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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan sähköautojen määrän lisäämiseen liittyviä haasteita. 

Olennaisia kysymyksiä kasvavan sähköautokannan myötä ovat sähkön riittävyys, 

tarvittavien latauspisteiden määrä ja sijoittelu sekä latausverkoston rahoitus ja toteutus.  

Sähköautolla tarkoitetaan tässä työssä sähköä käyttövoimanaan käyttävää henkilöautoa – 

puhutaan ns. täyssähköautosta. Työssä käsitellään pääosin täyssähköautoja. Työssä 

rajaudutaan tarkastelemaan Suomea. 

Sähköautokannan kasvattamiselle on asetettu haasteelliset tavoitteet. Sähköautoja 

halutaan lisätä vähentämään liikenteen päästöjä. Sähköauto on ekologisempi kuin 

polttomoottoriauto, kunhan akkuihin ladattava sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla.  

Sähköautojen määrä on lähtenyt kasvamaan 2010-luvun aikana. Sähköautojen osuus 

kokonaisautokannasta on kuitenkin pieni. Muutosta hidastavat monet asiat, kuten 

taloudelliset tekijät ja ihmisten asenteet. Myös isojen toimijoiden, kuten öljy-yhtiöiden ja 

autovalmistajien omat intressit voivat jarruttaa muutosta. Latauspisteiden riittävyys 

kasvavalle sähköautokannalle on haasteellista. Keskustelu latauspisteiden toteuttamisesta 

ja palveluntarjoajien rooleista on jäänyt vähäiseksi. Tiedon puute sähköautoilun 

nykytilasta ja tulevaisuudesta on osaltaan hidastamassa tavoitteiden saavuttamista.
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1 Johdanto 

Huoli maapallon keskilämpötilan nousemisesta on johtanut suunnitelmiin ja käytännön 

toimiin leikata hiilidioksidipäästöjä. Suomessa kasvihuonekaasupäästöistä noin 20 

prosenttia tulee liikenteestä (Tilastokeskus 2018). Pienentyvät liikenteen päästöt 

tarkoittavat myös vähentynyttä riippuvuutta öljystä. (Ruska et al. 2010) 

Sähköauto ei itse asiassa ole tämän vuosikymmenen keksintö, sähköautojen kulta-aikaa 

oli 1900-luvun alku. Polttomoottoristen autojen tekniikan kehittyminen ja halpeneminen 

johti sähköautojen suosion laskuun. (Lukkari 2018) Päästötavoitteiden ja lisääntyvän 

latausinfrastruktuurin lisäksi teknologian kehittyminen on johtanut sähköautojen 

paluuseen 2010-luvulla. Suurin huomio tekniikan kehittämisessä on keskitetty 

sähköauton akustoon. Toimintamatkat ovat pidentyneet ja latauspisteitä rakennetaan 

koko ajan lisää. 

Sähköauto ei tuota ajettaessa lainkaan päästöjä, sähköautoilun päästöt syntyvätkin 

välillisesti sähkön tuottamisen kautta. Jotta sähköautoilu on ekologista, sähkö on tärkeää 

tuottaa uusiutuvalla energialla. Hyviä tapoja tuottaa sähköä on tuulivoima, vesivoima ja 

aurinkoenergia. Liikenteen päästöjä on helpompi vähentää tuottamalla 

ympäristöystävällisesti sähköä sähköautoille kuin vähentää polttomoottoriautojen 

päästöjä. (Ruska et al. 2010) 

Sähköauton valmistuksessa syntyy päästöjä. VTT:n tutkimuksen mukaan sähköauton 

valmistus tuottaa enemmän päästöjä ja energiaa kuluu kolmanneksen enemmän 

dieselautoon verrattuna. Koska sähköauton valmistuksen aikaiset päästöt ovat niin suuret 

ja käytön aikana ei juuri synny päästöjä, on sähköauto ekologisempi kuin dieselauto, kun 

sähköautolla on ajettu yli 50 000 – 70 000 kilometriä. (Palokallio 2017) 

Työn tavoitteena on selvittää, miksi sähköautoilua halutaan lisätä, mitkä asiat 

sähköautokannan kasvattamista hidastavat ja mitä haasteita autokannan sähköistämisessä 

on. Yhtenä työn tarkoituksena on myös olla tiivis tietopaketti sähköautoilusta 

kiinnostuneille. Työ suoritetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka lähteinä 

käytetään kirjallisuuslähteitä, artikkeleita ja tutkimuksia. Aluksi työssä esitellään 

sähköautojen historiaa ja nykytilaa Suomessa. Tämän jälkeen käydään läpi sähköautojen 
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tekniikkaa ja latausjärjestelmiä. Lopuksi pohditaan, mitä haasteita sähköautokannan 

lisäämisessä kohdataan.  

Tutkimuksessa huomio kohdistetaan sähköautojen lisäämiseen liittyviin haasteisiin 

Suomessa ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja. Sähköautokannan lisäämistä hidastavat 

lähinnä taloudelliset tekijät ja ihmisten tiedonpuute sähköautojen nykytilasta. 
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2 Tausta 

Yhdysvalloissa ja Britanniassa sähköautoja oli jo 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Hetken 

sähköautot olivatkin suosiossa, mutta lopulta polttomoottoriset autot syrjäyttivät ne. 

Sähköautot ovat alkaneet vasta viime vuosina yleistymään merkittävästi Suomessa ja 

maailmalla.  

2.1 Historia 

Sähköautoja alettiin kehittämään sähkömoottorin keksimisen jälkeen. Ensimmäinen 

sähköauto valmistettiin Englannissa 1884 Thomas Parkerin toimesta. Auto käytti 

Parkerin itse kehittämiä ladattavia akkuja. (The Telegraph 2009) 

1800- ja 1900-luvun taitteessa New Yorkissa oli noin 60 sähkökäyttöistä taksia. Autoista 

noin kolmannes oli sähkökäyttöisiä 1900-luvun alussa. Sähköautoista pidettiin, koska ne 

olivat hiljaisia, helppoja ajaa ja eivät tuottaneet päästöjä. (Matulka 2014) 

Sähköautojen myynti romahti vuonna 1908, kun Ford alkoi valmistamaan tunnettua T-

mallia sarjatuotantona. Polttomoottoriautot olivat merkittävästi halvempia kuin 

sähköautot. Vuonna 1912 starttimoottorin keksiminen lisäsi polttomoottoriautojen 

suosiota helpottamalla auton käynnistämistä. (Matulka 2014) 

Suomessa ensimmäinen sähköauto oli Helsingin palolaitoksen käytössä vuodesta 1909 

eteenpäin. Toimintamatka oli autolla niin pieni, että monesti hevoset joutuivat vetämään 

auton0 takaisin laitokselle. (Jokinen 2016) Tämän jälkeen Suomessa on ollut joitakin 

sähköautoprojekteja, merkittävimpinä on Imatran Voiman (nykyisin Fortum) ja Nesteen 

yhteistyössä 1980-luvun puolivälistä aloitettu projekti, jossa Subaru -pakettiautoista 

tehtiin sähkökäyttöisiä. Kaiken kaikkiaan näitä Elcat-sähköpakettiautoja valmistettiin 

noin 200 kappaletta. (Sirén 2017) Yleiseen myynnin lisäksi Posti osti näitä ja käytti niitä 

jakelutehtävissä 1990-luvulla. Vuonna 1998 Elcat-sähköautoja oli Postilla 60 kappaletta. 

(Bell 2016) 
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2.2 Sähköautojen määrä Suomessa 

Sähköautoja liikennekäytössä Suomessa oli 844 kappaletta vuonna 2016. Vuoteen 2017 

mennessä sähköautoja oli liikennekäytössä 1449 ja vuoteen 2018 mennessä 2404 

kappaletta. Ensirekisteröintien määrä on kasvanut nopeasti viimeisien vuosien sisällä; 

vuonna 2016 niitä tehtiin 223, vuonna 2017 määrä oli 502 kappaletta ja vuonna 2018 jo 

776 kappaletta. Vuosien 2016 ja 2018 välillä on siis tapahtunut merkittävää kasvua 

liikennekäytössä olevien autojen ja ensirekisteröintien määrissä. Kuvasta 1 nähdään, 

kuinka liikennekäytössä olevien autojen ja ensirekisteröintien määrä on muuttunut 

vuosien 2008 ja 2018 välillä. (Traficom 2019a, Traficom 2019b)  

 

Kuva 1. Täyssähköautot Suomessa vuosina 2008-2018.  

Kuvasta 1 voi havaita, kuinka liikennekäytössä olevien määrä on kasvanut nopeammin 

kuin ensirekisteröintien määrä vuosien 2012 ja 2018 välillä. Tämä selittyy mahdollisesti 

maahan käytettynä tuoduilla autoilla. Käytettyä, ulkomailla ensirekisteröityä autoa ei 

maahantuonnin yhteydessä ensirekisteröidä Suomeen uudestaan. Toinen syy tähän 

kuvaajien poikkeavuuteen on, että sähköautokanta on vielä tuore, että sähköautoja otetaan 

käyttöön enemmän kuin niitä poistetaan liikenteestä.  

Suomen hallitus on asettanut tavoitteen, että täyssähkö-, ladattavia hybridi- ja vetyautoja 

tulisi olla 250000 kappaletta vuonna 2030. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tulisi näiden 

autojen osuus olla myydyistä uusista autoista vuonna 2020 2 % ja nousta aina 30 %:iin 
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vuoteen 2030 mennessä. (Sipilä et al. 2018) Trafin mukaan Suomessa ensirekisteröitiin 

vuonna 2018 kaikkia henkilöautoja yhteensä 120505 kappaletta (Traficom 2019b), jolloin 

pelkkien täyssähköautojen (776 kpl) ensirekisteröintien osuus oli noin 0,6 %. Vuoden 

2019 tammi-heinäkuussa täyssähkö- ja hybridiautoja on ensirekisteröity 3818 kappaletta, 

joista täyssähköautoja on 1163 (Traficom 2019b). Vuoden 2020 tavoite sähköautojen 2 

%:n osuus myydyistä uusista autoista ei tunnu kovin kaukaiselta, jos sähkö- ja 

hybridiautojen ensirekisteröintien määrä kasvaa nykyisellä vauhdilla, eikä muiden 

henkilöautojen myynti kasva merkittävästi. On hyvin mahdollista, että 2 %:n tavoite 

saavutetaankin jo tänä vuonna.  

2.3 Sähköautojen ja hybridien eroja 

Hybridillä tarkoitetaan autoa, jossa on polttomoottorin lisäksi sähkömoottori. Tavallista 

hybridiä (HEV) ei tarvitse ladata, vaan akustoon tarvittava sähkö otetaan 

polttomoottorilta. Akusto on pieni hybridissä, sähköllä voi ajaa vain muutamia 

kilometrejä. Sähkömoottori vähentää polttoaineen kulutusta pienissä nopeuksissa ja 

jarruttamisesta otetaan talteen energiaa. Ladattavia hybridejä (PHEV) voi ladata 

verkkovirralla. Niillä voi ajaa pidempiä matkoja pelkällä sähköllä isoimpien akkujen 

johdosta. (Plugit 2019a) 

Sähköauto (BEV) eroaa hybrideistä siten, että siinä ei ole lainkaan polttomoottoria. 

Sähköautoa ladataan verkosta ja liikkumiseen käytetään vain sähköä. (Plugit 2019a) 

Sähköauton tärkeimmät komponentit ovat akku ja sähkömoottorit. 

2.4 Käyttökelpoisuus henkilö- ja tavaraliikenteessä 

Sähköautot soveltuvat hyvin henkilöliikenteeseen. Tavaraliikenteessä rekkoja ja kuorma-

autoja tavaran- ja maansiirrossa ei nähdä juuri sähkökäyttöisinä. Syy tähän on monesti 

latausinfrastruktuurin puute ja tehottomuus, vanha polttomoottoritekniikka on todettu 

näihin hyväksi ja siirtyminen uuteen käyttövoimaan voi olla haastavaa ja kallistakin. 

Kaukoliikenteen linja-autoja ei ole sähkökäyttöisinä, mutta paikallisliikenteessä ne ovat 

yleistymässä. 
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Teslalta on tulossa myyntiin vuoden 2019 aikana Semi -sähkörekka. Tästä rekasta tulee 

kaksi mallia ja niiden toimintamatkat ovat 300 mailia eli 483 km ja 500 mailia eli 805 km 

täydellä lastilla (noin 36 tonnia). Rekan luvataan kiihtyvän täydessä lastissa nollasta 

sataan km/h 20 sekunnissa ja siitä löytyy Tesloihin totuttu Autopilot -järjestelmä, joka 

ohjaa autoa itsenäisesti isoimmilla teillä. Energiankulutukseksi luvataan alle 2 kWh 

mailille eli noin 1,24 kWh kilometrille. (Tesla 2019a) Tesla ei ole julkistanut Semi -rekan 

akkujen kokoa, mutta arvioimalla akkujen vähimmäiskapasiteetiksi saadaan 

toimintamatkan ja energiankulutuksen avulla noin 600 kWh ja 1000 kWh.  

Lyhyillä kuljetusmatkoilla tavaraliikenteessä sähkörekat todennäköisesti toimivat 

paremmin kuin pidemmillä matkoilla. Toisaalta jos sähkörekoille tarkoitettu 

latausverkosto on riittävän kattava, voisi tämä mahdollistaa myös pitkien matkojen 

kuljetukset. Aikataulut ovat tiukkoja tavarakuljetuksissa, jolloin taukojen aikana akkujen 

tulisi latautua suurella teholla tai rekan akun tulisi olla suurikapasiteettinen, mikä 

mahdollistaisi koko matkan ajamisen ilman lataamista.  

Julkisessa liikenteessä ainakin pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenteellä (HSL) 

on ollut sähköbusseja käytössä vuodesta 2017 alkaen (HSL 2017). Vuonna 2019 HSL 

ottaa 35 uutta sähköbussia käyttöön (HSL 2018). 

2.5 Toimintamatka 

Sähköauton toimintamatkalla tarkoitetaan auton kulkemaa matkaa yhdellä täydellä 

latauksella. Toimintamatkaan vaikuttavat monet asiat, kuten akun kapasiteetti, auton 

paino, ajo-olosuhteet ja ajotapa. 

Suurella akulla, johon on varattu paljon energiaa, toimintamatka on yleensä riittävä. 

Auton suuri paino, huonot ajo-olosuhteet, paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä, korkeita 

ajonopeuksia sisältävä ajo, sekä aggressiivinen ajotapa alentavat toimintamatkaa.  

Ilman lämpötilalla on suuri vaikutus auton toimintamatkaan. Akkujen – varsinkin 

yleisesti käytössä olevien litiumakkujen - toiminta huononee ajettaessa kovalla 

pakkasella. (Zhang et al. 2017) Kylmissä olosuhteissa ajettaessa matka lyhenee 

merkittävästi, toimintamatka voi olla jopa 40 % lyhyempi kylmissä olosuhteissa. (Wang 
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et al. 2016) Auton toimintamatkaa saadaan pidennettyä lämmittämällä akkuja. Akku, joka 

lämmittää itseään ajon aikana, on havaittu olevan energiatehokas ja nopea. Akun 

lämmitys on todettu hyväksi toimintamatkan kannalta. (Zhang et al. 2017) Lisäksi auton 

sisätiloja joudutaan lämmittämään, jotta näkyvyys ulos pysyy hyvänä (Jaguemont et al, 

2016).  

Kylmissä olosuhteissa jarrutusenergian hyödyntäminen joudutaan ottamaan pois 

käytöstä, jottei akuissa oleva litium pinnoittuisi. Pinnoittuminen on haitallista akulle. 

Tällöin hukataan paljon energiaa, joka voitaisiin ottaa hyötykäyttöön jarruttamisesta. 

Akkujen lämmittäminen mahdollistaa jarrutusenergian talteen ottamisen. Samalla 

akkujen toiminta paranee ja toimintamatka pitenee. -40°C:n lämpötilassa toimintamatka 

voi pidentyä jopa 49 % lämmityksen vaikutuksesta verrattuna tilanteeseen, jossa akkua ei 

lämmitettäisi. (Zhang et al. 2017) 

Koska toimintamatkaan vaikuttaa niin moni asia, on määrätty tietynlainen auton 

toimintamatkan mittaustapahtuma. Näin varmistetaan, että eri autojen toimintamatkoja 

voidaan vertailla yhtenevien mittaustapojen avulla. Yksi mittaustapa on NEDC (New 

European Driving Cycle). Tässä testissä on tarkalleen määrätty ajomatka, aika ja 

ajonopeudet. Tämä on vanha mittaustapa, joten on luotu uusi mittaustapa – WLTP 

(Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Cycle), joka vastaa paremmin todellista 

ajosykliä. WLTP -mittaustavan testissä autoa testataan monipuolisemmin pidemmällä 

matkalla ja ajalla, sekä vaihtelevilla ajonopeuksilla ja kuormitustavoilla. (Autoalan 

tiedotuskeskus 2019a) Uutta mittaustapaa on alettu käyttämään autoverotuksessa 

Suomessa vuoden 2018 syyskuusta alkaen kaikilla ensirekisteröidyillä autoilla. Vanha 

mittaustapa (NEDC) poistuu käytöstä vuonna 2021, jonka jälkeen päästöt ilmoitetaan 

ainoastaan WLTP -mittauksen perusteella. (Autoalan tiedotuskeskus 2019b) 

Sähköautojen kohdalla WLTP -mittaustavassa mitataan energiankulutusta. Ajoon 

lähdetään täydellä akulla ja testin jälkeen mitataan lataamiseen tarvittava energia. 

Testissä otetaan myös huomioon lataamisessa tulevat häviöt. Sähköautojenkin 

toimintamatka tullaan ilmoittamaan WLTP mittaustavalla. (Autoalan tiedotuskeskus 

2019a)  

Taulukossa 1 on esitetty sähköautojen toimintamatkoja eri autovalmistajilta. 
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Taulukko 1. Sähköautojen toimintamatkoja 2018. 

sähköauto toimintamatka 
[km] mittaustapa 

Tesla Model S 100D 632 NEDC 
Tesla Model S P100D 613 NEDC 
Tesla Model X 100D 565 NEDC 
Tesla Model 3 530 NEDC 
VW e-Golf 300 NEDC 
Hyundai Ioniq Electric 280 NEDC 
Renault Kangoo 270 NEDC 
Kia Soul Ev 250 NEDC 
Jaguar I-Pace 470 WLTP 
BMW I3 310 WLTP 
Nissan Leaf 270 WLTP 
Nissan e-NV200 200 WLTP 
Smart Fortwo EQ 160 WLTP 
Smart Forfour EQ 155 WLTP 

 

Toimintamatkat on haettu autovalmistajien sivuilta. Osa valmistajista ilmoittavat 

toimintamatkan edelleen NEDC-mittaustavalla, joskin WLTP-mittaustapa on tätä 

realistisempi. Sähköautojen toimintamatkat ovat vielä keskimäärin noin 300 km, mutta 

parhaimmilla akuilla varustetuilla autoilla toimintamatkat ovat yli 500 km. 
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3 Sähköautojen tekniikka 

Sähköauto on tekniikaltaan yksinkertaisempi kuin polttomoottoriauto. Sähköauton 

tärkeimmät komponentit ovat akusto ja sähkömoottorit. Vaihdelaatikkoa ei välttämättä 

tarvita, samoin voiteluaineet ja pakoputkisto sähköautosta puuttuvat. Huoltokohteita on 

siis paljon vähemmän verrattuna perinteiseen henkilöautoon. Sähkömoottorissa on suuri 

vääntömomentti heti alhaisilla kierroksilla. Lisäksi sähkömoottori pystyy pyörimään 

suurilla pyörimisnopeuksilla. Kun autossa ei ole vaihdelaatikkoa, on voimansiirron häviöt 

huomattavasti pienemmät, huoltokohteita on vähemmän ja samalla autosta tulee 

kevyempi.  

Eniten kehitystyötä on suunnattu sähköautojen akkuihin. Toimintamatkaa halutaan 

pidentää, mutta auton painoa taas ei haluta kasvattaa painavammalla ja paljon tilaa 

vaativalla akulla. Akkujen energiatiheyttä halutaan siis kasvattaa, jotta akusto mahtuu 

pienempään tilaan ja painaisi vähemmän. 

3.1 Akku 

Sähköauton tärkein komponentti on akku, joka toimii auton energiavarastona. Akkuun 

ladataan sähköenergiaa, jota käytetään auton liikuttamiseen.  

Akkuja on erikokoisia. Akun koon sijaan tulisi kuitenkin käyttää termiä akun kapasiteetti. 

Akun kapasiteettia eli energiamäärää, joka voidaan ladata akkuun, kuvataan yksiköllä 

kilowattitunti (kWh). Yleensä markkinoilla olevat akut ovat muutamia kymmeniä 

kilowattitunteja. Monissa autoissa akut ovat usein 40 kWh:n ja 75 kWh:n välillä. Suurin, 

100 kWh:n akku löytyy Tesla Model S ja Model X autoista. Auton akun kapasiteetti 

valitaankin lähinnä halutun toimintamatkan perusteella.  

Yleisin akkutyyppi sähköautoissa on litiumioniakku. Litiumioniakuissa on myös eroja 

käytetyissä metalleissa. Yleensä litiumin lisäksi akussa on nikkeliä, kobolttia ja 

mangaania, eli puhutaan ns. NCM-kemiasta. Tesla poikkeaa muista 

sähköautovalmistajista siten, että sen akuissa ei ole mangaania ollenkaan, vaan akuissa 

on nikkeliä, kobolttia ja alumiinia litiumin lisäksi. Tällöin puhutaan NCA-kemiasta. 

(Luukkanen 2018) 
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Yksi kalleimmista materiaaleista akkujen valmistuksessa on koboltti. Kobolttia on 

rajoitetusti maailmalla ja sitä louhitaan usein kaivoksissa, joissa käytetään lapsityövoimaa 

(Mäki-Petäjä 2017). Koboltin käyttöä halutaan vähentää juuri näiden syiden vuoksi. Tesla 

onkin vähentänyt koboltin kulutusta, mm. Model 3 -mallin yhteydessä siten, että on 

akussa vain 2,8 %, kun muilla valmistajilla sitä on keskimäärin 8 % (Ahtiainen 2018). 

Akkujen yhteydessä puhutaan energiatiheydestä. Se tarkoittaa akun kapasiteetin eli 

varastoidun energiamäärän suhdetta tilavuusyksikköä kohden (yksikkö Wh/l). Nykyisillä 

akuilla energiatiheys on suhteellisen pieni eli akustosta joudutaan tekemään isoja ja 

painavia. Akkujen energiatiheyden kehitys on ollut nopeaa, sillä vuonna 2009 

energiatiheys oli vain reilu 100 Wh/l, kun 2016 se oli jo vajaa 700 Wh/l. (Robinson 2018).  

Akusto lämpenee ajon aikana, joten sitä pitää jäähdyttää. Sähköautoissa käytetään ilma- 

ja vesijäähdytystä. Mm. Nissan Leafissa on ilmajäähdytetyt akut (Tekniikanmaailma 

2017).  

3.2 Sähkömoottori 

Sähkömoottori käyttää akussa olevaa sähköenergiaa ja muuttaa sen liike-energiaksi 

pyörittääkseen auton renkaita saaden auton liikkumaan. Sähköautossa sähkömoottoreita 

voi olla yksi tai useampia.  

Sähköautoissa sähkömoottorit ovat usein tasavirtamoottoreita (DC). Akuista tulevaa 

tasavirtaa voidaan käyttää suoraan tasavirtamoottoriin, jota ohjataan 

pulssisuhdeohjaimen avulla (PWM). Tasavirtamoottoreita tulee huoltaa noin 2000-10000 

kilometrin välein. Ne vaativat myös puhallinjäähdytyksen, jotta moottorista lähtevä pöly 

ja muodostuva lämpö ei vahingoittaisi sitä. Nykyisissä sähköautoissa on alettu 

käyttämään vaihtovirtasähkömoottoreita (AC). Akuista tuleva tasavirta tulee muuttaa 

invertterillä vaihtovirraksi. Vaihtovirtasähkömoottoria ohjataan taajuusmuuttajalla. AC-

moottori on kalliimpi, mutta vaatii vähemmän huoltoa ja toimii paremmalla 

hyötysuhteella kuin DC-moottori. AC-moottorit ovat usein nestejäähdytettyjä. 

(Sähköautot – Nyt! 2017) Sähkömoottorien hyötysuhteet ovat yleensä 70 – 95 %:n välillä. 

(Andwari et al. 2017) 
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3.3 Regeneratiivinen jarrutus 

Regeneratiivinen jarrutusjärjestelmä muuttaa auton liike – eli kineettistä energiaa 

sähköenergiaksi, kun autoa jarrutetaan. Sähkö- ja hybridiauton toimintamatkaa saadaan 

näin pidennettyä ottamalla muuten hukkaan menevää energiaa talteen. Tämän 

järjestelmän lisäksi autossa on oltava erilliset, mekaaniset jarrut. (Kanumilli et al. 2016) 

Taloudellisessa ajossa nopeutta ei haluta hidastaa, jottei kiihdytyksiä tarvita tehdä niin 

paljon. Kuitenkin turvallinen ajo vaatii myös näiden mekaanisten jarrujen käyttämistä 

ennen risteyksiä ja yllättävissä tilanteissa.  

Kun ajaja nostaa jalan ”kaasupolkimelta” ja painaa jarrua kevyesti, järjestelmä kytkee 

sähkömoottorin generaattoritilaan ja lataa akkuja. (Bosch 2019)  

3.4 Kehityskohteita 

Sähköautojen tekniikka toimii jo nyt hyvällä hyötysuhteella. Sähköauton Tank-to-Wheel 

(TTW) eli akkuun varatun energian käyttäminen renkaiden pyörittämiseen on 

hyötysuhteeltaan 67-81 %. Tällöin häviöitä tulee mm. tasavirran muuttamisesta 

vaihtovirraksi, sähkömoottorien ohjaamisessa taajuusmuuttajalla, voimansiirrossa ja 

sähkömoottorissa (Serpa 2011). Polttomoottoriauton TTW on 13-20 % johtuen 

polttomoottorin huonosta hyötysuhteesta; suurin osa energiasta menee hukkalämmöksi 

(Righolt et al. 2013).  

Suomessa sähköntuotannon hyötysuhde on noin 45 %. Sähkönsiirrossa ja -jakelussa tulee 

häviötä noin 3 % (Honkapuro et al. 2015). Sähköauton lataamisen (90 %) ja akuston 

hyötysuhde (90 %) on yhteensä 81 % (Mutanen 2019). Tällöin sähköauton Well-to-Tank 

(WTT) hyötysuhde eli sähköntuotannon ja energian varastoinnin hyötysuhde on noin 35 

%. Polttomoottoriautolla WTT on luokkaa 83-88 % johtuen mm. öljyn kuljettamisesta, 

jalostamisesta ja polttoaineen kuljetuksista (Righolt et al. 2013).  

Kun sähköauton WTT:stä ja TTW:stä lasketaan kokonaishyötysuhde, saadaan siitä 24-29 

%. Polttomoottoriautolla vastaava hyötysuhde on 11-18 %. On muistettava, että 

uusiutuvilla tuotettuna hyötysuhteella ei ole niin suuri merkitys. Tuuli-, vesi- ja 

aurinkoenergia ei ehdy; sitä on lähes aina saatavilla. Tällöin sähköauton WTT hyötysuhde 

on suurempi, jos sähköntuotannon hyötysuhteen ajatellaan olevan 100 % ja ainoat häviöt 
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syntyvät sähkönsiirrosta ja -jakelusta ja akuston lataamisesta. Silloin WTT olisi noin 79 

% ja kokonaishyötysuhde 53-64%.  

Jarrutusenergian parempi hyödyntäminen toisi lisää toimintamatkaa. Kaikkea liike-

energiaa ei voida ottaa jarruttaessa hyötykäyttöön. Aina syntyy hukkaenergiaa, kuten 

lämpöä, mekaanisten osien kulumista ja muodon muuttumista ja lataamishäviöitä. Eli ei 

ole mahdollista saada jarrutusenergiaa niin paljon talteen, että saataisiin auto kiihdytettyä 

takaisin samaan vauhtiin pelkällä energian talteenotolla. On oletettavaa, että on 

mahdollista parantaa olemassa olevaa jarrutusenergian talteenottamisteknologiaa, jotta 

toimintamatka paranisi. Seurauksena voi tällöin olla järjestelmien monimutkaistuminen 

ja kustannusten kasvu, sekä mahdollinen auton painon nousu lisääntyvän teknologian 

myötä. 

Yksi kehitysmahdollisuus voisi olla auton pintapeltien korvaaminen aurinkopaneeleilla, 

esimerkiksi katon peittävä paneeli lataisi auton akkuja aurinkoisella säällä. Tällainen 

paneeli, jonka teho on muutamia satoja watteja, pidentäisi toimintamatkaa ja parantaisi 

mukavuutta ja turvallisuutta mahdollistamalla tehokkaan ilmastoinnin pysäköinnin 

aikana. Esimerkiksi teholtaan 300 W:n aurinkopaneeli kolmen päivän aikana, kuutena 

tuntina päivässä täydellä teholla lataisi akkua 5400 Wh. Jos auto kuluttaa sähköä ajossa 

keskimäärin 200 Wh/km, ajaisi tällä aurinkoenergialla tuotetulla sähköllä 27 kilometriä. 

Aurinkopaneelien nykyisellä hintatasolla tämä voisi ollakin kustannustehokas täydentävä 

latausjärjestelmä.  

Toimintamatkaan vaikuttaa myös suuresti auton ilmanvastus, joten sähköauton 

aerodynamiikkaa kannattaisi kehittää. Ilmanvastuksen määrä ilmaistaan 

ilmanvastuskertoimella cd,tot (drag coefficient (total)). Sen luku on nykyisillä 

henkilöautoilla tyypillisesti 0,22-0,40 välillä. Audin mukaan cd,tot-luvun pienentäminen 

sadasosalla pidentää sähköauton toimintamatkaa viidellä kilometrillä (Green Car 

Congress 2018). Teslan mukaan 10 %:n parannus aerodynamiikassa – ilmanvastuksen 

pienentäminen - pidentää toimintamatkaa 5 %:ia. Ilmanvastuksella onkin suuri vaikutus 

varsinkin sähköautojen osalta, sillä ilmanvastus on 48 %:ia kokonaisvastuksesta 

moottoritienopeuksissa. (Aktas et al. 2017)  
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Keulan muotoilulla on suuri vaikutus ilmanvastukseen, koska se törmää ensimmäisenä 

ilman kanssa. Ns. greenhousella eli tuulilasilla, sivulaseilla, takalasilla ja a- ja c-pilareilla 

on myös iso vaikutus ilmanvastukseen. Katon tulisi olla matalarakenteinen ja tuulilasin 

olla mahdollisimman suuressa kulmassa konepeltiin nähden. Auton pohjan tulisi olla 

tasainen, jotta ilma virtaa auton ali, eikä törmää auton pohjan rakenteisiin. Sähköauton 

tekniikka mahdollistaakin tasaisen pohjan rakentamisen, koska akusto sijoittuu etu- ja 

takarenkaiden välille, matalalle pohjaan. Tällöin saadaan vastusvoimia vähennettyä 

toimintamatkan parantuessa. (Aktas et al. 2017) 

Vaikka sähköautoa ei tarvitse jäähdyttää yhtä tehokkaasti, silti nykyisissä autoissa näkee 

keulassa säleikköjä. Ne kasvattavat ilmanvastusta, kun ilmavirta ei ohjaudukaan pois 

autosta, vaan törmää auton sisärakenteisiin. Toki pieni kanava täytyy olla ilmastoinnin 

kennolle ja mahdolliselle akuston jäähdytykselle. Säleiköt ovat kuitenkin liian suuria. 

Säleikköä pienentämällä ja keulan virtaviivaisella muotoilulla saataisiin vastusvoimia 

vähennettyä. General Motorsin EV1 (1996) sähköauton cd,tot oli 0,19. Autossa oli 

virtaviivainen keulan ja greenhousen muotoilu, lisäksi etusäleikkö puuttui (Aktas et al. 

2017). 

Monissa nykyautoissa on myös hyvin suurikokoiset ja raskaat vanteet, sekä leveät 

renkaat. Kevyemmillä vanteilla hitausmomentti eli inertia pienentyisi ja kapeimmilla 

renkailla vierintävastus vähentyisi. Tällöin sähkönkulutus olisi pienempää ja 

toimintamatka kasvaisi. Esimerkkinä Teslan kotisivuilla olevalla laskurilla havaitaan, 

kuinka Model S:ssä 19 tuumaisista vanteista siirtyminen 21 tuumaisiin 100 km/h:ssa 

20°C:n lämpötilassa pudottaa 12-25 km toimintamatkaa. Kiihdytystilanteissa suurempi 

vanteiden massa aiheuttaa sähkön kulutuksen merkittävää nousua ja heikentää 

kiihtyvyyttä.  

Myös vanteet vaikuttavat aerodynamiikkaan. Parhaat aerodynaamiset ominaisuudet ovat 

suljetulla vanteella, jossa ei ole aukkoja. Tämä kuitenkin aiheuttaa teknisiä haasteita, sillä 

vanteissa olevien aukkojen tarkoituksena on päästää ilmaa jäähdyttämään jarruja. Renault 

on kehittänyt aktiivisen vanteen, joka pysyy suljettuna, mutta mahdollistaa jarrujen 

jäähdytyksen aukkojen auetessa tarvittaessa. (Aktas et al. 2017) Vanteilla on myös suuri 

vaikutus auton ulkonäköön, eikä suljettu vanne ole välttämättä niin näyttävän näköinen. 
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Aktiivinen vanne voisi ollakin hyvä kompromissi paremman aerodynamiikan ja designin 

osalta, kunhan vanteen paino ei kasva liian suureksi. Lisäksi vanteen toiminta Suomen 

oloissa voi olla epävarmaa lumen jäätyessä vanteisiin kiinni.  

Perinteisillä sivupeileillä (RVSM – Rear View Side Mirrors) osuus 

kokonaisilmanvastuskertoimesta (cd,tot) on noin 6 %:ia. Sivupeilien rinnalle on tulossa 

kamerat (CMS – Camera Monitoring System), joilla voidaan kuvata jopa 360 astetta. 

Koska kamerat mahtuvat pienempään tilaan ja peilien kokoa on pienennetty, on näiden 

”sivupeilien” osuus enää cd,tot:sta 2 %:ia. (Aktas et al. 2017) 
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4 Latausjärjestelmät 

Sähköautojen latauslaitteet eroavat toisistaan lataustehoiltaan ja eri laitteissa on eri 

pistoketyyppejä. Latauspisteiden määrä ja sähkönkulutuksen kasvu vaatii älykästä 

sähköverkkoa. 

4.1 Latauslaitteet 

Kotilatauslaite on helposti asennettava pienitehoinen laturi. Laite asennetaan monesti 

seinään tai autopaikan ”lämpötolppaan”. Latausteho on yleensä asennuskohteen 

sähköteknisestä kapasiteetista riippuen 3,6 – 11 kW:n välillä. (Plugit 2019b) 

Kauppakeskusten ja yritysten parkkipaikoille rakennettavilla asiointilatauslaitteilla voi 

ladata sähköautoa nopeammin. Tyypillisiä asennuksia on kolmivaihevirtaan asennettavat 

latauslaitteet, jotka lataavat 3x16 A virralla ja 11 kW:n teholla tai 3x32 A virralla ja 22 

kW:n teholla. Pistoketyyppinä usein Euroopan yleisin, tyyppi 2. Useimmiten nämä 

laitteet ovat älykkäitä ja niiden ohjaaminen on helppoa. Voidaan asentaa seinään, lattiaan 

tai maahan. (Plugit 2019b) 

Pikalatauslaitteita on usein isojen teiden varsilla huoltamoiden yhteydessä. Latausteho on 

usein 50 kW. Tulevaisuudessa pikalatauslaitteiden teho voi olla 125 kW ja noin 300 A. 

Pistoketyyppeinä CSS ja CHADeMo. CSS pistokkeella voidaan syöttää sähköä 120 kW:n 

ja CHADeMo:lla 63 kW:n teholla. Pikalatauslaite on kalliimpi investoida laitteen 

arvokkuuden ja tehotarpeen vuoksi. Moniin paikkoihin pikalatauslaitteen asennus ei ole 

mahdollista juuri tämän suuren tehon tarpeen takia. (Plugit 2019b) Teslojen omistajille 

on rakennettu ns. Supercharger asemia, joissa latausteho on 120 kW. (Tesla 2019b)  

4.2 Pistoketyypit 

Sähköautojen latauspistokkeita on useita. Tietyillä pistokkeilla ladataan autoa vaihto- tai 

tasavirralla.  
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4.2.1 Tyyppi 1 

Käytetään vaihtovirtalaturien yhteydessä, joka takaa virransyötön aina 80 A (ampeeriin) 

asti. Auton oma laturi muuttaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC) ja määrittää 

latausvirran, jolla akkuja ladataan. Yleensä auton oma laturi lataa akkuja 16 A virralla. 

Tyypin 1 liitintä käytetään yhdysvaltalaisissa ja japanilaisissa sähköä käyttävissä 

autoissa. (Plugit 2019c) 

 

Kuva 2. Tyypin 1 pistoke. Lähde: Plugit 2019c. 

4.2.2 Tyyppi 2 

Tyypin 2 pistokkeella voidaan ladata autoa kolmivaihevirralla (ns. voimavirta), aina 63 

A asti. Pistoketyypillä 2 varustetut ladattavat hybridit latautuvat usein 1x16 A virralla ja 

täyssähköautot 3x32 A virralla. Standardoitu julkisissa latauspaikoissa Suomessa ja 

muualla Euroopassa. Käytetään eurooppalaisissa ladattavissa autoissa. (Plugit 2019c) 
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Kuva 3. Tyypin 2 pistoke. Lähde: Plugit 2019c. 

4.2.3 CHADeMo 

CHADeMo pikalatausliittimellä ladataan autoa suoraan tasavirralla, joten auton oma 

laturi voidaan ohittaa ja lataaminen on nopeaa. Latausteho mahdollista jopa 63 kW:iin 

asti. Pistoke käy mm. Nissan ja Mitsubishi autojen pikalataamiseen. (Plugit 2019c) 

 

Kuva 4. CHADeMo pistoke. Lähde: Plugit 2019c. 

4.2.4 CSS (Combo) 

CSS on myös pikalatausliitin, jolla syötetään tasavirtaa ja voidaan ladata jopa 125 kW:n 

latausteholla. Käy mm. BMW ja Volkswagen autoihin. (Plugit 2019c) 
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Kuva 5. CSS pistoke. Lähde: Plugit 2019c. 

Latauspistokkeita on siis useita erilaisia ja voi tuntua haasteelliselta löytää oikea 

latauspaikka ja oikeanlainen pistoke omaa autoa varten. Kuitenkin monissa 

latauspaikoissa on useita, jopa nämä kaikki latauspistoketyypit. Onhan tälläkin hetkellä 

polttomoottoriautoihin useita bensiinilaatuja (95e10, 98e5 ja e85), sekä diesel (kesä- ja 

talvilaatu) – autoilijan on tunnettava autonsa ja valittava oikea polttoaine. Sähköauton 

lataaminen on helpompaa, koska lataamisessa ei voi tehdä virhettä; pistokkeen tulee olla 

oikea, jotta auto latautuu. Latausjohtoihin on saatavana adaptereja, joilla saa tietyt 

pistokkeet käymään omaan autoon.  

4.3 Latauspisteiden määrä ja sijainti 

Sähköautojen latauspisteitä on Suomessa Latauskartta.fi -palvelun mukaan noin 700 

kappaletta, on myös mahdollista, että kaikki Suomen julkiset latauspisteet eivät ole vielä 

päivittyneet karttaan. Lisäksi yksityisiä latauspisteitä on useita.  

Eniten on tyypin 2 pistokkeella varustettuja latauspisteitä. Latauspisteet sijoittuvat suuriin 

kaupunkeihin, kuten Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere. Merkittävästi eniten on 

pääkaupunkiseudulla, jossa niitä on noin 170 kappaletta. (Suomen sähköautoilijat Ry 

2019) Kartta ei kata yhtä hyvin muita pohjoismaita kuin Suomea, eli näistä maista ei ole 

saatu tietoon kaikkia latauspisteitä.  

Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi vuoden 2017 alussa Suomen kansallisen 

ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. 

Sen tavoitteena on mm. lisätä sähköautojen latauspisteiden määrä 2000:een kappaleeseen 

vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä niitä tulisi olla 25000 kappaletta. 
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(Liikenne- ja viestintäministeriö 2017) Latauspisteiden määrä onkin kasvanut nopeasti 

viimevuosina. Markettien ja huoltoasemien yhteyteen rakennetaan jatkuvasti lisää 

latauspisteitä. Vuoden 2020 tavoite kuulostaakin varsin realistiselta. 

Vuonna 2018 oli liikennekäytössä 15499 täyssähkö- ja ladattavia hybridiautoja (Traficom 

2019b). Kun latauspisteitä oli noin 700, tämä tarkoittaa noin 22 sähköautoa yhtä 

latauspistettä kohti. Pelkkiä täyssähköautoja tarkastellessa luku on noin kolme 

sähköautoa yhtä latauspistettä kohti. Jos vuonna 2030 on 250000 sähköautoa ja 25000 

latauspistettä, on silloin 10 sähköautoa yhtä latauspistettä kohti. Taulukossa 2 on Suomen 

maakunnista Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi. Maakuntien 

latauspisteiden määrät on arvioitu Latauskartta.fi -palvelusta ja sähköautojen määrät 

Traficomin tilastoista. Kolmessa ensimmäisessä mainituissa maakunnissa on eniten 

latauspisteitä ja sähköautoja, Lappi otettu vertailun vuoksi hyvin erilaisten sähköautojen 

ja latauspistemäärien perusteella. Samassa taulukossa on sähköautojen määrän suhde 

latauspisteisiin. 

Taulukko 2. Sähköautot ja latauspisteet. 

 Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Lappi 
täyssähköautoja 1375 210 201 37 
ladattavia hybridejä 7072 1222 1086 180 
sähköautot yht. 8447 1432 1287 217 
latauspisteitä 230 60 70 40 
sähköautoa/latauspiste 36,7 23,9 18,4 5,4 
täyssähköautoa/latauspiste 6,0 3,5 2,9 0,9 

 

Taulukosta havaitaan, että sähköautoja on jokaisessa maakunnassa enemmän kuin 

latauspisteitä. Vaikka Uusimaalla on paljon latauspisteitä, on siellä kuitenkin eniten 

sähköautoja latauspisteisiin verrattuna. Huomattavaa on, että Lapissa tilanne on parempi. 

Maakunnissa, joissa sähköautojen ja latauspisteiden suhdeluku on suuri, latauspisteitä on 

lisättävä, jotta kaavailtu tavoite 10 sähköautoa yhtä latauspistettä kohti toteutuu. Jos 

latauspisteiden kysyntään ei vastata, voi riittämätön latausinfrastruktuuri heikentää 

jatkossa sähköautojen myyntiä.  
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4.4 Älykäs sähköverkko 

Lisääntyvä sähköautojen lataaminen vaatii reaaliaikaista ja ohjattavaa sähköverkkoa. 

Jotta sähköautojen lataaminen ei aiheuta ongelmia sähköverkossa, on lataamista ohjattava 

jatkuvasti. Sähköautokannan akustot on merkittävä energiavarasto. Sähköautot voisivat 

olla osa sähköverkkoa. Tällöin puhutaan V2G:stä eli Vehicle to Grid älykkäästä 

lataamisesta ja purkamisesta.   

Käyttäjä voisi syöttää esim. mobiilisovellukseen arvioidun lähtöajan ja ajomatkan, jolloin 

matkaan lähtiessä järjestelmä ohjaa latausta siten, että auton akkua on ladattu riittävästi 

matkaa ajatellen. Akkuja ladattaisiin yöllä, kun valtakunnallisesti sähkönkulutus 

kokonaisuudessaan on alhaista.  

Tällöin yön ja päivän välisiä kulutushuippuja voitaisiin tasata. Päivällä akuissa olevaa 

sähköä voitaisiin tarpeen tullen ottaa valtakunnan verkkoon vähentämällä 

sähköntuotannon tarvetta voimalaitoksissa ja takaamaan sähkön riittävyyttä. Tämä 

onnistunee autoilijoiden osalta, jotka ajavat vain vähän ja joilla ei ole tiettyä aikataulua 

päivän aikana. Usein pitkää matkaa ajavan ja hälytystehtäviä suorittavien osalta V2G voi 

olla haastavaa, sillä akun tulee olla täynnä ennen matkaa ja akkua tulee ladata välillä 

matkan aikana. Tähän autoilijoita voisi kannustaa pienellä palkkiolla, halvemmalla 

sähköllä tai verohelpotuksilla.  

  



21 
 

 
 

5 Lisäämisen haasteita 

Sähköautokannan lisäämistä rajoittavat monet seikat Suomessa. Suurin muutosta 

hidastava tekijä on sähköautojen korkeat. Sähköautoihin suhtaudutaan epäilevästi ja 

niihin kohdistuu vääriä uskomuksia; esim. niiden ei uskota toimivan Suomen vaativissa 

olosuhteissa. Lisäksi pelätään sähkön loppuvan akuista kesken matkan. Välimatkat ovat 

Suomessa pitkiä, joten autoilta vaaditaan pitkää toimintamatkaa. Sähköautoja verotetaan 

vähemmän kuin muilla käyttövoimilla kulkevia autoja. Verotus ei kannusta 

sähköautoiluun. 

5.1 Rahoitus 

Sähköautot ovat suhteessa kalliita verrattuna samankokoisiin polttomoottoriautoihin. 

Halvimmat sähköautot maksavat jo liki 40 000 euroa. Esimerkiksi Nissan Leaf, joka on 

suosittu sähköauto, maksaa halvimmillaan 38 200 euroa sisältäen autoveron. Nissanilla 

on samassa kokoluokassa polttomoottorinen Juke, jonka saa jo 19850 eurolla. Toki 

halvimman Juken varustelutaso ei ole samaa tasoa Leafin kanssa. Tesla Model S 100D, 

jolla on hyvä 632 kilometrin toimintamatka, maksaa halvimmillaan 86 300 euroa. 

Valtio tukee sähköauton ostamista 2000 eurolla. Hankintatuen edellytyksenä on, että: 

 auto on täyssähköinen henkilöauto 

 ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö 

 vuokraaja sitoutuu vuokraamaan auton yksinomaan omaan käyttöönsä vähintään 

kolmeksi vuodeksi 

 auton kokonaishinta on enintään 50 000 euroa (sisältää ALV ja autoveron) 

 auto ei ole ollut aikaisemmin rekisterissä 

 auto on ensirekisteröitävä 1.1.2018 – 30.11.2021 

 tilaus- ja kauppasopimus tai sopimus pitkäaikaisvuokraamisesta on voitu tehdä 

tätä aiemminkin 

 auton hankintaan ei ole käytetty romutuspalkkiota 

 valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on 

käytettävissä 
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 määrärahaa on kohdistettu hankintatukeen ja muuntotukeen yhteensä 6 

miljoonaa euroa vuodessa. (Traficom 2019c) 

Sähköautojen korkeat hinnat hidastavat myyntiä. Jos hinnat laskisivat 20000 – 30000 

euron hintaluokkaan tai valtion hankintatuki olisi suurempi, sähköautojen myynti kasvaisi 

oletettavasti. Vaikka sähköauto on kallis investointi, sen huolto- ja käyttökustannukset 

ovat merkittävästi polttomoottoriautoa pienemmät. Tätä ei yleisesti tiedosteta sähköautoa 

pohdittaessa. 

Otetaan seuraavaksi tarkasteltavaksi sähkö- ja polttomoottoriauton elinaikaisia 

kustannuksia eli tehdään niin sanottu Total Cost of Ownership (TCO) laskelma. Otetaan 

laskelmiin Nissanilta Leaf (sähkö) ja Juke (bensiini) henkilöautot. Vuonna 2020 

ajoneuvoveroa tullaan alentamaan, joten laskelmassa otetaan ajoneuvoveron määrä 

kyseisen vuoden veroilla. 

Nissan Leafin ostohinta on 38200 euroa (sis. autovero), hankkimiseen saa hankintatuen 

2000 euroa, huoltokulut vuodessa keskimäärin noin 250 euroa. Huoltokulut on arvioitu 

Autojerry.fi sivuston kautta haettujen määräaikaishuoltotarjousten kautta. Leafin 

ajoneuvoveron perusvero on vuodessa 53,29 euroa Traficomin ajoneuvoverolaskurin 

mukaan ja käyttövoimavero kokonaispainolla 1995 kg 104,025 euroa (1,5 snt / alkava 

100 kg), jolloin ajoneuvovero yhteensä 157,315 euroa. Sähköä kuluu ajettaessa 200 

Wh/km (Nissan 2019a). Sähkön hinta on keskimäärin noin 0,15 €/kWh. Juken ostohinta 

on 19850 euroa (sis. autovero), huoltokulut vuodessa noin 300 euroa. Ajoneuvovero 

Jukella (CO2-päästöillä 138 g/km) on vuodessa 153,738 euroa (Veronmaksajat 2019). 

Juken yhdistetty kulutus on 6 litraa/100 km, bensiinin hinta on 1,45 €/litra. Autoilla 

ajetaan vuodessa 25000 kilometriä ja käyttöaika 12 vuotta.  

Renkaiden kuluminen oletetaan olevan yhtä nopeaa molemmilla autoilla, joten se jätetään 

huomiotta. Myös isojen huoltojen, kuten jakopään, laturin ja kytkimen mahdollisia 

vaihtoja ei oteta huomioon. Oletetaan sähköauton akuston kestävän koko ajanjakson ajan. 

Oletetaan myös huoltokustannusten, ajoneuvoveron, sähkön hinnan ja bensiinin hinnan 

pysyvän vakiona ajanjakson aikana. Jälleenmyyntiarvojen oletetaan olevan nolla. 

Taulukossa 3 on TCO-laskelma kyseisistä kahdesta autosta. 
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Taulukko 3. TCO -laskelma. 

 
Nissan 
Leaf 

Nissan  
Juke 

ostohinta 38200 19850 
hankintatuki -2000  
huoltokulut 3000 3600 
ajoneuvovero 1887,78 1844,86 
sähkön kustannus 9000  
bensiinin kustannus  26100 
jälleenmyyntiarvo 0 0 
yhteensä 50087,78 51394,86 

 

Kokonaiskustannuksiksi tulee kahdentoista vuoden aikana Nissan Leafilla 50087,78 

euroa ja Jukella 51394,86 euroa. Sähköauton hankintahinta on korkeampi, mutta 

käyttökustannukset ovat pienet. Bensiiniauton hankintahinta on alhainen, mutta 

käyttökustannukset - kuten polttoainekustannukset – ovat suuri osa TCO -laskelmassa. 

Sähköautolla säästää merkittävästi juuri alhaisen kulutuksen ja hyvän hyötysuhteen 

vuoksi, jolloin sähköä kuluu vähän. On huomattava, että Leaf on liki 20000 euroa 

kalliimpi auto ja se on varusteluiltaan merkittävästi parempi. Sähköauto olisi vielä 

kannattavampi, jos vuodessa ajettaisiin vieläkin enemmän, esim. taksikäytössä 

kilometrejä tulee paljon. Monissa julkisissa latauspisteissä voi ladata sähköautoa 

ilmaiseksi, jolloin kustannukset pienentyvät entisestään. Ajoneuvoveron poistaminen 

sähköautoilta toisi esimerkkitapauksessa lopputuloksen, jossa Leaf olisi lähes yhtä 

kannattava 10 vuoden käytön jälkeen. Verotuksen poistaminen tai pienentäminen ja 

sähköautojen halventuminen lisäisi sähköautojen myyntiä.  

Akkuteknologian hinta on laskenut nopeasti. Vuonna 2009 akkujen valmistus maksoi 

keskimäärin 930 USD/kWh, kun vuonna 2016 se maksoi enää noin 250 USD/kWh. 

Teslan tavoite on saada kustannuksia tippumaan akkujen osalta vuoteen 2022 mennessä 

noin 100 USD/kWh tasolle. (Robinson 2018)  

On oletettavaa, että sähköautojen hinnat tulevat laskemaan tekniikan kehittyessä ja 

autojen myynnin lisääntyessä. Sähköautojen uskotaan olevan samanhintaisia 

bensiiniautojen kanssa jo vuonna 2025. Se selittyy lähinnä akkuteknologian 
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kehittymisellä ja halpenemisella. Vuoden 2025 jälkeen sähköautot olisivat pääosin 

halvempia kuin bensiiniautot. (Virta 2018)  

Valtio voisi tukea enemmän sähköautoilua mm. suuremmalla hankintatuella, 

romutuspalkkiolla ja verohelpotuksilla. Myös sähköyhtiöt voisivat toimia aktiivisemmin 

V2G-käytön lisäämiseksi tekemällä sopimuksia sähköautoilijoiden kanssa, tarjoten esim. 

sähköä edullisempaan hintaan. Autovalmistajien tulisi tehdä enemmän halvemman 

hintaluokan sähköautoja, jotta tavallisilla ihmisillä olisi niihin varaa. Hankintahintojen ja 

käyttökustannusten alentaminen on paras tapa lisätä ihmisten halukkuutta ostaa 

sähköautoja. 

5.2 Yleiset asenteet  

Usein sähköautoja käsittelevien artikkeleiden ja keskustelupalstojen yhteydessä törmää 

vääriin uskomuksiin, joille ei ole tieteellistä näyttöä. Sähköautoihin negatiivisesti 

kirjoitetut jutut muokkaavat helposti ihmisten mielikuvia sähköautoista.  

Yleinen väittämä on, että sähköautot eivät toimi Suomessa. On totta, että pakkasella 

sähköauton toimintamatka lyhenee, mutta kehittyvä akkuteknologia toimii myös 

kylmissä olosuhteissa. Akkujen lämmitysteknologia on tehokas ja pidentää 

toimintamatkaa verrattuna tilanteeseen, jossa akkuja ei lämmitettäisi. Sähköauton 

tekniikka toimii hyvin myös pakkasella, jopa paremmin kuin polttomoottorit. 

Kylmäkäynnistykset kuluttavat polttomoottoria merkittävästi, sähkökomponentit taas 

eivät pakkasta säikähdä. Jopa -30°C:ssa sähköauton usein käyttäminen ei ole haitallista 

akulle (Wang et al. 2016). Sähköautojen valmistajat antavat sähköautoille pitkän takuun. 

Tesla myöntää Model S ja X -malleille 8 vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta, Model 

3 -malleilla 8 vuotta tai 160000 km (akunkapasiteetista 70 % jäljellä takuuaikana), pitkän 

toimintasäteen akulla varustetulla 8 vuotta tai 192000 km (70 %). (Tesla 2019c) Nissan 

myöntää Leafin osille 5 vuotta tai 100000 km ja akulle 8 vuoden tai 160000 km:n 

kapasiteetinmenetystakuun; takuu on voimassa, jos akun kapasiteetti laskee näytön 12 

palkista alle yhdeksään palkkiin (Nissan 2019b). Sähköautojen on todettu soveltuvan 

myös taksikäyttöön ja kokemukset ovat olleet hyviä. 
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Monesti kuulee väitettävän, etteivät sähköautot olisikaan ekologisia. Sähköauto on 

ekologisempi kuin polttomoottoriauto, kunhan sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla 

(EAA 2016).  

Ekologinen auton ajatellaan olevan hidas, tämä yhdistetään monesti sähköautoihin. 

Monet sähköautot ovat tehokkaita ja nopeita kiihtymään. Esimerkkinä Nissan Leaf, josta 

on 147 ja 214 hevosvoimaiset versiot, jotka tarjoavat lähes välittömän 320 ja 340 Nm:n 

väännön, kiihtyvyyksiksi luvataan 7,9 ja 7,3 sekuntia 0-100 km/h (Nissan 2019b). 

Lukemat ovat varsin houkuttelevat perheautolle, varsinkin kiihtyvyyden ja väännön 

osalta. Tesla Model S:n tehokkain versio kiihtyy 0-100 km/h 2,6 sekunnissa (Tesla 

2019d). Model S lukeutuukin yhdeksi maailman nopeimmaksi autoksi.  

Sähköautojen oletetaan olevan painavia. Yleisestikin henkilöautojen painot ovat olleet 

kasvussa. Sähköauto ei kuitenkaan paina merkittävästi enemmän kuin 

polttomoottoriauto. Polttomoottori ja vaihteisto painaa huomattavasti, jotka sähköautosta 

siis puuttuvat. Sähköauton tekniikka on yksinkertaisempi, jonka pääkomponentit ovat 

akusto ja sähkömoottorit. Akusto painaa sähköautossa eniten. Esimerkkinä Renault Zoe 

-sähköauton omamassa on noin 1550 kg ja vastaavan kokoinen polttomoottoriauto 

Renault Clio painaa 1150 kg. On oletettavaa, että akkujen energiatiheyden kehittyessä 

akkujen koko ja paino pienenee, jolloin sähköautojen painot tulevat vielä lähemmäksi 

polttomoottoriautojen painoja. 

Sähköautojen nopeaan lisääntymiseen ja 250000 kappaleen sähköautokannan 

tavoitteeseen ei yleisesti uskota. Jotta päästötavoitteisiin halutaan päästä, on myös 

asenteissa tapahduttava muutoksia. Sähköautoilu tuo lisää mahdollisuuksia ja 

matkustusmukavuuksia. Sähköautot ovat nopeita kiihtymään, tehokkaita, hiljaisia eivätkä 

tuota haitallisia päästöjä. Monesti sähköautot ovat kattavasti varusteltuja. 

Asenteisiin vaikuttamista voi jatkaa käytännön kokemuksia jakamalla. Yksi hyvä tapa 

olisi antaa ihmisille sähköautoja kokeiltaviksi ja kerätä kokemuksista tietoa. Oikein 

sähkön tuottotavalla sähköauto on ekoteko. Vasta viimeisen vuoden aikana on ollut 

selvästi havaittavissa muutosta asenteissa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, missä 

sähköautokannan kasvattaminen on nähty merkittävässä roolissa. 
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5.3 Toimintamatka 

Monet välttelevät sähköautoja lyhyen toimintamatkan takia. Ajatus pidemmälle matkalle 

lähtemisestä sähkön loppumisen pelossa karsii monia sähköauton ostamista pohtivia. 

Toimintamatkat ovat tänä päivänä alkaen noin 200 kilometristä aina 600 kilometriin asti. 

Rajallinen toimintamatka ja latauspisteiden sijainti vaatii reitin ja aikataulun suunnittelua. 

Tyypillinen ajomatka on kuitenkin vain 100 km päivässä, joten esim. 300 km 

toimintamatka on monelle varmasti riittävä kaupunkiajoon ja jopa pidemmille 

matkoillekin, sillä latauspisteitä on jo melko paljon – pitäähän polttomoottoriautoakin 

tankata välillä. Esimerkiksi jos taloudessa on ainakin kaksi autoa, voisi toinen auto olla 

sähkökäyttöinen lyhyempiä matkoja varten, ja toinen vaikka hybridi. 

Jos sähköauton toimintamatka on esim. 300 km ja tavoitteena on ajaa 1000 km (noin 

Suomen päästä päähän), on autoa ladattava matkan aikana joitakin kertoja. Latauskartta.fi 

-palvelua tutkiessa havaitaan, että tällainen matka on mahdollista ajaa myös sähköautolla. 

Tällaisella matkalla onkin hyvä pitää riittävän pitkiä taukoja, auton latautuessa samalla. 

On myös selvää, että todellisuudessa harvoin kyseisiä matkoja tarvitsee ajaa.  

5.4 Latauspisteiden määrä  

Julkisten ja yksityisten latauspisteiden määrä on riittämätön nopeaan sähköautokannan 

kasvattamiseen. Lisääntyvä sähköautoilu vaatii latauspisteiden jatkuvaa lisäämistä. 

Latauskartta.fi -palvelusta voi nähdä, että latausverkosto on myös Lappiin, mutta 

latauspisteiden määrä on kuitenkin pieni. Kuvassa 6 näkyy latauspisteiden määrä ja 

sijainti kartalla. 
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Kuva 6. Latauskartta. Lähde: Suomen sähköautoilijat Ry 2019. 

Kuvasta huomataan, että latauspisteet sijoittuvat lähinnä suurien kaupunkien yhteyteen, 

mutta latauspisteitä on rakennettu myös Lappiin. Latauspisteitä rakennetaan koko ajan 

lisää monien eri toimijoiden tullessa mukaan palveluiden tarjoajiksi. 

5.5 Lataamisen hitaus 

Sähköauton lataaminen voi olla hidasta latausjärjestelmästä riippuen. Latauslaitteen 

latausteho vaikuttaa suuresti lataamisen nopeuteen. Illan ja yön aikaan auto ehtii 

latautua hyvin aamuun mennessä hitaammallakin latauksella. Isojen teiden varsilla on jo 

joitakin pikalatauspaikkoja, joiden tehot ovat nousemassa. 

Otetaan esimerkkitapaukseksi Tesla Model S, jota ladataan 11 kW:n kotilatauslaitteella, 

22 kW:n asiointilatauslaiteella ja 120 kW:n Superchargerilla. Tesla Model S 100D:llä on 

mahdollista ajaa hyvissä olosuhteissa kulutuksen ollessa noin 150 Wh/km (100 kWh:n 



28 
 

 
 

akun kapasiteetista käytettävissä 95 kWh ja toimintamatka 632 km). Kuvassa 7 näkyy, 

miten latausteho vaikuttaa latausnopeuteen ja ”ladattuihin kilometreihin”. 

 

Kuva 7. Lataustehon vaikutus ”ladattuihin kilometreihin” 

Kuvasta nähdään, että 11 kW latauslaitteella lataamisessa kestää vajaa yhdeksän tuntia, 

jotta saavutetaan 632 km toimintamatka (akku täynnä). 22 kW latauslaitteella tähän 

menee puolet siitä eli noin 4,5 tuntia. Tehokkaalla 120 kW:n Superchargerilla akku 

latautuu jo alle tunnissa täyteen.  

Sähköauton käyttäjän tulee tunnistaa oma latausnopeuden tarve auton käyttötavan 

mukaan. Jos sähköautolla ajetaan vähän ja harvoin, riittää hidas lataus. Pitkillä matkoilla 

ja jatkuvaa lähtövalmiutta vaadittaessa tarvitaan tehokkaita pikalatauslaitteita. Jos ajetaan 

pitkä matka, on ennalta selvitettävä reitin varrella olevat latauspisteet, jos auton 

toimintamatka ei riitä koko matkan ajamiseen. Reitin varrella olevien latauslaitteiden teho 

voi katsoa esim. Latauskartta.fi -palvelusta. Tällöin voi arvioida, kuinka pitkät tauot tulee 

matkalla pitää. 

5.6 Verotus 

Suomessa myös sähköautoilua verotetaan rankalla kädellä. Autoveroa maksetaan autosta, 

kun ostaa uuden ajoneuvon, jota ei ole rekisteröity Suomeen. Sähköautoista sitä 
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maksetaan 2,7 % 1.1.2019 alkaen (Verohallinto 2018). Sähköautojen veroprosentti on 

kaikista autotyypeistä alhaisin.  

Sähköautosta joutuu maksamaan myös ajoneuvoveroa, joka muodostuu perusverosta ja 

käyttövoimaverosta (entinen dieselvero). Käyttövoimavero muodostuu kokonaismassan 

perusteella, jonka suuruus on 1,5 senttiä päivässä jokaisesta alkavasta sadasta 

kilogrammasta. Esimerkkinä 2000 kg:n kokonaismassaltaan olevasta sähköautosta joutuu 

maksamaan vuonna 2019 perusveroa 106,21 euroa ja käyttövoimaveroa 109,5 euroa eli 

ajoneuvoveroa tulee maksaa yhteensä 215,71 euroa. Vuonna 2020 ajoneuvovero alenee 

perusveron osalta niin, että nollapäästöisten ajoneuvojen se on 53,69 euroa ja 

esimerkkitapauksen ajoneuvoveroa tulee maksaa silloin yhteensä 162,79 euroa. Summa 

on hyvin pieni, kun sitä verrataan bensiini- ja dieselauton ajoneuvoveroon. 

(Veronmaksajat 2019) 

Seuraava on otettu Verohallinnon päätöksestä vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa 

noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, § 25: ”Kun palkansaaja käyttää 

työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton käyttöedun 

perusteena olevan auton lataamiseen, käytöstä muodostuvan edun raha-arvo on 30 € 

kuukaudessa.” (Vero 2018). Eli edun raha-arvo on aina sama 30 €, vaikka lataisi vain 

kyseisen kuukauden yhtenä tai jokaisena työpäivänä. Edun raha-arvo on mielestäni suuri, 

koska kyseisellä summalla tulisi ladata noin 200 kWh, jotta kyseinen summa tulisi 

hyödynnettyä. Toisaalta pitkää työmatkaa ajava ehtii ladata kuitenkin yli tuon raha-arvon 

edestä sähköä autoonsa, varsinkin jos ajaa täyssähköautolla. Kuitenkin monella työmatka 

on niin lyhyt, että rahallinen korvaus sähköstä jää osittain hyödyntämättä. Edun raha-arvo 

tulisi mielestäni poistaa tai sitä tulisi alentaa. Hybridillä ajaville pitäisi olla oma, 

sähköautoja pienempi edun raha-arvo, jotta tämä olisi oikeudenmukaisempi.  

Näiden lisäksi sähköauton lataamisesta maksetaan normaali sähkövero. Vuoden 2019 

alusta hallitus on päättänyt poistaa suurten akkujen lataamisesta ja purkamisesta johtuvan 

ns. tuplaverotuksen. Jatkossa (vuotta ei tiedossa) samaa toimintamallia tullaan 

käyttämään pienempien akkujen, kuten sähköautojen yhteydessä. Tällöin käyttäjä maksaa 

vain kerran auton lataamisesta koituvan veron sähköstä. (Valtioneuvosto 2018)  
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Jos sähköautojenkin hankkimisesta ja käyttämisestä ”rangaistaan”, ei tämä kannusta 

ostamaan sähköautoa. On kuitenkin hyvä, että niitä verotetaan vähemmän kuin muita 

autoja. Sähköautoilun verottamisen alentaminen olisi hyvä keino lisätä ihmisten 

halukkuutta sähköautojen hankkimiseen. 

5.7 Sähköautojen määrä 

Sähköautokannan nopean kasvattamisen esteenä on latauspisteiden riittämättömyys, 

kohtuuhintaisten sähköautojen heikko tarjonta ja kannustimien puute. Päästötavoitteiden 

kiristyminen ja tiukka aikataulu vaatii nopeita toimia sähköautokannan lisäämiselle. 

Nykyisin liikennekäytössä on noin 3000 täyssähköautoa ja noin 15500 ladattavaa 

hybridiä (Traficom 2019b). Määrät ovat vielä varsin pieniä ja tavoite 250000 kappaleen 

sähköautokannasta (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot) tuntuu 

haasteelliselta. Lisäämistavoitteet voivat olla hieman suuret ilman monia muutosta 

tukevia päätöksiä ja toimia.  

Sähköautojen hankkimista on tuettava ja käyttökustannukset on pidettävä alhaisina, jotta 

sähköautoilu on kannattavin tapa liikkua henkilöautolla. Julkisia ja yksityisiä 

latauspisteitä on rakennettava sähköautojen määrien kasvaessa, jotta latauspisteet eivät 

ruuhkaudu. Latauslaitteiden rakentamista yksityiseen käyttöön on lisättävä ja 

rakentamisprosessia on yksinkertaistettava, jotta kynnys hankkia latauslaite olisi 

pienempi. Riittävä latausverkosto lisää sähköautojen kysyntää.  

5.8 Hallinnollisia rajoituksia taloyhtiöissä 

Taloyhtiöissä lämpötolpan käyttämiseen sähköauton lataamiseen tulee saada lupa 

taloyhtiöltä. Tavanomaisesta lämpötolpasta lataaminen on tehotonta, virta on vain 6-8 A. 

Tällöinkin tolppaan on asennettava energiamittari, jotta sähköauton lataaja maksaa 

käytetyn sähkön. (Plugit 2019d) 

Myöskään latauspisteiden rakentaminen ei ole ongelmatonta, sillä kaikilla osakkailla ei 

ole latauspisteiden tarvetta, ja näin niiden rahoittamiseen osallistumista ei aina pidetä 

oikeudenmukaisena. Taloyhtiön sähköverkon hyödyntämistä yksittäisten osakkaiden 
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tarpeisiin rajoittaa myös taloyhtiön sähköverkon kapasiteetti ja osakkaiden 

yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. 

Latauspisteiden rakentamisen prosessiin liittyy taloyhtiöissä mittava hallinnollinen 

selvitys- ja päätöksentekoprosessi, joka on erilainen riippuen siitä, onko autopaikat 

taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa. (Pujals, 2019) Myös latauspisteiden rahoituksessa 

on erilaisia malleja riippuen paitsi autopaikkojen hallinnasta myös osakkaiden 

intresseistä. 

Mikäli autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, voidaan latauspisteiden rakentamisesta 

tehdä yhtiökokouksessa päätös nykyisin yksinkertaisella enemmistöllä (poislukien 

pikalatauspisteet). Tällöin kaikki osakkaat osallistuvat rahoitukseen yhtiöjärjestyksen 

mukaisesti. (Pujals, 2019) Usein enemmistöpäätöksen saaminen voi kuitenkin olla lähes 

mahdotonta osakkaiden erilaisten intressien vuoksi. 

Mikäli autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, päätöksentekoon tarvitaan enemmistö 

yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja enemmistö autopaikkaosakkeenomistajien 

yhtiökokouksessa antamista äänistä tulee kannattaa päätöstä. (Pujals, 2019) Tässä 

tapauksessa kustannukset jaetaan autopaikkaosakkeita omistaville osakkaille. (Asunto-

osakeyhtiölaki 2009)   

Taloyhtiöihin rakennettavien latauspisteiden toteuttamista tuetaan merkittävällä 

avustuksella (vuonna 2019 maksimi 90.000 eur / 35% toteutuneista kustannuksista). 

Avustusta myönnetään Valtionavustuslain nojalla asuinrakennuksen omistaville 

yhteisöille sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen. Valtion lisätalousarviossa 

2018 ja talousarviossa 2019 päätetyn mukaisesti avustusta myönnetään kiinteistöjen 

sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutostöihin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa 

sähköauton latausmahdollisuus. (ARA 2019) 

Usein latauslaitteelle vedetään oma syöttökaapeli pääkeskukselta tai 

kiinteistökeskukselta. Latauslaitteiden asentaminen vaatii lataustapakartoituksen, jolla 

selvitetään kiinteistön sähköjärjestelmän soveltuvuus sähköauton lataamiseen. (Plugit 

2019d) 
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Latauspisteitä suunnittelevat taloyhtiöt ja osakkaat joutuvat tekemään mittavia 

hallinnollisia ja teknisiä selvityksiä latauspisteiden toteuttamiseksi. Olisi toivottavaa, että 

esimerkiksi sähköyhtiöt alkaisivat avaimet käteen -periaatteella rakentamaan näitä 

latauspisteitä. Osakkaat tai taloyhtiö voisivat tilata asiantuntijan käymään paikalla 

selvittämään, millaiselle latauslaitteille on tarvetta ja mitä rakentaminen vaatisi taloyhtiön 

toteutuksena. 

Vaihtoehtoisesti sähköyhtiö voisi tarjota latauspisteitä taloyhtiöihin palveluna, 

hoitaen paitsi latauspisteiden rakentamisen taloyhtiön sähköverkosta erillisenä 

järjestelmänä myös järjestelmien ohjaamisen ja laskuttamisen. Käytännössä sähköyhtiö 

toisi uuden syöttökaapelin ”kadun varresta” autopaikoille. Latauslaitteessa olisi mittari, 

joka ilmoittaisi yhtiölle kulutetun sähkön määrän. Nämä taloyhtiön sähköverkosta 

erilliset latauslaitteet mahdollistaisivat myös latauspisteiden liittämisen älykkääseen 

sähköverkkoon. Toimintamalli toisi sähköyhtiöille merkittävää tulovirtaa. 

5.9 Sähkön riittävyys  

Sähköautokannan kasvaminen herättää kysymyksiä sähkön riittävyydestä. Kestääkö 

sähköverkko kuormituksen, jos sähköautoja ladataan yhtä aikaa? 

Jos Suomessa olisi vuonna 2030 250000 sähköautoa ja oletetaan keskimääräiseksi 

kilometrilukemaksi vuodessa 20000 kilometriä ja auton sähkönkulutukseksi 0,2 kWh/km, 

saadaan kaikkien sähköautojen vuoden sähkönkulutukseksi 1 TWh. Keskimääräinen 

tehontarve olisi tällöin 114155 kW eli noin 114 MW. Suomen kokonaissähkön käyttö oli 

vuonna 2018 noin 87 TWh (Energiateollisuus ry 2019). Yhden TWh:n lisäys ei ole silloin 

merkittävä. Kyseinen tehontarve on mahdollista täyttää uusiutuvalla energialla, kuten 

tuulienergialla. Suomessa tuulivoimalat ovat tehoiltaan 2-5 MW (Suomen 

tuulivoimayhdistys 2019a). Huipunkäyttöaika tuulivoimaloilla on noin 3000 tuntia 

(Suomen tuulivoimayhdistys 2019b). Tällöin 114 MW:n tehon tarpeeseen riittää teoriassa 

esim. noin 100 tuulivoimalaa huipunkäyttöaika ja voimaloiden tehot huomioon ottaen. 

(Suomen tuulivoimayhdistys 2019). Hetkelliset tehontarpeet ovat suuria, mutta niitä 

voidaan tasata myös muilla uusiutuvilla energiaratkaisuilla. 
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Sähköautojen yhtäaikainen lataaminen voi aiheuttaa paikallisia ongelmia ja heilahteluja 

järjestelmässä. Sähkön käyttöä ohjataan älykkäällä latausjärjestelmällä, jolloin 

sähköautot olisivat osa sähköverkkoa (V2G). Tarvittaessa sähköautosta otettaisiin sähköä 

verkkoon pitämään yllä tehotasapainoa. (Jäppinen 2016) 

5.10 Öljy-yhtiöiden ja autovalmistajien intressit 

Sähköautokannan lisääminen tuo haasteita öljy-yhtiöiden liiketoimintaan. Bensiinin ja 

dieselin kulutus tulee vähenemään tieliikenteessä merkittävästi. Öljy-yhtiöiden on 

pohdittava uusia liiketoimintamalleja. Uhkana on, että osa öljy-yhtiöistä eivät halua olla 

mukana pienentämässä polttoaineiden kulutusta ja myyntiä ja liikenteen päästöjä, tämä 

voikin olla tulevaisuuden iso haaste. 

Sähköautoilun myötä öljy-yhtiöt menettävät liikevaihtoa ja saattavat lähteä tukemaan 

polttomoottoritekniikalla toimivaa liikennettä. Polttoaineiden hinnan alentaminen tai 

autovalmistajien kanssa tehtävät sopimukset polttomoottoritekniikan jatkumisesta voivat 

hidastaa sähköautojen yleistymistä. Öljy-yhtiöiden negatiivinen viestintä sähköautoista 

voi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen.  

Öljy-yhtiöt voisivat hyödyntää olemassa olevia liikenneasemia rakentamalla 

latausasemia sähköautoille. Tehokkaille yli 100 kW:n tehoisille pikalatauspisteille tulee 

olemaan kysyntää; öljy-yhtiöt saisivat lisää tuloja ja hyvää mainetta. Jotta 

päästötavoitteisiin päästään, tarvitaan myös öljy-yhtiöitä latauspisteiden riittävyyden 

varmistamiseksi.  

Vaikka autovalmistajat kehittävät ensimmäisiä sähköautomallejaan, niiden intressinä on 

jatkaa polttomoottoritekniikan osaamisen hyödyntämistä. Onkin oletettavaa, että 

sähköautoihin siirtyminen ei ole ongelmatonta markkinoiden ja tuotannon kannalta. 

Taloudellisten tekijöiden on havaittu menevän ekologisten arvojen edelle, mistä 

ilmentymänä on mittava päästötestien vääristely (Reuters 2016).  

Daimler, Volkswagen ja BMW ovat myös tehneet sopimuksen päästöjä vähentävien 

teknologian estämisestä. Sopimuksen myötä autovalmistajat eivät kilpaile keskenään 

päästöjä vähentävällä teknologialla ja kuluttajilla ei ole ollut mahdollista ostaa 
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mahdollisimman hyvällä teknologialla olevia autoja, vaikka teknologia on ollut 

autovalmistajien saatavilla. Kyseiset autovalmistajat tulevat saamaan rangaistuksen. 

(Kokkonen 2019)  

Huoltotoiminta onkin tärkeä ja merkittävä osa autovalmistajien liikevaihtoa. Lisääntyvä 

sähköautoilu vähentää tuloja huolto- ja varaosamyynnistä heikentäen autovalmistajien 

tulosta. Vaikka sähköautojen huoltokulut ovat selkeästi pienemmät kuin 

polttomoottoriautojen, voi autovalmistajien intressinä olla hinnoitella sähköautojen 

huoltotoiminta keinotekoisesti korkeaksi paikatakseen liikevaihdon menetystä.  

5.11 Sähköauton elinkaaren aikaiset päästöt 

Sähköauton elinkaaren päästöistä merkittävä osa syntyy valmistuksen aikana. 

Sähköauton valmistus vie noin 70 % enemmän energiaa kuin polttomoottoriautojen 

valmistus, jonka myötä valmistuksen päästötkin ovat suuremmat. Sähkömoottorien ja 

akkujen valmistus vaatii paljon energiaa ja tuottaa suurimman osan päästöistä. Niihin 

tarvitaan myös monia harvinaisia materiaaleja, kuten neodyymiä, dysprosiumia, 

samariumia, kobolttia, nikkeliä ja lantaania. Varsinkin koboltti ja nikkeli aiheuttavat 

myös ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisääntyvä sähköautojen tuotanto tarkoittaa 

harvinaisten materiaalien kulutuksen kasvua. (EAA 2016) 

Sähköauton käytönaikaiset päästöt syntyvät sähköntuotannossa. EAA:n tutkimuksessa 

vertailtavien autojen elinkaaren aikaisiksi kilometrilukemiksi asetetaan 220000 km. 

Sähköautoilu on ekologista, kun sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla, tällöin päästöt 

ovat noin 70 g/km CO2. Näistä jo noin 60 g/km on auton valmistuksesta johtuvia päästöjä. 

Jos sähköautossa käytetään kaikilla sähköntuotantotavoilla tuotettua sähköä (EU 

keskiarvo), tällöin päästöt ovat noin 190 g/km, joista noin 130 g/km on sähköntuotannosta 

johtuvia. Jos taas kaikki sähkö tuotettaisiin kivihiilellä, olisi sähköauton kokonaispäästöt 

jopa noin 315 g/km. (EAA 2016) 

Näiden lisäksi sähköautoon vaihdetaan kulumisesta johtuen mm. renkaita ja jarrupaloja. 

Myös sähköauto kuluttaa teitä, joita joudutaan korjaamaan ja uusimaan.  Kun verrataan 

bensiini- ja diesel autojen elinkaaren päästöjä, havaitaan, että niiden valmistuksen päästöt 

ovat pieni osa elinkaaren päästöjä, kun taas käytönaikaiset päästöt ovat huomattavat. 
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Bensiiniauton päästöt ovat keskimäärin noin 240 g/km CO2, joista 170 g/km on 

polttoaineen palamisesta johtuvia, 30 g/km polttoaineen tuotannon ja 40 g/km auton 

valmistuksen aikaisia päästöjä. Dieselillä päästöt ovat pienemmät kuin bensiiniautolla. 

Dieselauton päästöt ovat noin 210 g/km, joista noin 140 g/km tulee polttoaineen 

palamisesta, 25 g/km polttoaineen tuotannosta ja 45 g/km auton valmistuksen aikana. 

(EAA 2016) Uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä autoilu on merkittävästi 

ympäristöystävällisempää kuin fossiilisia polttoaineita käyttävällä autolla ajaminen. 

(EAA 2016) 

Sähköauton elinkaaren lopussa komponenttien, varsinkin akkujen materiaaleja ei 

hyödynnetä kierrätyksessä tällä hetkellä täydellisesti. Akkujen materiaaleista mm. 

litiumia, kobolttia, terästä ja nikkeliä on halvempaa louhia kuin kierrättää. Auton 

valmistuksessa käytettyjen osien kierrätys on riippuvainen materiaaleista. Joidenkin 

materiaalien kierrätykseen ei ole valmiuksia. Litiumioniakkujen nykyistä korkeampi 

kierrätysaste olisi teknisesti mahdollista. Toisaalta litiumioniakut ovat 

ympäristöystävällisempiä, kuin vanhaa akkuteknologiaa edustavat akut, jotka sisältävät 

haitallisia aineita mm. kadmiumia ja lyijyä. Lisääntyvä sähköautokanta vähentää 

polttomoottoriautojen katalysaattoreissa käytettävien metallien, kuten platinan, 

palladiumin ja rodiumin tarvetta. (EAA 2016) 
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tämän työn tavoitteina oli selvittää, miksi sähköautoilua halutaan lisätä, mitkä asiat 

sähköautokannan kasvattamista hidastavat ja mitä haasteita autokannan sähköistämisessä 

on. Lisäksi työn tarkoituksena oli myös olla tiivis tietopaketti sähköautoilusta 

kiinnostuneille. 

Sähköauto on ekologinen ratkaisu, kunhan sen käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvalla 

energialla. Mm. tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla tuotettuna sähköauton elinkaaren aikaiset 

päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisten polttomoottoriautojen. 

Sähköautokannan lisäämiselle on asetettu suuret tavoitteet Suomessa. Jotta tavoite 

250000:en kappaleen sähköautokanta toteutuu, on tehtävä tavoitteeseen tähtääviä 

päätöksiä ja toimia. Sähköautojen hankintaan ja latausverkoston kehittämiseen 

suunnatuilla verohelpotuksilla ja valtion tuilla voidaan suoraan vaikuttaa sähköautojen 

yleistymiseen. Ihmisten ympäristötietoisuuden lisääminen ja sähköautoilun liittyvällä 

tiedonjaolla voidaan välillisesti vaikuttaa tavoitteeseen pääsemiseen. Jotta liikenteen 

päästötavoitteet toteutuvat, on myös kohdennettava toimia ekologisen sähköntuotannon 

lisäämiseksi.  

On muistettava, että täyssähköautot eivät ole ainut liikenteen päästöjä vähentävä ratkaisu. 

Biopolttoaineita hyödyntävät polttomoottoriautot, sähköä käyttävät ladattavat hybridit ja 

vetyautot ovat vaihtoehtoinen osa henkilö- ja tavaraliikennettä. Nykyteknologian ja 

ympäristövaatimusten myötä on todennäköistä, että sähköautot tulevat nyt jäädäkseen. 

Sähköautot vähentävät hiilidioksidipäästöjen lisäksi paikallisia pienhiukkaspäästöjä sekä 

meluhaittoja. Sähköautot tulevat olemaan merkittävä osa henkilöliikennettä, mutta 

tavaraliikennettä hoidetaan vielä mahdollisesti vuosikymmeniä fossiilisilla- ja 

biopolttoaineilla. 

Autokannan sähköistyminen ei ole räjähdysmäisen nopea, vaan vuosikymmenien 

prosessi. Vanhoja polttomoottoriautoja on paljon ja näillä ajamisen kieltäminen, 

polttoaineiden verojen tai ajoneuvoverojen suuri nostaminen ei ole yksinkertainen 

ratkaisu. Sähköautoilua tulee tukea siten, sähköautolla ajaminen on kannattavampaa kuin 

bensiinillä ja dieselillä ajaminen. Lisäksi siirtymistä sähköautoon siirtymistä tulee tukea 
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hankintatuen lisäksi romutuspalkkiolla. Tällöin suuripäästöisiä vanhoja autoja saataisiin 

vähennettyä ja autokanta ympäristöystävällisemmäksi. 
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