rinnakkaishybridissä on kaksi voimansiirtoreittiä, joista toinen tulee 

polttomoottorilta ja toinen sähkömoottorilta/generaattorilta. Voimanlähteenä voi toimia 

pelkkä sähkömoottori tai polttomoottori tai molemmat yhtä aikaa. Kuvassa 2 on esitetty 

rinnakkaishybridin voimansiirto. (Habib Ullah ym. 2012) 
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Kuva 2. Rinnakkaishybridiajoneuvon voimansiirto. Punainen linja kuvaa mekaanista yhteyttä, 

vihreä sähköistä yhteyttä ja keltainen ohjaus- ja tiedonsiirtoyhteyttä (BAE Systems 2013). 

 

Sähkö- ja hybridiajoneuvoissa on siis normaalisti ajomoottorina toimiva sähkökone, jota 

voidaan käyttää generaattorina jarrutusenergian talteenottoon. Jarrutusenergian 

talteenotossa ajoneuvon pyörät pyörittävät voimansiirtoakselia, joka on mekaanisessa 

yhteydessä generaattoriin eli generaattori saadaan tuottamaan sähköä. Sarjahybridissä 

polttomoottori voidaan sammuttaa aina, kun sitä ei tarvita eli tyhjäkäyntiä ei ole lainkaan. 

Kun polttomoottoria tarvitaan, voidaan sitä käyttää jatkuvasti hyvän hyötysuhteen alueella, 

koska mekaanista yhteyttä voimansiirtoon ei ole. Rinnakkaishybridissä ei tarvita suuren 

iskutilavuuden omaavaa polttomoottoria, sillä huipputehon tuottavat sähkö- ja 

polttomoottori yhdessä. Myös lisälaitteiden sähköistämisellä saavutetaan säästöjä 

hybridiajoneuvoissa. (Habib Ullah ym. 2012; Sehab ym. 2011; Electric Driver 

Transportation Association 2013) 

 

Muun muassa näillä eduilla saavutetaan hybridiajoneuvoissa pienempi polttoaineen 

kulutus eli pienemmät polttoainekustannukset ja pienemmät päästöt verrattuna 

polttomoottoriajoneuvoihin. Sähköajoneuvoilla taas on pienemmät energia- sekä 

käyttökustannukset verrattuna polttomoottoriajoneuvoihin. Käyttökustannukset ovat 

pienemmät, koska sähkökone ei tarvitse yhtä paljon huoltoa kuin polttomoottori. Paikallisia 

päästöjä ei sähköajoneuvoilla ole lainkaan. Sähköajoneuvojen yksi suurimmista 

haasteista on kuitenkin toimintaetäisyys. (Habib Ullah ym. 2012; Kim 2003; Electric Driver 

Transportation Association 2013) 
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3. ERI VALMISTAJIEN SÄHKÖ- JA HYBRIDIBUSSEJA 

Sähkö- ja hybridibussivalikoima on ehtinyt kasvaa jo varsin mittavaksi, jos luetaan 

mukaan kaikki sähkö- ja hybridibussit maailmanlaajuisesti. Tässä luvussa tarkastellaan 

lähinnä merkittävimpien valmistajien sähkö- ja hybridibusseja, jotka ovat jokapäiväisessä 

käytössä. Tarkasteluun on otettu mukaan busseja eri maanosista, jotta nähdään, miten 

tekniikat eroavat.  

3.1 BYD 

BYD (Build Your Dreams) on kiinalainen valmistaja, jonka tarjoama ebus on 

kaupunkikäyttöön suunniteltu sähköbussi. Bussi on 12 metriä pitkä, se painaa 13,8 tonnia 

ja istumapaikkoja matkustajille on 31. Bussin suurin sallittu kokonaismassa on 18 tonnia. 

BYD ebus on nähtävissä kuvassa 3. (BYD Auto 2013) 

 

 

Kuva 3. BYD ebus (BYD Auto 2013). 

 

Voimanlähteenä bussissa toimii kestomagneettitahtimoottori. Moottorin nimellistehoksi on 

ilmoitettu 110 kW, huipputehoksi 160 kW ja huippuväännöksi 450 Nm. Sähköenergia 

varastoidaan valmistajan itse kehittämään rautafosfaattiakustoon, jonka kapasiteetti on 

324 kWh. Akuston lataukseen tarjotaan kahdenlaista laturia. 100 kW:n laturilla 480 V 

latausjännitteellä akuston lataus kestää kolme tuntia ja 60 kW:n laturilla 208 V 

latausjännitteellä viisi tuntia. Akustoa voidaan ladata myös ajon aikana bussin katolle 

sijoitettujen aurinkopaneelien avulla. Toimintaetäisyydeksi ilmoitetaan 155 mailia (eli 

249,45 km) kaupunkiajossa ilman aurinkopaneelien tuottamaa sähköenergiaa. (BYD Auto 

2013) 
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3.2 CaetanoBus 

CaetanoBus on portugalilainen valmistaja. Valmistajan tarjoama Cobus 2500 EL -

sähköbussi on ollut Suomessa testikäytössä tällä hetkellä kolme vuotta. Bussi on 12,3 

metriä pitkä, istumapaikkoja matkustajille on 23 ja bussin suurin sallittu kokonaismassa on 

18 tonnia. Bussin runko on valmistettu alumiinista. Cobus 2500 EL on nähtävissä kuvassa 

4. (CaetanoBus 2011) 

 

 

Kuva 4. CaetanoBus Cobus 2500 EL (Santos 2011). 

 

Bussin moottorin ja voimansiirron valmistaa Efacec. Moottori on tyypiltään 

kestomagneettimoottori, jonka jatkuvaksi tehoksi on ilmoitettu 120 kW. Akusto muodostuu 

seitsemästä litiumioniakusta, joiden yhteiskapasiteetti on 150 kWh. Akut on sijoitettu 

bussin sivu- ja takaseinustoille. Akuston lataus 10 %-varaustasosta 90 %-varaustasoon 

luvataan kestävän 50 kW:n laturilla alle kolme tuntia.  Toimintasäteeksi ilmoitetaan 120 

km. (COBUS Industries GmbH 2013; Guimarães 2013) 

3.3 Gepebus 

Gepebus on ranskalaisen PVI:n (Power Vehicle Innovation) tuotemerkki ja se markkinoi 

Oreos 4X sähköbusseja. Oreos 4X on kaupunkikäyttöön suunniteltu bussi. Se on 9,3 

metriä pitkä ja siihen mahtuu 49 matkustajaa, joista 25:lle on istumapaikat. Bussi painaa 

9,1 t ja sen suurin sallittu kokonaismassa on 13 500 kg. Oreos 4X on nähtävissä kuvassa 

5. (PVI 2013) 
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Kuva 5. Gepebus Oreos 4X (PVI 2013). 

 

Oreos 4X:ssä käytetään 103 kW epätahtimoottoria. Sähköenergia varastoidaan 

litiumioniakkuihin, joiden yhteiskapasiteetiksi on ilmoitettu 170 kWh. Erillistä laturia 

akkujen lataamiseksi ei tarvita, sillä laturi on integroitu bussiin. Toimintaetäisyydeksi on 

ilmoitettu vähintään 120 km. (PVI 2013; Association AVEM 2010; PVI & Sodetrel 2012) 

3.4 SUNWIN 

SUNWIN (Shanghai Sunwin Bus Corporation) on kiinalainen valmistaja, jonka 

sähköbusseja on käytössä Shanghaissa. SUNWIN:n sähköbussi on siis suunniteltu 

kaupunkikäyttöön. Bussi on pituudeltaan 11,98 metriä ja se painaa 13,8 tonnia. Bussin 

suurin sallittu kokonaismassa on 18 tonnia. Istumapaikkoja bussissa on 34. SUNWIN:n 

sähköbussi on nähtävissä kuvassa 6. (Shanghai Sunwin Bus Corporation 2011) 
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Kuva 6. SUNWIN:n sähköbussi (Shanghai Sunwin Bus Corporation 2011). 

 

SUNWIN:n sähköbussin moottorin tehoksi on ilmoitettu 100 kW. Sähköenergian 

varastoimiseen käytetään superkondensaattoreita, jotka ladataan bussin katolla olevan 

johtimen kautta bussipysäkeillä. Latausajaksi on ilmoitettu 30-80 sekuntia. Täydellä 

latauksella bussin toimintasäde on viisi kilometriä ajettaessa nopeudella 44 km/h. 

Kaupunkiympäristössä pysäkit ovat lähellä toisiaan, jolloin toimintasäde on riittävä. 

(Shanghai Sunwin Bus Corporation 2011; Research India 2010) 

3.5 Sinautec 

Sinautec Automobile Technology LLC on amerikkalainen valmistaja, joka tekee 

yhteistyötä yhtiön Shanghai Aowei Technology Corporation kanssa. Tarkastellaan 

Ultracap Bus -mallinimellä kulkevaa sähköbussia. Bussi on 11,43 metriä pitkä, painaa 13 

tonnia ja istumapaikkoja bussissa on 41 kappaletta. Ultracap Bus on nähtävissä kuvassa 

7. (Sinautec Automobile Technologies LLC 2013) 

 



13 

 

 

Kuva 7. Sinautec Ultracap Bus (Sinautec Automobile Technologies LLC 2013). 

 

Kuten bussin mallinimestä voi päätellä, käyttää bussi sähköenergian varastoimiseen 

superkondensaattoreita. Superkondensaattoreiden kapasiteetti on 5,9 kWh. 

Superkondensaattoreita tarvitsee ladata keskimäärin joka toisella pysäkillä kesällä ja joka 

viidennellä pysäkillä talvella. Latausajaksi ilmoitetaan 30 sekuntia bussipysäkeillä ja 5 

minuuttia päätepysäkeillä. Lataus tapahtuu SUNWIN:n sähköbussin tapaan bussin katolla 

olevan johtimen kautta. Maksimitoimintaetäisyydeksi on ilmoitettu 3,5 mailia (eli 5,6 km) 

ajettaessa kesällä ilmastointi päällä ja 6 mailia (eli 9,7 km) ajettaessa talvella ilman 

ilmastointia. (Sinautec Automobile Technologies LLC 2013) 

3.6 DesignLine 

DesignLine Corporation on perustettu Uudessa-Seelannissa. Yhtiö valmistaa sekä sähkö- 

että hybridibusseja. Tarkastellaan ensimmäiseksi valmistajan ECO-Smart I -sähköbussia. 

Bussi on 10,67 metriä pitkä, painaa 12,2 tonnia ja sen suurin sallittu kokonaismassa on 

17,2 tonnia. Bussin runko on tehty alumiinista. Istumapaikkoja bussissa on 42. 

(DesignLine Corporation 2013) 

 

ECO-Smart I -bussissa on kaksi 120 kW:n Bosch Rexroth Idramat oikosulkumoottoria, 

joiden yhteenlasketuksi tehoksi on ilmoitettu 250 kW. Sähköenergian varastona toimii 

akusto, jonka kapasiteetti on 254 kWh. Akusto koostuu 12 rinnakkaisesta natriumakusta. 

Bussin toimintaetäisyydeksi on ilmoitettu yli 100 mailia (eli yli 161 km). DesignLine tarjoaa 

akkujen lataukseen 60 kW:n ja 125 kW:n perinteisiä latureita. Lisäksi tarjolla on 
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induktiivinen laturi, joka asennetaan maahan latauspaikalle. Induktiivinen laturi lataa 

akkuja automaattisesti, kun bussi on parkkeerattu latauskäämin päälle. (DesignLine 

Corporation 2013; DesignLine Corporation 2012) 

 

Saman valmistajan hybridibussi kulkee mallinimellä ECO Saver IV. Bussi on kooltaan 

ECO-Smart I -mallia vastaava. Ainoastaan painossa on eroa. ECO Saver painaa 12,6 

tonnia. (DesignLine USA 2008) 

 

ECO Saver -bussin voimantuottojärjestelmä on tyypiltään sarjahybridi. Generaattoria 

pyörittää 30 kW.n mikroturbiini, joka voi käyttää polttoaineena dieseliä, maakaasua 

(CNG), nesteytettyä maakaasua (LNG) tai nestekaasua (LPG). Generaattoria saadaan 

pyörittämään vaihtoehtoisesti myös 4-sylinterinen dieselmoottori, jonka teho on 45 kW. 

Bussia liikuttavat kaksi 120 kW:n oikosulkumoottoria, kuten ECO-Smart I-mallissa. 

Sähköenergia varastoidaan litiumioniakkuihin, joiden yhteiskapasiteetti on 52 kWh. 

(DesignLine Corporation 2013; DesignLine Corporation 2012; DesignLine USA 2008) 

3.7 Optare 

Optare on englantilainen bussivalmistaja, jolla on tarjolla sekä sähkö- että hybridibusseja. 

Valmistajan sähköbussit kulkevat mallinimillä Solo EV ja Versa EV. Solo EV -bussia saa 

pituuksissa 8,1 m; 8,8 m ja 9,5 m ja sen suurin sallittu kokonaismassa on 11,3 tonnia. 9,5 

m pitkässä versiossa on 33 istumapaikkaa matkustajille. Versa EV on 11 metriä pitkä ja 

istumapaikkoja siinä on 35 kappaletta. Optare Solo EV on nähtävissä kuvassa 8. 

(EVWorld.com, Inc. 2009; Green Car Congress 2009; Optare 2012) 

 

 

Kuva 8. Optare Solo EV (EVWorld.com, Inc. 2009). 
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Solo EV:n moottorina toimii Enova Systems P120 -oikosulkumoottori, jonka teho on 120 

kW ja vääntö 650 Nm. Sähköenergia varastoidaan kahteen rinnakkaiseen 

litiumionifosfaattiakustoon. Akuston yhteiskapasiteetti on 80 kWh. Akuston täyteen 

latauksen ilmoitetaan kestävän alle kahdeksan tuntia. Toimintaetäisyyden kerrotaan 

olevan noin 60 mailia (97 km). Optaren uudemmassa Versa EV -sähköbussissa on myös 

käytössä Enova Systems P120. Akusto koostuu 56 litiumionimagnesiumfosfaattiakusta. 

Akuston pikalataus kestää 1,5 tuntia. (Green Car Congress 2009; Optare 2012; Optare 

2013) 

 

Optaren hybridibusseissa on käytössä Siemensin sarjahybriditekniikka. Generaattorille 

voiman antaa 4-sylinterinen Mercedes-Benz OM904 Euro 5 -dieselmoottori, jonka 

iskutilavuus on 4,25 l, teho 115 kW ja vääntö 600 Nm. Sähköenergia varastoidaan katolle 

sijoitettuihin superkondensaattoreihin. (Optare 2013; Mercedes-Benz UK 2013) 

3.8 Alexander Dennis 

Alexander Dennis Limited on Iso-Britannian johtava bussien valmistaja. Alexander Dennis 

tarjoaa kolmea eri kokoista hybridibussia, joiden mallinimet ovat Enviro200H, Enviro 350H 

ja Enviro400H. Tarkastellaan näistä esimerkkinä Enviro350H-mallia, joka on 11,542 

metriä pitkä ja se painaa 6,3 tonnia. Bussin suurin sallittu kokonaismassa on 19 tonnia. 

Matkustajapaikkoja tässä mallissa on 29-35. Enviro350H on nähtävissä kuvassa 9. 

(Alexander Dennis 2013; Alexander Dennis 2011) 

 

 

Kuva 9. Alexander Dennis Enviro350H (Alexander Dennis 2013). 

 

Alexander Dennis ja BAE Systems ovat yhteistyönä kehittäneet bussien hybriditekniikan. 

Moottorit ovat sarjahybridejä. Polttomoottorina Enviro350H-mallissa toimii Cummins 

ISBe4 4-sylinterinen dieselmoottori, jonka iskutilavuus on 4,5 l. Polttomoottorin tehoksi on 
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ilmoitettu 138 kW. Generaattorina toimii BAE Systems TB100 kestomagneettikone, jonka 

tehoksi on ilmoitettu 140 kW. Hybridijärjestelmän sähkömoottori on myös samalta 

valmistajalta ja sen tehoksi on ilmoitettu 175 kW. Sähköenergia varastoidaan akkuihin, 

jotka perustuvat litiumioni- ja nanofosfaattiteknologiaan. 

(Alexander Dennis 2013; Alexander Dennis 2011) 

3.9 Ebus 

Ebus on amerikkalainen valmistaja, jonka tarjoama EBUS22FC-bussimalli on 

polttokennobussi. Bussi on suunniteltu kaupunkiolosuhteisiin käytettäväksi, esimerkiksi 

yliopiston kampukselle. Bussi on vain 6,7 metriä pitkä ja painaa 6940 kg. Istumapaikkoja 

matkustajille on 22 ja seisomapaikkoja 10. Bussin suurin sallittu kokonaismassa on 9300 

kg. Kyseessä on siis hieman kevyemmän kokoluokan bussi verrattuna esimerkiksi 

Suomessa käytössä olevaan Cobus 2500 EL bussiin. EBUS22FC on nähtävissä kuvassa 

10. 

 

 

Kuva 10. EBUS22FC (Ebus, Inc. 2008). 

 

Polttokennobussissa polttokennon vedystä tuottamalla energialla ladataan akustoa ja 

pyöritetään sähkömoottoria. Kyseessä on tavallaan sarjahybridi, jossa dieselmoottori on 

korvattu polttokennolla. Polttokenno on kytketty siis sarjaan akkujen kanssa. EBUS22FC-

mallissa on Ballard PEM Mark9 SSL polttokennosto, jonka nimellistehoksi on ilmoitettu 

19,3 kW. Vety varastoidaan kahteen tankkiin, joiden nimelliskapasiteetti on 8,1 kg 345 bar 

paineessa. Bussin akusto muodostuu kahdesta 50 akun ketjusta. Akut ovat 100 Ah:n 

nikkelikadmiumakkuja, jotka pystyvät yhdessä varastoimaan 60 kWh energiaa. 

EBUS22FC voi toimia myös pelkällä sähköllä osan ajasta. Ebus tarjoaa akkujen 
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lataukseen 90 kW:n laturia. Toimintaetäisyydeksi käyttäen pelkkää polttokennoa 

ilmoitetaan 150-250 mailia (eli 241-402 km). (Ebus, Inc. 2008). 

 

Ebus valmistaa myös EBUS22HB-sarjahybridibussia, joka on kooltaan EBUS22FC-mallia 

vastaava. Generaattoria EBUS22HB-mallissa pyörittää mikroturbiini. Mikroturbiinista on 

tarjolla kaksi versiota, joista toinen käyttää polttoaineena HD-5 propaania ja toinen 

dieseliä. Nimellistehoksi mikroturbiinille ilmoitetaan 30 kW. Mikroturbiinin käyttöä 

perustellaan kustannustehokkuudella pyrittäessä vähäpäästöiseen ja hiljaiseen 

toimintaan. Hybridimallissa käytetään saman tyypin akkuja kuin polttokennomallissa, 

mutta vain yhtä 50 akun ketjua. Akuston lataukseen tarjotaan 25 kW:n laturia yön aikana 

lataukseen ja 90 kW:n laturia nopeaan lataukseen. Toimintaetäisyys on sama kuin 

polttokennobussilla. (Ebus, Inc. 2008) 

3.10 Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz on monille varmasti tuttu saksalaisena autovalmistajana. Mercedes-Benz 

valmistaa kuitenkin myös busseja. Valmistajan hybridibussi on mallinimeltään Citaro G 

BlueTEC Hybrid ja sen pituus on 17,94 metriä. Bussin suurin sallittu kokonaismassa on 29 

tonnia ja istumapaikkoja bussissa on 47 ja seisomapaikkoja 111. Citaro G BlueTEC 

Hybrid on nähtävissä kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Mercedes-Benz Citaro G BlueTEC Hybrid (Mercedes-Benz UK 2009). 

 

Bussin moottori on tyypiltään sarjahybridi. Generaattoria tarvittaessa pyörittävä 

dieselmoottori on iskutilavuudeltaan 4,8 litraa ja teholtaan 160 kW. Sähkömoottoreita on 

neljä kappaletta ja ne on sijoitettu pyörännapoihin. Tämä tarkoittaa siis, että bussissa ei 

ole tavanomaista vaihteistoa lainkaan. Neljän sähkömoottorin yhteenlaskettu teho on 320 

kW. Bussissa käytetään litiumioniakustoa,  jonka kapasiteetiksi on ilmoitettu 19,4 kWh ja 

maksimituotoksi 240 kW. Akusto on sijoitettu bussin katolle. Toimintaetäisyydeksi pelkällä 
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akustoon ladatulla sähköllä eli käyttämättä dieselmoottoria on ilmoitettu 10 km 

ideaaliolosuhteissa. (Daimler AG 2012) 

 

Mercedes-Benz valmistaa Citaro-nimellä myös polttokennobussia. Citaro FuelCELL 

Hybrid on 11,95 m pitkä, painaa 13,2 tonnia ja sen suurin sallittu kokonaismassa on 18 

tonnia. Istumapaikkoja bussissa on 26 ja seisomapaikkoja 50. (EvoBus GmbH 2013) 

 

Citaro FuelCELL Hybrid -mallin polttokennoston jatkuvaksi tehoksi on ilmoitettu 120 kW ja 

huipputehoksi 140 kW. Bussin katolla on seitsemän tankkia, joihin mahtuu yhteensä 35 kg 

vetyä 350 bar paineessa. Sähkömoottorit on sijoitettu, kuten hybridimallissa, 

pyörännapoihin, mutta tässä polttokennomallissa moottoreita on vain kaksi. 

Sähkömoottorit ovat teholtaan 80 kW eli yhteistehoa saadaan 160 kW. Katolle sijoitetun 

litiumioniakuston teho on 250 kW ja kapasiteetti 26 kWh. Bussin toimintasäteeksi on 

ilmoitettu noin 250 km. (EvoBus GmbH 2013; Davis 2012) 

3.11 Tata Motors 

Tata Motors on intialainen bussivalmistaja. Tata Motors valmistaa hybridibussia 

mallinimellä Starbus Hybrid. Bussi on 12 metriä pitkä, painaa 12,2 tonnia ja sen suurin 

sallittu kokonaismassa on 16,2 tonnia. Istumapaikkoja bussissa on 32. Starbus Hybrid on 

nähtävissä kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Tata Motors Starbus Hybrid (Tata Motors 2013). 

 

Bussin voimantuottojärjestelmä on tyypiltään rinnakkaishybridi. Useimmista 

hybridibusseista poiketen polttomoottori käyttää polttoaineena maakaasua (CNG). 

Maakaasun käytöllä pyritään vähentämään bussin päästöjä, minkä lisäksi maakaasu on 

myös halvempaa kuin diesel. Polttomoottorin huipputeho on 230 hv ja maksimivääntö 678 

Nm. Kaasusylinterit on sijoitettu bussin katolle. Sähkömoottorina toimii 

kestomagneettitahtimoottori, jonka huipputehoksi ilmoitetaan 44 kW. Akusto koostuu 

litiumioniakuista, joiden yhteiskapasiteetti on 3,74 kWh. (Tata Motors 2013) 
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3.12 New Flyer 

New Flyer on amerikkalainen bussivalmistaja. Valmistaja tarjoaa monia erikokoisia 

hybridibusseja. Tarkastellaan näistä 11,05 metriä pitkää ja 12,247 tonnia painavaa 

Xcelsior-mallia. Istumapaikkoja bussissa on 32 ja seisomapaikkoja 33. Xcelsior on 

nähtävissä kuvassa 13. (New Flyer 2013) 

 

 

Kuva 13. New Flyer Xcelsior (New Flyer 2013). 

 

Hybridisysteemi on mallinimeltään H 40 EP, sen on kehittänyt Allison Transmission. 

Voimantuottojärjestelmä on tyypiltään rinnakkaishybridi. Polttomoottorina toimii Cummins 

ISB280, jonka huipputeho on 280 hv. Hybridimoottorin nimellisväännöksi on ilmoitettu 

1234 Nm ja tyypilliseksi tehoksi kiihdytyksessä 350 hv. Bussin akustossa käytetään 

nikkelimetallihybriditeknologiaa. (New Flyer 2013; Allison Transmission Inc. 2013) 

 

New Flyer valmistaa myös polttokennobussia, jonka mallinimi on H40 LFR. Bussi on 12,5 

metriä pitkä ja painaa 15,4 tonnia. Istumapaikkoja matkustajille on 36 ja seisomapaikkoja 

23. (New Flyer 2010) 

 

Polttokennostona bussissa toimii Ballard HD6 polttokennomoduuli, jonka teho on 150 kW. 

Sähköenergia varastoidaan litiumfosfaattiakustoon. Toimintaetäisyydeksi on ilmoitettu 450 

km. (New Flyer 2010) 

3.13 Volvo 

Volvo on monelle varmasti tuttu ruotsalainen merkki ja Suomessakin Volvon busseja voi 

nähdä liikenteessä päivittäin. Volvon hybridibussi perustuu valmistajan 7700 -bussimalliin. 
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Bussi on pituudeltaan 12 metriä ja sen suurin sallittu kokonaismassa on 18,9 tonnia. 

Istumapaikkoja bussissa on 34 ja yhteensä bussiin mahtuu matkustajia 95 kappaletta. 

Volvo 7700 hybridibussi on nähtävissä kuvassa 14. (Volvo Bus Corporation 2008) 

 

 

Kuva 14. Volvo 7700 hybridibussi (Volvo Bus Corporation 2008). 

 

Bussin moottori on tyypiltään rinnakkaishybridi. Polttomoottorina toimii dieselmoottori, joka 

tässä tapauksessa on 4-sylinterinen ja iskutilavuudeltaan 5 litraa. Dieselmoottorin tehoksi 

on ilmoitettu 210 hv ja väännöksi 800 Nm. Sähkömoottorina bussissa on 

kestomagneettimoottori, jonka tehoksi on ilmoitettu 160 hv ja väännöksi 800 Nm. 

Sähkömoottori kiihdyttää bussin pysähdyksistä noin 20 km/h nopeuteen, jonka jälkeen 

dieselmoottori tulee mukaan. Sähköenergia varastoidaan litiumioniakustoon, joka on 

sijoitettu bussin katon etuosaan. Akuston kapasiteetti on 4,8 kWh. (Volvo Bus Corporation 

2008; Ammattiautot.fi 2010) 
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4. KOMPONENTIT, VOIMANSIIRTO JA SUORITUSKYKY 

Tässä luvussa tutustutaan lähemmin sähkö- ja hybridibusseissa käytettyihin 

komponentteihin ja voimansiirtoon ja niiden toimintaan. Luvun lopussa analysoidaan 

hieman bussien suorituskykyjä niiltä osin, kun tietoa on ollut saatavilla.  

4.1 Sarjahybridibussit 

Tyypillisen sarjahybridibussin hybridijärjestelmän pääkomponentit ovat dieselmoottori, 

generaattori, sähkömoottori, kiinteän suhteen alennusvaihde, käyttövoiman 

ohjausjärjestelmä, lisälaitteiden sähköjärjestelmä ja energiavarasto. Liitteessä 1 on 

esitetty, miten esimerkiksi BAE Systems nämä komponentit sijoittaa sarjahybridibussiin. 

 

Sarjahybridibussin dieselmoottori voidaan suunniteltaessa optimoida helpommin 

taloudelliseksi kuin tavallisen bussin dieselmoottori. Tämä johtuu siitä, että sarjahybridin 

dieselmoottoria voidaan ajaa jatkuvasti optimaalisella kierrosluvulla, koska mekaanista 

yhteyttä voimansiirtoakseliin ei ole. Dieselmoottorin käyttäminen hyvällä hyötysuhteella 

vähentää myös päästöjä. Dieselmoottori voidaan sammuttaa, kun sitä ei tarvita. 

Sarjahybridibussin generaattori, sähkömoottori ja polttomoottori on mitoitettava 

huipputehon tarpeen mukaan, koska akusto tyhjenee suhteellisen nopeasti suurella 

nopeudella ajettaessa. Tällöin polttomoottorin on tuotettava kaikki tarvittava teho. (Habib 

Ullah ym. 2012)  

 

Dieselmoottori voidaan korvata mikroturbiinilla, kuten esim. EBUS22HB-

sarjahybridibussissa on tehty. Mikroturbiinin teho on huomattavasti pienempi kuin 

dieselmoottorin. Kuvassa 15 nähdään turbiini sijoitettuna ECO Saver -bussin perälle. 

Kuvassa 16 taas nähdään, miten perinteinen dieselmoottori sijoittuu Enviro350H-

sarjahybridibussiin. Mikroturbiini vie selvästi vähemmän tilaa tässä tapauksessa.  
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Kuva 15. ECO Saver (DesignLine Corporation 2012). 

 

Kuva 16. Enviro 350H (Alexander Dennis 2013). 

 

Sähkömoottori saa sähköenergian akustolta tai generaattorilta tai molemmilta yhtä aikaa 

riippuen akuston latauksesta ja kiihdytykseen tarvittavasta tehosta (Habib Ullah ym. 

2012). Sähkömoottori on alennusvaihteen kautta mekaanisessa yhteydessä 
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voimansiirtoakseliin. Toinen vaihtoehto, kuten esimerkiksi Mercedes-Benz on tehnyt, on 

sijoittaa sähkömoottorit pyörännapoihin. Kummassakaan tapauksessa tavanomaista 

vaihteistoa ei tarvita eli vaihteiden vaihtoa ei tapahdu. Tämän ansiosta bussin liikkuessa 

tapahtuu vähemmän nykiviä liikkeitä, mikä on hyvä asia varsinkin seisovien matkustajien 

mukavuuden ja turvallisuuden kannalta. (BAE Systems 2012) 

 

Käyttövoiman ohjausjärjestelmä toimii yhteistyössä koko järjestelmän ohjausyksikön 

kanssa. Nämä järjestelmät ohjaavat yhdessä tehoa optimaalisesti sähkömoottorille, 

generaattorille ja energiavarastolle tai vastakkaiseen suuntaan tilanteesta riippuen. 

Ohjausyksikkö antaa myös informaatiota järjestelmästä, esimerkiksi vianmääritystä 

varten, kuten nykyaikaiset autot yleensä. (BAE Systems 2012) 

 

Lisälaitteiden sähköjärjestelmä hoitaa tavallisen bussin laturin virkaa (”elektroninen laturi”) 

eli dieselmoottorin hihnalla pyörittämää laturia ei tarvita. Lisälaitteiden sähköjärjestelmä 

toimii muuntimena, jolla hybridijärjestelmän korkea jännite muunnetaan lisälaitteille 

sopivaksi (28 V). Tämän systeemin kerrotaan olevan energiatehokkaampi ja vaativan 

vähemmän huoltoa verrattuna perinteiseen hihnakäyttöiseen laturiin. (BAE Systems 2012) 

 

Sarjahybridiä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, joten akuston kapasiteetin on oltava suuri 

(Habib Ullah ym 2012). Akusto on usein sijoitettu bussin katolle. Optaren sarjahybridibussi 

on ainut tilanneselvityksen sarjahybridibusseista, jossa on käytössä superkondensaattorit. 

Koska superkondensaattorit eivät varastoi yhtä paljon energiaa kuin akut, pelkällä 

varastoidulla sähköenergialla ei ajeta pitkiä matkoja. Kuitenkin kiihdytykset esim. 

bussipysäkeiltä voidaan tehdä sähköenergian voimin nostamatta dieselmoottorin 

kierroslukua. (Optare 2013) 

4.2 Rinnakkaishybridibussit 

Rinnakkaishybridibussissa on yksi sähkökone vähemmän kuin sarjahybridibussissa, 

koska samaa sähkökonetta käytetään sekä moottorina että generaattorina. 

Pääkomponentit ovat dieselmoottori, sähkökone, vaihteisto, ohjausjärjestelmä ja 

energiavarasto.  

 

Kun tavanomaisessa dieselbussissa polttomoottori mitoitetaan huipputehon tarpeen 

mukaan, rinnakkaishybridibussin polttomoottorin mitoituksessa taas otetaan huomioon 

tehon tarve tasaisessa matka-ajossa. Eli rinnakkaishybridibussissa käytetään 

huomattavasti pienempää polttomoottoria kuin tavanomaisessa dieselbussissa. (Suh ym. 

2011) 
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Sähkömoottorin tehtävä on tarjota lisätehoa tilanteissa, joissa sitä tarvitaan, kuten 

ohituksissa tai ylämäessä. Oikosulkumoottorit sopivat hyvin rinnakkaishybridibusseihin, 

koska ne tarvitsevat vähemmän huoltoa kuin harjalliset tasavirtamoottorit. Sähkömoottori 

on pienempi kuin sarjahybridibussissa, koska sähkömoottori tuottaa kokonaistehon 

yhdessä polttomoottorin kanssa. Sähkömoottori saadaan toimimaan generaattorina 

mekaanisen kytkimen avulla jarrutusenergian talteenotossa (Habib Ullah ym 2012). (Suh 

ym. 2011) 

 

Rinnakkaishybridissä polttomoottori ja sähkömoottori on liitetty voimansiirtoon 

mekaanisen kytkimen tai kulmavaihteen kautta (Habib Ullah ym 2012). Vaihteisto voidaan 

sijoittaa sähkömoottorin ja vetopyörästön väliin. Toinen vaihtoehto on sijoittaa 

sähkömoottori vaihteiston ja vetopyörästön väliin. Sähkömoottoreiden sijoittaminen 

pyörännapoihin on esimerkki tästä tapauksesta. Useimmissa rinnakkaishybrideissä 

sähkömoottori on sijoitettu ennen vaihteistoa. Toisin sanoen vaihteisto on sähkömoottorin 

ja vetopyörästön välissä. Kuvassa 17 on esitetty tällaisen rinnakkaishybridibussin 

voimansiirtokaavio. Sijoittamalla sähkömoottori vaihteiston jälkeen säästetään 

valmistuskustannuksissa, koska valmistuksessa ei tarvitse kuin muokata hieman 

tavanomaista voimansiirtolinjaa. Tässä tapauksessa vaihteiston välitystä ei voi kuitenkaan 

muuttaa, joten sähkömoottorilta vaaditaan enemmän vääntöä. (Suh ym. 2011) 

 

 

Kuva 17. Rinnakkaishybridibussin voimansiirtokaavio (Suh ym. 2011). 

 

Rinnakkaishybridibussikin tarvitsee järjestelmän ohjaamaan voimansiirron useita 

komponentteja. Ohjausjärjestelmä ohjaa ja hallinnoi mm. polttomoottoria, sähkömoottoria, 

vaiheistoa, kytkintä ja akustoa. Ohjaus on monimutkaisempaa kuin sarjahybridissä, koska 

voima tulee kahdesta rinnakkaisesta lähteestä (Habib Ullah ym 2012). (Suh ym. 2011) 
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Rinnakkaishybridissä akusto voidaan mitoittaa pienemmäksi kuin sarjahybridissä, koska 

sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat yhteydessä voimansiirtoon. Jos akuston 

lataus on matala, ei sähkömoottori voi tukea polttomoottoria täydellä teholla. (Habib Ullah 

ym 2012) 

4.3 Sähköbussit 

Sähköbussi on rakenteeltaan hieman yksinkertaisempi kuin hybridibussit, koska 

polttomoottoria ei ole liitetty järjestelmään. Järjestelmän pääkomponentit voivat olla siis 

yksinkertaisesti sähkömoottori, alennusvaihde ja energiavarasto. Kuvassa 18 

sähkömoottori on liitetty kardaaniakselilla bussin perään. Kyseisessä tapauksessa 

dieselbussi on muutettu sähkökäyttöiseksi ja alkuperäinen noin 1:5 perävälitys on 

säilytetty (Tervola 2012).  

 

 

Kuva 18. Sähköbussin voimansiirto (Tervola 2012). 

 

Sähköbussissa ei välttämättä tarvita alennusvaihdetta. Alennusvaihteen käyttö kuitenkin 

mahdollistaa sähkömoottorin toimimisen huomattavasti suuremmalla nopeudella 

suhteessa ajoneuvon nopeuteen, mikä pienentää moottorin kokoa johtuen pienestä 

vääntömomentin tarpeesta näillä suuremmilla nopeuksilla (Sehab ym. 2011). 

Sähkömoottorit voidaan liittää suoraan pyörännapoihin, jolloin moottoreita tarvitaan tietysti 

vähintään kaksi kappaletta. Kuvassa 19 on esitetty DesignLine ECO-Smart -sähköbussin 

komponentit. Tässä tapauksessa oikosulkumoottorit ovat suorassa yhteydessä 

pyörännapoihin. 
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Kuva 19. ECO-Smart (DesignLine Corporation 2012). 

 

Oikosulkumoottorin lisäksi toinen tilanneselvityksen perusteella yleinen moottorivaihtoehto 

on kestomagneettitahtimoottori. Oikosulkumoottorissa ja kestomagneettitahtimoottorissa 

ei ole mekaanisesti kuluvia osia kuten harjallisessa tasavirtamoottorissa, mistä syystä ne 

sopivat hyvin sähköajoneuvoihin (Kim 2003). Cobus 2500 EL -sähköbussissa 

kestomagneettitahtimoottori on yhteydessä etupyöriin 2-vaihteisen (välitykset 3:1 ja 1:1) 

automaattivaihteiston kautta (Guimarães 2013). 

 

Sähköbusseissa käytetään perinteisen akuston sijaan jonkin verran myös 

superkondensaattoreita. Superkondensaattorit on todettu toimiviksi kaupunkikäytössä, 

missä pysähdyksiä on paljon eli paljon kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Superkondensaattorit 

kestävät hyvin purkausta ja latausta, joita tapahtuu kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. 

Superkondensaattoribussin lyhyt toimintaetäisyys ei haittaa, kun bussipysäkeiden etäisyys 

toisistaan on riittävän lyhyt. Pelkillä superkondensaattoreilla varustettu sähköbussi vaatii 

tietysti bussipysäkit, jotka on varustettu latausjärjestelmillä. (Zhu ym. 2006)  

4.4 Suorituskyky 

Bussien suorituskyvyistä on kerrottu hyvin vaihtelevasti, mikä voi johtua siitä, että 

esimerkiksi kiihtyvyys ei ole yksi bussin tärkeimmistä ominaisuuksista. Moottorien tehot ja 

väännöt on jo käyty läpi luvussa 3.  
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Kulutus on tavallaan osa suorituskykyä, koska se vaikuttaa bussin toimintaetäisyyteen. 

Tarkastellaan sähköbussien energiankulutuksia, jotka on esitetty taulukossa 1. Jos 

kulutusta ei ole ollut saatavilla, se on laskettu yksinkertaisesti jakamalla energiavaraston 

kapasiteetti toimintaetäisyydellä. Vertailuun voidaan ottaa mukaan myös suurikokoinen 

Mercedes-Benz Citaro G BlueTEC Hybrid -hybridibussi, jolle on ilmoitettu toimintaetäisyys 

10 km pelkällä akuston energialla. Energiankulutukseksi saadaan tällöin 1,94 kWh/km. 

Kulutuksen suuruus johtuu osittain varmasti bussin koosta. Bussin pituus on lähes 18 m, 

kun taas taulukon 1 sähköbussien pituudet ovat välillä 9,3…12,3 m. Energiankulutukset 

on esitetty myös kuvassa 20.  

 

Taulukko 1. Sähköbussien energiankulutukset. 

Malli: Energiankulutus [kWh/km] 

BYD ebus 1,04 

CaetanoBus Cobus 2500 EL 1,2; 0,91 

Gepebus Oreos 4X 1,42 (laskettu) 

SUNWIN 0,98 

Sinautec Ultracap Bus 0,93 

DesignLine ECO-Smart I 1,58 (laskettu) 

Optare Solo EV 0,82 (laskettu) 

  

 

Kuva 20. Bussien energiankulutusvertailu. 
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Cobus 2500 EL -mallin tapauksessa on ensin ilmoitettu useilla pysähdyksillä saatu 

keskimääräinen kulutus ja toisena pääasiassa maantieajolla saatu kulutus. Lisäksi 

lisälaitteet eivät olleet käytössä maantieajossa. Oreos 4X -mallin suureen kulutukseen voi 

vaikuttaa se, että laskussa käyetty toimintaetäisyys on valmistajan ilmoittama 

minimitoimintaetäisyys. Samasta asiasta voi olla kyse ECO-Smart I -mallin tapauksessa. 

Solo EV -mallin tapauksessa taas toimintaetäisyys oli kerrottu vain suurin piirtein. 

Kulutukseen vaikuttavat merkittävästi ainakin bussin paino, onko kulutus mitattu kaupunki- 

vai maantieajossa ja lisälaitteiden käyttö (erityisesti ilmastointi), kuten nähdään Cobus 

2500 EL -mallin kulutuslukemista. Bussin painolla on merkitystä lähinnä kaupunkiajossa, 

kun pysähdyksiä on paljon. Valmistajien SUNWIN ja Sinautec superkondensaattoribussit 

erottuvat hieman edukseen olettaen, että kulutuksia ei ole mitattu maantieajossa, mikä on 

epätodennäköistä, koska bussit on suunniteltu kaupunkikäyttöön.  

 

Sähköbussien toimintaetäisyydet on esitetty kuvassa 21. Sinautec on ilmoittanut 

toimintaetäisyyden ajettaessa talvella ilman ilmastointia sekä kesällä ilmastointi päällä. 

Huomataan, että kulutuseroja enemmän toimintaetäisyyteen vaikuttaa energiavaraston 

kapasiteetti. Vähiten kuluttavalla Optaren sähköbussilla on akustolla varustetuista 

sähköbusseista lyhin toimintaetäisyys. Optaren akuston kapasiteetti on 80 kWh. Pisimmän 

toimintaetäisyyden omaavalla BYD:n sähköbussilla on keskinkertainen kulutus, mutta sen 

akuston kapasiteetti on sähköbusseista suurin, 324 kWh.    

 

 

Kuva 21. Sähköbussien toimintaetäisyydet. 
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Valmistajista ainoastaan Sinautec ilmoittaa sähköbussinsa kiihtyvyyden. Sinautec 

Ultracap Bus:in ilmoitettu kiihtyvyys on 4 ft/s2 eli noin 1,2 m/s2. Bussin huippunopeus on 

48 km/h. Kiihdytys 0-48 km/h kestää ilmoitetun kiihtyvyyden avulla laskettuna noin 11 s. 

(Sinautec Automobile Technologies LLC 2013) 

 

Hybridibussien osalta valmistajat eivät juuri ilmoita kiihtyvyyksiä tai varsinaisia 

kulutuslukemia. Hyvin yleistä on kuitenkin luvata joidenkin kymmenien prosenttien säästöt 

kulutuksessa ja päästöissä verrattuna tavalliseen dieselmoottorilla varustettuun bussiin. 

Kuvassa 22 on esitetty muutamien valmistajien hybridibusseilleen lupaamia 

polttoainesäästöjä verrattuna dieselbussiin. Kaksiosaisia pylväitä on käytetty, kun 

valmistaja on ilmoittanut polttoainesäästöt jollakin välillä. Esimerkiksi Alexander Dennis on 

ilmoittanut polttoainesäästöiksi 30-40 %.  

 

 

Kuva 22. Hybridibussien polttoainesäästöt verrattuna dieselbussiin (DesignLine USA 2008; Optare 

2013; Alexander Dennis 2013; Tata Motors 2013; Volvo Bus Corporation 2008). 

 

Huippunopeudet niin sähkö- kuin hybridibusseissakin ovat 50-100 km/h riippuen bussin 

käyttötarkoituksesta. Kaupunkikäyttöön tarkoitetun bussin ei tarvitse tavallisesti päästä 

100 km/h nopeuteen, joten huippunopeus voi olla rajoitettu 50 km/h. Eli ilmoitettu 

huippunopeus voi antaa vääränlaisen kuvan bussin suorituskyvystä. Huippunopeudet on 

esitetty bussien muiden ominaisuuksien ohessa liitteissä 2, 3 ja 4.   
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5. YHTEENVETO 

Yhteenvetona kerätään bussien ominaisuudet taulukoihin ja vertaillaan niitä. 

Sähköbussien ominaisuudet on esitetty liitteessä 2, hybridibussien ominaisuudet liitteessä 

3 ja polttokennobussien ominaisuudet liitteessä 4. Joitakin arvoja on pyöristetty 

luettavuuden ja vertailun helpottamiseksi. Polttomoottoreiden kohdalla ilmoitetut tehot ja 

vääntömomentit ovat huippuarvoja, kun taas sähkömoottoreiden tapauksessa on 

tavallisesti ilmoitettu nimellisteho. 

 

Suurin osa tilanneselvityksen busseista on noin 9-12 m pitkiä. Ääripäistä löytyvät kuitenkin 

17,9 m pitkä ja 47-istumapaikkainen Mercedes-Benz Citaro G BlueTEC Hybrid sekä 

Ebus:in 6,7 m pitkät ja 22-istumapaikkaiset hybridit. Sähkö- ja hybridibusseja on siis 

tarjolla monissa eri kokoluokissa. Sähköbussien sähkömoottorien tehot ovat melko lähellä 

toisiaan. Tehot asettuvat välille 100…120 kW. Tosin DesignLine ECO-Smart I -sähköbussi 

eroaa siten, että moottoreita on kaksi kappaletta. Hybridibusseissa erilaisia 

moottoriyhdistelmiä on paljon. Sähkökoneen parina hybridibusseissa on käytetty 

perinteisen dieselmoottorin lisäksi mikroturbiinia, polttokennostoa ja 

maakaasupolttomoottoria. Akuista suosituin on litiumioniakku, mutta muitakin on käytetty 

kohtalaisesti. Suurimmat akkukapasiteetit löytyvät sähköbusseista ja pienimmät 

rinnakkaishybrideistä. Pienin akkukapasiteetti on Tata Motors Starbus Hybrid:in 3,74 kWh. 

Selvästi suurin akkukapasiteetti on BYD ebus -sähköbussin rautafosfaattiakuston 324 

kWh. Samalla bussilla on pisin toimintaetäisyys 249 km (akuston energialla), mikä on 

varmasti suurelta osin akuston ansiota, mutta kulutus on myös otettava huomioon. Lyhyen 

toimintaetäisyyden superkondensaattoribussit taas erottuivat hieman edukseen 

kulutusvertailussa.  

 

Sähkö- ja hybridibussivalikoima on jo hyvin laaja. Kaikkia busseja ei voitu ottaa 

tilanneselvitykseen mukaan. Yhtä optimaalista sähkö- tai hybridijärjestelmää ei ole vielä 

kehitetty vaan busseissa käytetään erilaisia sovelluksia esimerkiksi moottorin, 

voimansiirron ja energiavaraston osalta. Kehitys jatkuu ja uusia sähkö- ja hybridibusseja 

tai päivityksiä entisiin on varmasti suunnitteilla jatkuvasti. 
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http://www.volvobuses.com/SiteCollectionDocuments/VBC/Global%20-%20ILF/Downloads/Factsheet%207700%20hybrid%20EN.pdf


 

 

LIITTEET  

Liite 1. BAE Systems sarjahybridibussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BAE Systems 2013) 



 

 

 

Liite 2. Sähköbussien ominaisuudet 

 

 

 

 

Valmistaja Malli Pituus Paino Istumapaikat Tekniikka Moottori Energiavarasto Toimintaetäisyys Huippunopeus 

BYD ebus 12 m 13,8 t 31  Sähkö Kestomagneettitahtimoottori 

110 kW, 450 Nm 

Rautafosfaattiakusto 

324 kWh 

249 km - 

CaetanoBus Cobus 2500 

EL 

12,3 m - 23  Sähkö Kestomagneettitahtimoottori 

120 kW 

Litiumioniakusto 

150 kWh 

120 km - 

Gepebus Oreos 4X 9,3 m 9,1 t 25  Sähkö Epätahtimoottori  

103 kW 

Litiumioniakusto 

170 kWh 

120 km 90 km/h 

SUNWIN 

 

- 12,0 m 13,8 t 34  Sähkö 100 kW Superkondensaattorit 5 km 50 km/h 

Sinautec Ultracap 

Bus 

11,4 m 13 t 41  Sähkö - Superkondensaattorit 5,6-9,7 km 48 km/h 

DesignLine ECO-Smart 

I 

10,7 m 12,2 t 42  Sähkö Oikosulkumoottorit  

120 kW (2 kpl) yht. 250 kW 

Natriumakusto 

254 kWh 

161 km - 

Optare Solo EV 9,5 m - 33  Sähkö Oikosulkumoottori 

120 kW, 650 Nm 

Litiumionifosfaattiakusto 

80 kWh 

97 km 90 km/h 



 

 

 

Liite 3. Hybridibussien ominaisuudet 

Valmistaja Malli Pituus Paino Istumapaikat Tekniikka Moottori Energiavarasto Toimintaetäisyys Huippunopeus 

DesignLine ECO Saver 

IV 

10,7 m 12,6 t 42  Sarjahybridi Mikroturbiini 30 kW / diesel-

moottori 45 kW + oikosulku-

moottorit 120 kW (2 kpl) 

Litiumioniakusto 

52 kWh 

- - 

Alexander 

Dennis 

 

Enviro350H 11,5 m 6,3 t  29-35 Sarjahybridi 4,5 l dieselmoottori 138 kW + 

kestomagneettitahtimoottori 

175 kW 

Litiumionifosfaattiakusto - - 

Ebus EBUS22HB 6,7 m 6,9 t 22 Sarjahybridi Mikroturbiini 30 kW + 

sähkömoottori  

Nikkelikadmiumakusto  

30 kWh 

- 72 km/h 

Mercedes-

Benz 

Citaro G 

BlueTEC 

Hybrid 

17,9 m - 47 Sarjahybridi 4,8 l dieselmoottori 160 kW + 

sähkömoottorit (4 kpl) yht. 320 

kW 

Litiumioniakusto 

19,4 kWh  

10 km (akuston 

energialla) 

- 

Tata Motors Starbus 

Hybrid 

12 m 12,2 t 32 Rinnakkais-

hybridi 

Maakaasupolttomoottori 172 

kW, 678 Nm + 

kestomagneettitahtimoottori 44 

kW (maksimi) 

Litiumioniakusto 

3,74 kWh 

- 70 km/h 

New Flyer Xcelsior 11,0 m 12,2 t 32 Rinnakkais-

hybridi 

Dieselmoottori 209 kW + 

sähkömoottori, systeemi yht. 

261 kW, 1234 Nm 

Nikkelimetallihybridiakusto - - 

Volvo 7700 hybrid 

bus 

12 m - 34 Rinnakkais-

hybridi 

5 l dieselmoottori 157 kW, 800 

Nm + kestomagneetti-

tahtimoottori 119 kW, 800 Nm 

Litiumioniakusto 

4,8 kWh 

- - 



 

 

 

Liite 4. Polttokennobussien ominaisuudet 

 

 

Valmistaja Malli Pituus Paino Istumapaikat Tekniikka Moottori Energiavarasto Toimintaetäisyys Huippunopeus 

Ebus EBUS22FC 6,7 m 6,9 t 22 Polttokenno-

hybridi 

Polttokennosto 19,3 kW + 

sähkömoottori 

Nikkelikadmiumakusto 

60 kWh + vetytankit yht. 

16,2 kg vetyä (345 bar) 

- 72 km/h 

Mercedes-

Benz 

Citaro 

FuelCELL 

Hybrid 

12,0 m 13,2 t 26 Polttokenno-

hybridi 

Polttokennosto 120 kW + 

sähkömoottorit 80 kW (2 kpl) 

yht. 160 kW 

Litiumioniakusto 26 kWh + 

vetytankit yht. 35 kg vetyä 

(350 bar)  

250 km (vedyn ja 

akuston 

energialla) 

- 

New Flyer H40 LFR 12,5 m 15,4 t 36 Polttokenno-

hybridi 

Polttokennosto 150 kW + 

sähkömoottori 

Litiumfosfaattiakusto + 

vetytankit 

450 km (vedyn ja 

akuston 

energialla) 

- 


