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Kevyiden sähköisten ajoneuvojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana ympäri maail-

maa kiihtyvällä tahdilla, varsinkin isoissa kaupungeissa ja maissa, joissa ajoneuvoilla voi 

ajaa ympäri vuoden. Ajoneuvojen kasvaneen määrän myötä monet maat ja kaupungit ovat 

alkaneet rakentamaan latausinfrastruktuuria. Nykyiset latausinfrastruktuurit ovat kuitenkin 

enimmäkseen melko pieniä ja latauspaikkoja on harvassa suurissakin kaupungeissa. Suo-

messa julkisia latausasemia löytyy enimmäkseen vain suurimmista kaupungeista kuten Hel-

singistä ja Tampereelta. Tässä työssä selvitetään minkälaisia nykyiset latausinfrastruktuurit 

ovat eri maissa ja maanosissa, millaisia akkuja ja latureita ajoneuvoissa käytetään, minkä-

laisia ovat nykyiset latausasemat, sekä mitä tutkimuksia latausinfrastruktuureihin liittyen on 

tehty.  

Nykyisten kevyiden sähköisten ajoneuvojen akkujen toimintasäde on noin 50-100 kilomet-

riä. Kevyissä sähköisissä ajoneuvoissa käytetään enimmäkseen litiumioniakkuja. Litiumio-

niakut ovat yleisesti turvallisia käyttää, mutta ne voivat silti vioittua ja esimerkiksi syttyä 

palamaan. Akkukemioista yleisin on NMC-akku eli litium-nikkeli-mangaani-koboltti-akku. 

Akkuteknologian kehittyessä ajoneuvoilla ajetut matkat pitenevät. Kevyiden sähköisten ajo-

neuvojen laturit ovat samanlaisia kuin monet muutkin kotitalouksissa käytettävien pienten 

sähkölaitteiden laturit. Akun lataamisaika riippuu akun koosta, varauksen määrästä ja laturin 

tehosta. Yleisesti akut saadaan ladattua täyteen alle kymmenessä tunnissa, mutta suurempi 

tehoisilla latureilla latausaika saattaa olla vain muutama tunti. Akut voidaan ladata, joko 

normaalista pistorasiasta tai latausasemasta. Eri valmistajien latausasemat ovat erilaisia. Esi-

merkiksi Bike-energyllä on olemassa laatikko-, pylväs-, ja linjalatausasemia ja Boschilla lo-

keromallinen latausasema. Latauspaikkojen määrä vaihtelee eri latausasemissa. Latausinfra-

struktuureihin liittyvissä tutkimuksissa on tutkittu miten julkiset latausasemat vaikuttavat 

ihmisten kevyiden sähköisten ajoneuvojen käyttöön. Yleisesti tutkimuksissa on päädytty tu-

loksiin, joiden mukaan yleiset latauspaikat kaupungeissa lisää ajoneuvojen käyttöä, riippu-

matta siitä tarvitseeko lataamisesta maksaa tai ei. 
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The amount of light electric vehicles has increased in the last few years all over the world 

with increasing speed, especially in large cities and countries, where you can drive the vehi-

cles all year round. Due to increased amount of vehicles many countries and cities have 

started building a loading infrastructure. Current loading infrastructures are, however still 

quite small and there aren’t many loading spots even in large cities. In Finland you can only 

find public loading stations in largest cities, for example in Helsinki or Tampere. In this 

thesis it is found what kind of loading infrastructures there currently are in different countries 

and continents, what kind of batteries and chargers are used in the vehicles, what kind of 

loading stations are currently available, and what research has been done on loading inf-

rastructures.  

Current light electric vehicles batteries range are around 50-100 kilometres. Lithium-ion 

batteries are most commonly used in light electric vehicles. Lithium-ion batteries are usually 

safe to use, but the batteries might still get damaged and for example catch fire. The most 

common battery chemistry used in light electric vehicles is NMC-batteries or Lithium Nickel 

Manganese Cobalt Oxide batteries. As batterytechnology advances so will the range of light 

electric vehicles. The chargers of light electric vehicles are similar to other small electric 

appliances chargers used in homes. Batteries charging time depends on the size of the bat-

tery, the amount of charge left in the battery and the chargers power. Usually batteries are 

fully charged in under ten hours, but with higher power chargers the loading time can be just 

couple hours. Batteries can be charged from normal sockets or from charging stations. Dif-

ferent producers have different kinds of charging stations. For example Bike-energy produ-

ces POINT, TOWER and LINE models and Bosch has PowerStation model. The amount of 

charging points changes between different models. Research on loading infrastructures has 

studied, how public loading stations affect the use of light electric vehicles. Generally the 

results have shown that public charging stations increase the usage of light electric vehicles, 

and that it doesn’t matter if people have to pay to charge their vehicles or not. 

 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

Käytetyt merkinnät ja lyhenteet 

 

1. Johdanto ......................................................................................................................... 1 

2. Kevyet sähköiset ajoneuvot ........................................................................................... 2 

3. Akut ja akkukemiat ........................................................................................................ 4 

3.1 Akkukemiat ........................................................................................................... 5 

3.1.1 NMC-akku ......................................................................................................... 6 

3.1.2 LFP-akku ........................................................................................................... 6 

3.1.3 LCO-akku .......................................................................................................... 7 

3.2 Akkujen paloturvallisuus ....................................................................................... 8 

4. Laturit ja latausasemat ................................................................................................. 10 

4.1 Latausasemat ....................................................................................................... 11 

5. Latausinfrastruktuuri Suomessa .................................................................................. 14 

5.1 Helsinki ................................................................................................................ 14 

5.2 Tampere ............................................................................................................... 15 

6. Tutkimukset eri paikoissa ............................................................................................ 17 

6.1 Yhdysvallat .......................................................................................................... 17 

6.2 Kanada ................................................................................................................. 17 

6.3 Italia ..................................................................................................................... 18 

7. Yhteenveto ................................................................................................................... 20 

Lähteet .....................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

NMC-akku   Litium-nikkeli-koboltti-mangaani-akku 

LFP-akku  Litium-rauta-fosfaatti-akku 

LCO-akku  Litium-koboltti-oksidi-akku



1 

 

1. JOHDANTO  

Kevyet sähköiset ajoneuvot ovat yleistyneet viime vuosina ympäri maapalloa varsinkin 

isoissa kaupungeissa ja maissa, joissa ajoneuvoilla voidaan ajaa ympäri vuoden. Tämän takia 

on aloitettu rakentamaan latausasemia kaupunkeihin, jotta ajoneuvojen käyttäjät voisivat la-

data ajoneuvojaan liikkuessaan kaupungilla ja tätä kautta lisäämään ajoneuvojen käyttöä, 

kun enää ei tarvitsisi huolehtia akun loppumisesta matkalla. Monissa isommissakin kaupun-

geissa on kuitenkin vielä melko vähän latausasemia, joten kaupungeilla ja mailla on vielä 

iso työ kunnollisten latausinfrastruktuurien rakentamisessa. Kevyillä sähköisillä ajoneu-

voilla tarkoitetaan tässä työssä alle 25 km/h kulkevia ajoneuvoja esimerkiksi sähköpyöriä ja 

sähköpotkulautoja. Työn tavoitteena on selvittää millaiset ovat nykyiset kevyiden sähköajo-

neuvojen latausinfrastruktuurit eri maissa/maanosissa esimerkiksi Suomi, EU ja USA ja mi-

ten se on muuttumassa tulevina vuosina. Minkälaisia akkuja ja minkälaisia akkukemioita 

akuissa käytetään ja minkälaisia latureita nykyään käytetään? Mitä tutkimuksia kevyiden 

sähköisten ajoneuvojen latausinfrastruktuureihin liittyen on tehty? 

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen akkuja ladataan enimmäkseen käyttäjien kotona, koska 

akut on helppo irrottaa ja ne ovat kevyitä. Osassa sähköpyörissä akku on integroitu pyörään, 

jolloin akun irrottaminen on tarkoitettu tapahtuvan vain pyörän huollon yhteydessä. Tällöin 

akun lataaminen täytyy tehdä paikassa, jossa pyörää säilytetään. Nykyisten sähköpyörien 

akkujen toimintasäde on enimmäkseen noin 50-100 kilometriä. Akkujen lataamista suositel-

laan tekemään valvonnan alla, eli asunnon sisällä tai työpaikalla. Akkuja on kuitenkin myös 

turvallista ladata sähköajoneuvoille tarkoitetuilla paikoilla, joita löytyy ainakin isommista 

kaupungeista. Akkuja ei suositella ladattavan esimerkiksi pyöräkellareissa varsinkaan use-

ampaa akkua samassa tilassa ja usealla jatkojohdolla.   
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2.  KEVYET SÄHKÖISET AJONEUVOT 

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana paljon. Eri-

laisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi sähköpyörät, sähköpotkulaudat ja hoverboardit. Kuvassa 

2.1 on esitetty erilaisia ajoneuvoja. Erilaisia kaksipyöräisiä ajoneuvoja oli 260 miljoonaa 

vuoden 2018 lopussa, ja joka vuosi ajoneuvojen ostettu määrä kasvaa. (Global EV Outlook 

2019) Ajoneuvot sopivat hyvin kaupunki- ja taajama-alueella asuville. Ajoneuvot ovat hyvä 

vaihtoehto autoihin verrattuna, koska sähköisistä ajoneuvoista ei tule päästöjä, ne ovat hal-

vempia käyttää ja samalla saa liikuntaa. Ajoneuvojen käyttö vähentää ruuhkia ja melua kau-

pungeissa. Ne ovat myös pienempiä kuin autot, joten niiden säilyttäminen vaatii vähemmän 

tilaa. Suurissa kaupungeissa sähköisillä ajoneuvoilla pääsee nopeammin paikasta toiseen. 

Ajoneuvoilla pääsee myös paikkoihin, joihin ei pääse autolla. Ajoneuvot voivat myös vai-

kuttaa ihmisten terveyteen. Monet ihmiset kulkevat lyhyetkin matkat autolla, mutta jos säh-

köisiä ajoneuvoja käytettäisiin matkoihin, esimerkiksi työ- tai koulumatka, saisivat ihmiset 

enemmän liikuntaa, mikä parantaisi ihmisten terveyttä. Kevyet sähköiset ajoneuvot ovat 

myös kevyempiä käyttää kuin perinteiset ajoneuvot, jolloin liikuntarajoitteiset ja vanhem-

matkin ihmisetkin voivat käyttää ajoneuvoja. Kevyet sähköiset ajoneuvot ovat selkeästi kal-

liimpia kuin perinteiset kevyet ajoneuvot, mikä on osaltaan vähentänyt sähköisten ajoneu-

vojen ostamista. Perinteisestä pyörästä voi kuitenkin tehdä sähköpyörän asentamalla pyö-

rään muunnossarjan. Perinteisen pyörän muuntaminen sähköpyöräksi onkin halvempaa kuin 

valmiin sähköpyörän ostaminen. (Liikennevirasto 2015) 

 

Kuva 2.1: Tyypillisiä kevyitä sähköisiä ajoneuvoja. 
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Sähköavusteisella pyörällä tarkoitetaan tieliikennekäyttöön hyväksyttyä, yhden tai useam-

man henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua, vähintään kaksi pyöräistä, polkimin 

tai käsikammin varustettua sähkömoottorilla varustettua ajoneuvoa, jonka moottori toimii 

vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä 

tunnissa. Sähkömoottorin teho on korkeintaan 250 wattia. Sähkökäyttöisellä pyörällä tarkoi-

tetaan yli 250 watin tehoisella moottorilla varustettua pyörää, jota voi ajaa myös ilman pol-

kemista pelkästään kaasua käyttämällä. (Liikennevirasto 2015) 

Sähköpyörät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, polkuavusteisiin, kaasukahvallisiin ja näiden 

hybrideihin. Polkuavusteisessa pyörässä sähkömoottori toimii vain silloin kun pyörää polje-

taan. Polkuavusteisia pyöriä on kahta mallia. Toinen malli on päällä aina kun käyttäjä polkee 

pyörää ja toinen malli toimii vain silloin, kun tietty vääntömomentin arvo ylittyy. Kaasukah-

vallisissa pyörissä on kaasukahva, jota voi käyttää polkemisen avuksi silloin kun sitä tarvi-

taan. Hybridimallissa on molemmat toiminnot. (Liikennevirasto 2015) 

Sähköavusteiset pyörät vähentävät päästöjen määrää paljon autoiluun verrattuna, sillä pyörät 

kuluttavat sähköä 100 kilometriä kohden 1-1,5 kilowattituntia, joka vastaa 7 tuntia television 

katsomista. Riippuen, miten sähkö on tuotettu, päästövaikutus kilometriä kohti on 4-14 

grammaa, mikä autolla on 180 grammaa eli se on selkeästi pienempi. (Liikennevirasto 2015) 
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3. AKUT JA AKKUKEMIAT 

Kevyissä sähköisissä ajoneuvoissa käytetään enimmäkseen litiumioniakkuja. Nykyisten ak-

kujen toimintasäde on noin 50-100 kilometriä, riippuen akun tyypistä ja koosta sekä olosuh-

teista. Taulukossa 1 on esitetty eri sähköpyörävalmistajien akkujen ominaisuuksia. Suurin 

osa akuista on irrotettavia malleja. Joissakin sähköpyörissä akut on integroitu pyörän run-

koon, jolloin käyttäjä ei itse pysty tai saisi irrottaa akkua, vaan akun saisi irrottaa vain alan 

ammattilainen. Akkuteknologia kehittyy koko ajan, joten pyörillä ja muilla ajoneuvoilla ajet-

tavat matkat muuttuvat koko ajan pidemmiksi. Akun lataamisen kesto riippuu akun koosta, 

kuinka paljon varausta akussa on jäljellä ja akkulaturista. Tyhjän akun lataaminen kestää 

akun mallista riippuen noin 2,5-10 tuntia. Akun tulisi antaa olla jonkin aikaa sisällä ennen 

lataamista, varsinkin kylmällä säällä, koska akku latautuu parhaiten huoneenlämmössä ja 

varsinkin kylmän tai märän akun lataaminen on vaarallista. (Larunpyörä 2020) 

 

Taulukko 1. Sähköpyörävalmistajien ilmoittamia akkukapasiteetteja ja maksimitoiminta-

matkoja (Tampere 2014) 

Pyörämalli Akun kapasiteetti (kWh) Ilmoitettu maksimimatka (km) 

Boostbike City 12 Ah                 0,432                   100 

Helkama E2800                 0,212                    60 

Helkama Jopo Electro                 0,208                    40 

Helkama Pohjatuuli                 0,240                    50 

Tunturi Forte Supreme                 0,288                   145 

Winora C3 8G                 0,396                   100 

Yosemite 28¨ (Biltema)                 0,240                    40 

  

Ajoneuvojen akkujen hinta on noin 200-1000 euroa. Akun hinta riippuu akun koosta, mer-

kistä ja akun mallista. Akkujen lataaminen on kuitenkin halpaa. 300Wh:n akun yksi lataa-

minen maksaa noin 4,6 senttiä. Yleisimpien akkuvalmistajien akkujen elinikä on noin 1000 

latauskertaa, jolloin 300Wh:n akun lataukset maksaisivat noin 46 euroa, eli erittäin vähän 

verrattuna akun käyttöikään (Larunpyörä 2020).  

  

Sähköpyörien erilaisia akkumalleja ovat tarakka-akku, runkoakku ja sammakkoakku. Ku-

vassa 3.1 on esitetty erilaiset akkumallit. Tarakka-akku kiinnitetään nimensä mukaisesti pyö-
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rän tarakkaan. Osassa pyörissä on valmiina tarakka-akku, pyörissä joissa ei sellaista ole voi-

daan asentaa tarakka-akku myöhemmin. Tarakka-akun mukana toimitetaan teline, jonka saa 

kiinnitettyä pyörän tarakkaan. Tarakka-akku sopii normaaleihin maantiepyöriin, joissa on 

tarakka, joka voidaan poistaa ja vaihtaa tilalle tarakka-akku. Tarakka-akku ei sovi hyvin 

täysjoustopyöriin, koska tarakka ei pääse elämään pyörän joustojen mukana. Runkoakku 

kiinnitetään suoraan pyörän runkoon yleensä juomatelineeseen. Joissakin pyörissä on akulle 

kolo pyörän rungossa, johon se saadaan asennettua. Runkoakku sopii kaikenlaisiin pyöriin, 

joissa on tarpeeksi suuri tila akulle runkokolmiossa. Sammakkoakku on pienikokoinen akku 

lyhyille matkoille, joka kiinnitetään satulaputkeen. Sammakkoakku tarvitsee noin 15 senttiä 

tilaa, joten se ei sovi pyöriin, joissa satulaa pidetään liian alhaalla.  (Greencycle 2020) 

 

Kuva 3.1: Erilaisia akkumalleja. Oikealta vasemmalle tarakka-, runko- ja sammakkoakku. (Greencycle 2020) 

3.1 Akkukemiat 

Nykyisissä sähköisissä ajoneuvoissa käytetään enimmäkseen litiumioniakkuja. Sähköisten 

ajoneuvojen akkuina käytettiin kehityksen alkuvaiheissa lyijyakkuja, mutta tehokkaiden ajo-

neuvojen rakentaminen lyijyakkujen kanssa osoittautui haastavaksi, koska lyijyakkujen 

koko ja paino tehokkaalle ajoneuvolle kasvoivat liian suuriksi. Tämän takia aloitettiin kehit-

tämään ja käyttämään litiumioniakkuja. Litiumioniakulla saadaan sama teho kuin lyijyakulla 

paljon pienemmällä ja kevyemmällä akulla. Litiumioniakkuja on monenlaisia eri kemialli-

silla koostumuksilla, joilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Erilaisia akkukemioita kehi-

tetään koko ajan, jotta saataisiin mahdollisimman tehokkaita akkuja.  
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3.1.1 NMC-akku 

NMC-akku eli litium-nikkeli-mangaani-koboltti-akku on tämänhetkisistä sähköisten ajoneu-

vojen akuista akkukemialtaan yleisin hyvien ominaisuuksiensa takia. Hyvän akkukemian 

syy on nikkelin ja mangaanin käyttö. Nikkelillä on korkea ominaisenergia, mutta huono 

energian pysyvyys. Mangaanilla on hyvä spinellin rakenne, josta johtuu sen pieni sisäresis-

tanssi, mutta huono ominaisenergia. Yhdistämällä nämä kaksi ainetta saadaan parannettua 

molempien hyviä ominaisuuksia, jolloin akkuun saadaan korkea ominaisenergia ja hyvä 

energian pysyvyys. Nikkeliä sisältäviä akkuja käytetään nykyisin mieluummin kuin kobolt-

teja sisältäviä akkuja, koska nikkeli on halvempaa, sillä on parempi ominaisenergia (150-

220 Wh/kg) ja pidempi elinikä (1000-2000 latauskertaa) kuin koboltteja sisältävillä akuilla. 

(Batteryuniversity 2019) 

                                         

                                        

Kuva 3.2: NMC-akun ominaisuuskartta (Batteryuniversity 2019) 

 

3.1.2 LFP-akku 

LFP-akku eli litium-rauta-fosfaatti-akku oli ennen NMC-akkujen kehittymistä paljon käy-

tettyinä sähköisissä ajoneuvoissa pitkän elinikänsä takia. LFP-akut kestävät enemmän täy-

teen latauksia ja kestävät enemmän käyttöä suurella jännitteellä kuin muut litiumioniakut. 

Nykyään NMC-akuissa on lähes yhtä pitkä elinikä kuin LFP-akuissa. LFP-akkujen huono 

puoli on suurempi paino ja pienempi teho kuin NMC-akuissa. LFP-akun ominaisenergia on 

vain 90-120Wh/kg ja niiden elinikä on yli 2000 latauskertaa. Teholtaan samansuuruinen 
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NMC-akku on jopa 20% kevyempi kuin LFP-akku. LFP-akkujen huono puoli on myös 

heikko purkuvirta, joten tasaisen tehon saaminen on vaikeaa. (Batteryuniversity 2019) 

 

                                         

Kuva 3.3: LFP-akun ominaisuuskartta (Batteryuniversity 2019) 

 

 

3.1.3 LCO-akku 

LCO-akku eli litium-koboltti-oksidi-akku on yleisin kobolttia sisältävä litiumioniakku. Sitä 

käytetään enimmäkseen kännyköissä ja kannettavissa tietokoneissa. LCO-akulla on korkea 

ominaisenergia (150-200 Wh/kg) mutta lyhyt elinikä (500-1000 latauskertaa), huono läm-

mönpysyvyys ja rajoitetut kuormitusominaisuudet, joiden takia ne eivät sovellu sähköisiin 

ajoneuvoihin. Akut ovat myös kalliimpia kuin NMC-akut koboltin korkean hinnan takia. 

(Batteryuniversity 2019)  

 

                                           

Kuva 3.4: LCO-akun ominaisuuskartta (Batteryuniversity 2019) 
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3.2 Akkujen paloturvallisuus 

Kevyissä sähköisissä ajoneuvoissa eniten käytetyt litiumioniakut ovat yleisesti hyvin turval-

lisia käyttää, mutta niihin liittyy kuitenkin riskejä akkujen korkean energiasisällön takia. 

Sähköisten ajoneuvojen akut ovat sen verran isoja, että niiden vikaantumiset voivat aiheuttaa 

paljon suuremman vahingon kuin esimerkiksi kännykän akun vikaantuminen. Sähköisten 

ajoneuvojen akuissa on useita akkukennoja, jolloin jos yhdessä kennossa tapahtuu vikaantu-

minen leviää se helposti muihin kennoihin, jolloin koko akku saattaa syttyä palamaan tai 

erittämään myrkyllisiä kaasuja. Ympäri maailmaa on raportoitu kevyiden sähköajoneuvojen 

akkuongelmien takia syttyneistä tulipaloista. Litium-ioni-akun palaminen on vaarallista, 

koska palamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja palon sammuttaminen ei välttämättä on-

nistu normaalilla jauhe – tai nestekäsisammuttimella. Litium-ioni-akuille on suunnitteilla 

omia sammuttimia. (Tukes 2018) 

Kuluttaja voi itse vaikuttaa paljon akun paloturvallisuuteen. Helpoin tapa on noudattaa akun 

tai laitteen mukana tulleita ohjeita akun käytöstä, lataamisesta ja säilyttämisestä. Akun kai-

kenlaista vahingoittamista kuten pudottamista ja kolhimista tulisi välttää. Akkua tulisi säi-

lyttää huoneenlämmössä, mutta ajoneuvojen kanssa se saattaa olla ongelmallista, koska ajo-

neuvoja säilytetään useimmiten ulkona tai pyörävarastoissa jotka eivät ole lämmitettyjä, jo-

ten etenkin talvella ne saattavat olla selvästi kylmempiä kuin normaali asunnon sisälämpö-

tila. Useimmissa ajoneuvoissa akun voi kuitenkin irrottaa helposti ajoneuvosta, jolloin niitä 

on helppo ladata ja säilyttää asunnossa. Akkuja saa ladata vain akulle tarkoitetulla laturilla, 

paloturvallisessa ympäristössä. Viallista akkua ei saa käyttää eikä ladata. Vaikka kuluttaja 

itse huolehtisi hyvin akun turvallisuudesta saattaa akku silti vioittua, koska akun valmistuk-

sessa on voinut tapahtua jokin pieni virhe, minkä takia akku saattaa olla viallinen jo ostaessa 

tai akku saattaa vioittua helposti normaalin ja turvallisen käytön yhteydessä. (Tukes 2018) 

Litium-ioni-akun yleisin palovaaraa aiheuttava ominaisuus on lämpökarkaaminen. Lämpö-

karkaamisen riski riippuu akussa käytetystä kemiasta, käsittelystä ja akun laadusta. Useim-

missa akuissa on sisäistä ohjauselektroniikka valvomassa lataus- ja purkautumisvirtoja, akun 

lämpötilaa ja muita akun sisäisiä ominaisuuksia. Akuissa on lisäksi muita mekaanisia suo-

jauksia, jotka suojaavat akkua vikaantumiselta. Suojamekanismit auttavat akun suojaami-

sessa, mutta riittävän suuri vaurio akussa voi olla liian suuri kompensoitavaksi. Lämpökar-

kaamisen akussa aiheuttaa oikosulku kennossa, mikä aiheuttaa kennon lämpötilan nousua, 
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mikä taas lisää lämpötilan nousua akussa. Lämpökarkaamisen tapahtuessa akussa syntyy pa-

lavia kaasuja, jotka voivat aiheuttaa purkautuessaan soihtupaloja. Reaktio aiheuttaa itse pa-

lamiseen tarvittavan hapen. (Tukes 2018) 
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4. LATURIT JA LATAUSASEMAT 

Sähköisten ajoneuvojen laturit ovat samanlaisia kuin monien muidenkin kotitalouksissa käy-

tettävien pienien sähkölaitteiden akkujen laturit. Akuissa on pistoke, johon laturi kytketään 

ja laturin toinen pää kytketään pistorasiaan. Laturit ovat nykyisin älykkäitä ja niissä on eri-

laisia suojaimia, jotka suojaavat akkua ja käyttäjää erilaisilta vaaroilta. Useimmissa latu-

reissa on ylilataamissuoja, ylivirtasuoja ja lämpenemissuoja. Useimmissa akuissa ja latu-

reissa on tunnistin, joka tunnistaa jos akussa tai laturissa on jotain vikaa, jolloin akkua tai 

laturia ei voi käyttää. Akuissa on erilaisia pistokkeita, joten tiettyä akkua voi ladata vain 

tietynlaisella laturilla. Kuvassa 4.1 on esitetty erilaisia latureiden pistokkeita. Latureihin voi 

kuitenkin ostaa adaptereita jolloin niillä voi ladata useamman tyylisiä akkuja. Joissakin la-

tureissa on mahdollista valita tavallinen tai nopea lataus jolloin akun saa ladattua nopeam-

min.  Nopeassa latauksessa akkua ladataan suuremmalla virralla, joka ei ole hyvä asia akun 

kestämisen kannalta. Suurella virralla lataaminen lyhentää akun elinikää, koska kennot kuu-

menevat enemmän kuin pienellä virralla ladattaessa. Suuremmalla virralla lataamisessa on 

myös suurempi riski, että akku vioittuu ladattaessa ja saattaa syttyä palamaan. 

 

 

Kuva 4.1: Esimerkkejä erilaisista laturien pistokkeista. 
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Latureiden latausjännitteet ovat enimmäkseen noin 36-42 volttia. Latureiden latausvirrat 

vaihtelevat noin 2-6 ampeerin välillä. Taulukossa 2 on esitetty muutamien latureiden omi-

naisuuksia. Mitä suurempi latausvirta laturissa on, sitä nopeammin akku saadaan ladattua. 

Esimerkiksi Boschilta on saatavilla 2A, 4A ja 6A latureita. Bosch Compact Chargerissa on 

2A latausvirta. Laturi on Boschin malleista pienin teholtaan ja sillä saadaan ladattua Boschin 

PowerPack 500 ja PowerTube 500 malliset akut noin 7,5 tunnissa. Laturi käy hyvin kaiken-

laisille sähköpyörän käyttäjille, koska se on kevyt ja pienikokoinen sekä sitä pystyy käyttä-

mään sekä 110 että 230 voltin jännitteellä. Bosch Standard Chargerissa on 4A latausvirta. 

Laturi on suurempi teholtaan kuin Bosch Compact Charger, mutta se on myös isompi kool-

taan ja painoltaan ja sitä voi käyttää vain 230 voltin jännitteellä. Laturilla saadaan ladattua 

Boschin PowerPack 500 ja PowerTube 500 malliset akut noin 4,5 tunnissa. Bosch Fast Char-

ger on Boschin latureista kaikista suuritehoisin ja isokokoisin. Laturilla on 6A latausvirta ja 

sillä saadaan ladattua Boschin PowerPack 500 ja PowerTube 500 malliset akut noin 3 tun-

nissa. Laturilla saadaan ladattua kaikki Boschin sähköpyöräakut 50 % kapasiteetistaan noin 

tunnissa. Laturi sopiikin hyvin nopeisiin latauksiin matkalla. (Bosch1 2020) 

 

Taulukko 2. Eri latureiden ominaisuuksia. 

Akkumalli Latausjännite (V) Latausvirta (A) Latausteho (W) 

Bosch Compact Charger            36              2             72 

Bosch Standard Charger            36              4            144 

Bosch Fast Charger            36              6            216 

Shimano-E6000-1          40/42          4,4/4,0         176/168 

Yamaha XOS-00 V2            42              4            168 
 

4.1 Latausasemat 

Latausasemien valmistajilla on erilaisia latausasemia esimerkiksi Bike-energyllä on ole-

massa laatikko-, pylväs, ja linjalatausasemia ja Boschilla lokeromallinen latausasema. Laa-

tikossa on mallista riippuen eri määrä pistokkeita. Yleensä laatikoissa on 1-4 latauspaikkaa 

kevyille sähköisille ajoneuvoille. Monissa on myös 1-2 pistoketta sähköautoille. Tämän an-

siosta voidaan yhdistää latauspaikkoja sekä autoille, että kevyille sähköisille ajoneuvoille. 

Laatikoita voidaan asentaa joko seinille tai esimerkiksi pyörätelineisiin. Pylväsasemassa laa-
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tikko on asennettu pylvääseen. Pylväsasemaan voidaan laittaa kiinni useampi laatikko. Pyl-

väsasema on hyvä julkisiin paikkoihin, koska se ei itsessään vie paljon tilaa ja sillä saadaan 

ladattua useita laitteita samaan aikaan. Linja-asemassa on koosta riippuen 1-3 latauspaikkaa 

kevyille sähköisille ajoneuvoille ja 1 paikka sähköautolle. Linja-asema on hyvä latausasema 

paikkoihin, missä ei tarvita paljon latauspaikkoja, koska se on aika suuri latauspaikkojen 

määrään verrattuna. Asemiin on mahdollista hankkia lisävarusteita esimerkiksi USB-portti 

ja mahdollisuus kytkeä asema päälle tai pois päältä avaimen tai sovelluksen kautta (Bike-

energy 2020).  

 

Kuva 4.2: Bike-energyn latausasemat. Oikealta vasemmalle laatikko, pylväs ja linja. (Bike-energy 2020) 

Boschin lokeromallisessa latausasemassa on 6 latauspaikkaa akuille. Akut irrotetaan ajoneu-

voista ja asetetaan lokeroon, joka sen jälkeen lukitaan. Lokeroissa on Boschin 4 A Standard 

charger laturit. Boschin latausasemilla voi ladata kaikkia Boschin akkuja, kuten PowerTube 

ja PowerPack mallisia akkuja. Bosch on muodostanut oman latausinfrastruktuurin, joka on 

enimmäkseen sijoittunut Keski- ja Etelä-Eurooppaan, Ranskan, Saksan, Sveitsin, Italian 

sekä Espanjan alueille, joka on esitetty kuvassa 4.3. (Bosch2 2020) 
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Kuva 4.3: Boschin latausinfrastruktuuri. (Bosch2 2020) 
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5. LATAUSINFRASTRUKTUURI SUOMESSA 

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana. 

Ajoneuvoja on enemmän keskustassa tai taajamissa kuin taajamien ulkopuolella, koska taa-

jamien ulkopuolella ajoneuvoilla ajettavat matkat voivat olla kymmeniä kilometrejä, jolloin 

ajoneuvojen akut eivät enää kestä koko ajomatkaa ja matkoihin kuluisi liian paljon aikaa, 

sillä pidemmät matkat ovat autolla paljon nopeampia. Suomessa latausinfrastruktuurin ra-

kentaminen ei ole yhtä pitkällä kuin joissakin isommissa maissa, koska Suomessa ajoneu-

voja on vähemmän ja kaupunkien koot ovat pienempiä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. 

Suomessa sää vaikuttaa myös ajoneuvojen käyttöön, koska talvella ajoneuvojen käyttö on 

huomattavasti vähäisempää ja vaikeampaa kuin muina vuodenaikoina lumen tai loskan takia. 

Yleisiä latauspaikkoja on isommissa kaupungeissa esimerkiksi Helsingissä tai Tampereella 

yleisillä liikkumispaikoilla kuten rautatie- tai linja-autoasemilla, ostoskeskuksissa ja joilla-

kin isommilla työpaikoilla. Pienemmissä kaupungeissa yleisiä latauspaikkoja on harvassa, 

koska ajoneuvoja on paljon vähemmän. Monissa kaupungeissa on myös kaupungin tarjo-

amia sähköavusteisia ajoneuvoja, joita voi vuokrata mobiilisovelluksen avulla. Ajoneuvojen 

vuokrausmahdollisuudella halutaan kehittää ihmisten liikkumista kaupungeissa ja vähentää 

autolla ajamista. Ajoneuvojen vuokraus on helppoa ja halpaa.  

Joukkoliikenneasemilla on yleisesti hyvät polkupyöräparkit ja niihin on ollut suunnitteilla 

latauspaikkojen rakentamista. Ongelmana on kuitenkin latauspaikkojen hinta ja se että säh-

köisille ajoneuvoille olisi hyvä olla katokselliset paikat, jotta akut eivät olisi märkiä ladatta-

essa, koska silloin akkuihin saattaa tulla oikosulkuja tai muita ongelmia ladattaessa. Julki-

sille paikoille kuten ostoskeskuksiin ja joukkoliikenneasemille olisikin hyvä lisätä pyörä-

parkkeja, jotta ihmisiä saataisiin kannustettua käyttämään perinteisiä tai sähköisiä ajoneu-

voja enemmän. 

5.1  Helsinki 

Helsingissä on pyritty älykkäällä kaupunkikehityksellä saamaan kaupunki ympäristöystäväl-

lisemmäksi. Helsingin Kalasatamassa on sähköavusteisten pyörien GPS-paikannusten avulla 

saatu tietoa mitä reittejä ihmiset ajavat pyörillään. Paikannuksesta saatujen tietojen avulla 

voidaan kehittää pyörien reittiverkoston suunnittelua ja optimointia. Kaupunkien pyöräreitit, 
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yleiset latauspisteet ja reittien varrelle suunnitellut liityntämahdollisuudet voidaan suunni-

tella niin, että ne suosivat yksittäisiä käyttäjiä mahdollisimman paljon (Liikennevirasto 

2015).   

5.2 Tampere 

Tampereen kaupunki valitsi vuonna 2014 tavoitteelliseksi roolikseen olla ’valtakunnallinen 

suunnannäyttäjä’ sähköisen liikenteen alueella. Suunnitelma yltää vuoteen 2025 asti. Kau-

punki päätti panostaa merkittävästi sähköisen liikenteen kehittymiseen sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla. Tampereen kaupungin tavoitteena on eri strategioissaan ja suunnitel-

missaan päästöjen vähentäminen, kaupunkialueen viihtymisen parantaminen sekä innovaa-

tioiden ja uuden liiketoiminnan edistäminen. Sähköinen liikenne vastaa kaupungin mukaan 

kaikkiin näihin tavoitteisiin, minkä lisäksi kaupunki saavuttaa sen avulla huomattavia sääs-

töjä liikkumisen ja kuljetusten kustannuksissa. Kevyihin sähköisiin ajoneuvoihin liittyen 

suunnitelmana on rakentaa julkisia latausasemia ja ajoneuvojen käytön edistäminen kaupun-

gissa. Suunnitelmana on aluksi rakentaa pieni latausverkosto, jota voi myöhemmin laajentaa 

teknologian kehittyessä. (Tampere 2014) 

Monilla Tampereen työntekijöillä on tarve liikkua kaupungin sisällä työpäivän aikana. Tä-

män takia Tampereen kaupunki haluaa lisätä asukkaidensa, varsinkin kaupungin työnteki-

jöiden sähköisten ajoneuvojen käyttöä. Kaupunki onkin tukenut työntekijöidensä sähköpyö-

räilyä antamalla osalle yksiköistä sähköisiä ajoneuvoja käyttöön. Tampereen kaupungin 

ECO2-projektin pilottihankkeessa 50 kaupungin työntekijälle annettiin sähköpyörä käytet-

täväksi, jonka moni lunasti itselleen myöhemmin. Kaupunki tarjoaa myös sähköpyörien 

vuokrausta yksiköilleen. Pyörän voi vuokrata päiväksi tai pidemmäksi ajaksi. Tampereen 

kaupunki on tutkinut työntekijöidensä työmatkoja. Kaupunki onkin miettinyt tarjoavansa 

työntekijöilleen mahdollisuutta valita työsuhdepolkupyörän, varsinkin sähköavusteisen pyö-

rän hankkiminen voisi vähentää autolla tehtyjä työmatkoja. (Tampere 2014) 

Tampereen sähköisen liikenteen käyttöönottoselvityksessä ehdotettiin, että kaupunkiin han-

kittaisiin 65 2-paikkaista latausasemaa eli yhteensä 130 latauspaikkaa vuoteen 2025 men-

nessä. Latausasemien rakentaminen ei ainoastaan vastaa tulevaisuuden tarpeisiin vaan ko-

hottaisi pyöräilyn imagoa kaupungissa. Latausasemat saattaisivat myös lisätä kaupunkilais-

ten sähköisten ajoneuvojen käyttöä, koska huoli akun loppumisesta kaupungilla ollessa ei 

enää haittaisi, koska ajoneuvon voi ladata asioilla käydessä. ’’Tampereen sähköavusteisten 



16 

 

polkupyörien lataustarvetta ja latauspisteiden sijoittelua on tarkasteltu sähköpyörällä tehtä-

vien matkojen käyttäjäryhmien (matkatyypit), matkojen pituuksien ja pysäköinnin keston 

perusteella. Tampereella 33 % työmatkoista on 5-10 km pitkiä. Valtaosa työpaikoista sijait-

see keskustassa, mutta muita suuria työpaikkakeskittymiä ovat esimerkiksi Hervanta ja 

TAYS:n alue’’. Kuvassa 5.1 on esitetty ehdotus miten Tampereen latausasemat sijoiteltai-

siin. (Tampere 2014) 

 

 

Kuva 5.1: Tampereen ehdotettu kevyiden sähköisten ajoneuvojen latauspisteet. (Tampere 2014) 

 

Kuten perinteisten pyörien ja muiden kevyiden ajoneuvojen säilytyspaikkojen, myös säh-

köisten ajoneuvojen säilytys/latauspaikkojen tulisi olla turvallisella paikalla, hyvin saavutet-

tavissa ja helppoja käyttää. Sähköisissä ajoneuvoissa on kuitenkin joitakin ominaisuuksia, 

jotka tulisi ottaa huomioon latausasemien sijoittelussa. Näitä ovat esimerkiksi ajoneuvojen 

arvokkuus ja herkästi vaurioituvat akut ja kaapelit. (Tampere 2014) 
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6. TUTKIMUKSET ERI PAIKOISSA 

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen latausinfrastruktuuri-tutkimuksia on tehty ympäri maail-

maa. Tutkimuskohteina on enimmäkseen ollut suurien maiden suuret kaupungit tai niiden 

lähialueet. Tutkimuksissa on rakennettu erikokoisia latausasemia kaupunkien keskusta-alu-

eille tai tiheästi asutetuille asuinalueille. Joissakin tutkimuksissa latausasemien käyttö on 

ollut ilmaista ja joissakin tutkimuksissa lataamisesta on pitänyt maksaa ajasta, jonka ajo-

neuvo on ollut kiinni latausasemassa.  

6.1 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin, miten julkiset latausasemat 

vaikuttavat asukkaiden sähköisten ajoneuvojen käyttöön. Tutkimuksessa Yhdysvaltojen 25 

suurimpaan kaupunkiin asennettiin latausasemia. Tutkimuksessa todettiin, että julkiset la-

tauspaikat lisäävät selkeästi kaupunkien ajoneuvojen määrää. Latauspaikat antavat mahdol-

lisuuden ladata ajoneuvoja kaupungilla ollessa, joten ihmiset voivat käyttää ajoneuvojaan 

liikkuessaan kaupungilla ilman huolta siitä, että ajoneuvosta loppuisi akku. Latausasemat 

lisäsivät myös ajoneuvoilla ajettuja matkoja ja säästivät ihmisiltä rahaa, koska heidän ei itse 

tarvinnut maksaa lataamiseen kuluneesta sähköstä. Yhdysvaltojen pääkaupunkiseudulla lä-

hes kaikki kunnat ja kaupungit tarjoavat julkisia latausasemia. Vuoden 2018 heinäkuussa 

alueella oli arviolta 120 latausasemaa, joista 116 oli 2-tason latausasemia ja 4 oli 3-tason 

latausasemia. Paikkoja joihin latausasemia rakennettiin olivat kirjastot, monitoimi/virkistys-

keskukset ja puistot. (CRD 2018) 

 

6.2 Kanada 

Montrealissa aloitettiin rakentamaan latausinfrastruktuuria eri tavalla. Monilla Montrealin 

keskustassa asuvilla ei ole omaa autotallia tai muuta paikkaa, jossa voisi käytännöllisesti 

ladata sähköistä ajoneuvoa. Kaupungissa 475 latausasemaa asennettiin kaduille niin, että ih-

miset joilla ei ole omaa latauspaikkaa voivat löytää sen helposti kotinsa läheisyydestä. Jul-

kisten latauspaikkojen rakentaminen lisäsi kaupungin ajoneuvojen määrää ja käyttöä. Mont-

real aikoi rakentaa 200 lisää latausasemaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Montrealissa 

kokeiltiin laittaa latausasemia rykelmiin, esimerkiksi kaupungintalon ympärille laitettiin 16 
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latausasemaa. Latausasemat eivät kuitenkaan olleet kovin hyvin näkyvissä ja tutkimuksessa 

todettiin, että latausasemien sijoittaminen näkyville paikoille on paljon parempi ratkaisu 

kuin latausasemien sijoittaminen rykelmissä jonnekin mistä niitä ei välttämättä näe suoraan 

kadulta. (CRD 2018) 

 

Kanadan pääkaupungin läheisyydessä tehdyissä tutkimuksissa lähes kaikki kaupungit antoi-

vat latausasemien käyttäjien ladata ajoneuvojaan ilman mitään maksua. Ainut poikkeus oli 

Esquimalt. Siellä lataus maksoi 1$ tunnilta, eli vähemmän kuin mitä auton pitäminen mak-

sullisella paikalla suurimmassa osassa kaupungeista. Kaupunki käytti latauksesta saatuja 

maksuja kestävään kehitykseen. Vaikka lataus maksoi, latausasemien käyttö lisääntyi kui-

tenkin, koska se oli kuitenkin melko halpaa. Osassa Kanadan kaupungeissa on aloitettu miet-

timään latauksen veloittamisesta varsinkin suurimmissa kaupungeissa, joissa on paljon la-

tausasemia ja -paikkoja esimerkiksi Montreal ja Vancouver. Mahdolliset maksut olisivat 

2.5$ latauksesta tai 1$ tunnin latauksesta 2-tason latausasemasta. 3-tason latausasemasta 

maksu on 10$ per tunti ja veloitus tapahtuu per minuutti. Vuoden 2017 alusta Vancouverissa 

aloitettiin latauksien veloittaminen kaupungin omistamista latausasemista. Syyt latauksen 

velottamiseen olivat samat kuin Esquimaltin kaupungilla. Kaupungissa oli huomattu, että 

ajoneuvot olivat enimmäkseen kiinni latausasemissa 3 tunnin ajan eli 2 kertaa pidempään 

kuin täyteen ladattuun akkuun tarvittu aika. Vancouverin veloitus latauksista 2-tason ase-

mille on 2$ per tunti eli 0.033$ per minuutti ja 3-tason asemille 16$ per tunti ja 0.267$ per 

minuutti. (CRD 2018) 

 

 

6.3 Italia 

Italiassa Palermon yliopistossa on suunnitteilla johdoton sähköpyörien latausasema. Pyörien 

lataus onnistuisi näin ilman johtoja, eli käyttäjä jättäisi vain pyöränsä parkkiruutuun ja pyörä 

latautuu itsekseen ilman mitään johtoja. Latausasema lataa pyöriä magneettisella kytken-

nällä. Latausasemassa on maassa käämi, joka on kytketty verkkovirtaan, mikä siirtää ener-

giaa toiseen käämiin, joka on pyörän yläpuolella, mikä on kytketty ladattavaan akkuun. Ase-
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massa on AC-DC muunnin, joka muuttaa matalataajuisen vaihtojännitteen 72 V tasajännit-

teeksi, joka muutetaan invertterin avulla korkeataajuiseksi vaihtojännitteeksi, mikä tasa-

suuntaajan kautta vaihdetaan 48 V tasajännitteeksi, mikä lataa akkua. Vaikka verkkoon kyt-

ketyn käämin ja akunpuoleisen käämin välillä on ilmaväli suunnitellulla systeemillä pitäisi 

saada aikaan tehokas lataaminen. Simulaatioiden tulosten mukaan systeemillä saadaan 

98,5% energian hyötysuhde, mikä saadaan verkkovirrasta akun lataamiseen. Ottaen huomi-

oon 3 sentin ilmaväli magneettiselle rakenteelle hyötysuhde olisi 91,6%. Huonoimmillaan 

hyötysuhde olisi 90,2%. 36 V ja 10Ah LiFePO4-akun lataamiseen kuluva energia olisi noin 

100 W. Johdottoman latausaseman etuna on, se että niissä on valmiiksi katos ajoneuvojen 

päälle, tällöin latausasemiin ei tarvitse erikseen rakentaa katosta. (Boscaino et. al. 2013) 

Johdoton latausasema on vielä kuitenkin huonompi vaihtoehto kuin johdollinen latausasema. 

Nykyisellä teknologialla johdottomalla latausasemalla ei saada yhtä hyvää hyötysuhdetta 

kuin johdollisella latausasemalla. Tutkimuksen mukaan huonompi hyötysuhde on suuri 

haitta johdottoman latausaseman arvolle, näin ollen johdottomat latausasemat eivät ole vielä 

sopivia markkinoille nykyisellä teknologialla. 
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7. YHTEENVETO 

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen yleistyessä ja määrän kasvaessa eri tahot ovat alkaneet 

miettiä, miten ajoneuvojen määrää voitaisiin lisätä ja miten ihmisiä saataisiin houkuteltua 

käyttämään ajoneuvojaan enemmän ja pidemmillä matkoilla. Julkiset latausasemat kaupun-

geilla on hyvä tapa lisätä ihmisten ajoneuvojen käyttöä, koska ei tarvitse huolehtia, että 

akusta loppuisi virta kesken matkan. Julkisia latausasemia on kuitenkin vielä melko vähän 

suuremmissakin maissa ja kaupungeissa. Latausasemia ollaan kuitenkin koko ajan rakenta-

massa lisää. Suomessa vain isoimmissa kaupungeissa on julkisia latausasemia esimerkiksi 

Helsingissä ja Tampereella. Monista kaupungeista kuitenkin löytyy kaupunkipyöriä. Nykyi-

sin kaupunkipyörät ovat enimmäkseen perinteisiä pyöriä mutta joissakin kaupungeissa osa 

pyöristä on jo sähköpyöriä. Sähköpyörien määrää kaupunkipyöristä ollaan kuitenkin ylei-

sesti lisäämässä ympäri maailmaa. Tutkimuksia latausinfrastruktuuriin liittyen on tehty ym-

päri maailmaa. Tutkimusten mukaan julkiset latausasemat ovat lisänneet kaupunkien säh-

köisten ajoneuvojen määrää ja käyttöä. Tutkimusten mukaan paikat joihin olisi hyvä sijoittaa 

latausasemia ovat julkiset paljon käytetyt paikat kaupunkien keskustassa, kuten ostoskes-

kukset ja julkisten liikennevälineiden asemat. Tutkimusten mukaan latausasemien tulisi olla 

näkyvällä paikalla, jolloin ne näkee helposti, eikä yhdessä ryhmässä jossain sivulla.  

Nykyisissä kevyissä sähköisissä ajoneuvoissa käytetään enimmäkseen litium-ioni-akkuja. 

Litium-ioni-akut sopivat hyvin sähköisiin ajoneuvoihin niiden ominaisuuksien takia. Aikai-

semmin käytettyihin lyijyakkuihin verrattuna litium-ioni-akut ovat reilusti tehokkaampia 

kuin samankokoiset ja painoiset lyijyakut. Nykyisin akkukemialtaan yleisin akku kevyisiin 

sähköisiin ajoneuvoihin on NMC-akku eli litium-nikkeli-mangaani-koboltti-akku. NMC-

akulla on korkea ominaisenergia ja hyvä energian pysyvyys, joiden takia se sopii hyvin säh-

köisiin ajoneuvoihin. Litiumioniakut ovat yleisesti turvallisia käyttää, mutta niihin liittyy 

kuitenkin riskejä niiden korkean energiasisällön takia. Kevyiden sähköisten ajoneuvojen 

akut ovat kooltaan paljon suurempia kuin esimerkiksi kännykän akut, joten niistä voi aiheu-

tua paljon suurempi vahinko kuin kännykän akusta. Litiumioniakun yleisin palovaaraa ai-

heuttava ominaisuus on lämpökarkaaminen. Akun huolellisella säilytyksellä ja käytöllä voi 

ehkäistä akun mahdollista vikaantumista, mutta aina on kuitenkin mahdollisuus, että akkuun 

tulee jonkinlainen vikaantuminen. 
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Nykyisten kevyiden sähköisten ajoneuvojen akkujen toimintasäde on noin 50-100 kilometriä 

riippuen akun koosta ja tyypistä sekä olosuhteista. Erilaisten kevyiden sähköisten ajoneuvo-

jen akut ovat erikokoisia ja erimallisia. Isommilla ajoneuvoilla kuten sähköpyörillä on ylei-

sesti suurempi kokoiset akut kuin esimerkiksi hoverboardin akut. Akkuvalmistajien akuilla 

on myös eroja, koska akuissa käytetään erilaisia akkukemioita ja erilaisia tekniikoita akkujen 

valmistuksessa. Akkuvalmistajilla on myös erikokoisia akkuja samoihin ajoneuvoihin, jol-

loin niistä voi haluta itselleen sopivan. Eri ajoneuvoihin on myös olemassa erilaisia akkuja, 

esimerkiksi sähköpyörään on mahdollista laittaa tarakka- runko- tai sammakkoakku. Eri ak-

kumalleilla on omat hyvät ja huonot puolensa.  

Sähköisten ajoneuvojen laturit ovat samanlaisia kuin monien muidenkin kotitalouksissa käy-

tettävien pienten sähkölaitteiden akkujen laturit. Niiden latausjännite vaihtelee noin 36-42 

voltin välillä ja latausvirrat ovat noin 2-6 ampeeria. Joissakin latureissa on mahdollista valita 

normaali tai nopea lataus. Nopea lataus lataa akun nopeammin kuin normaali lataus. Aika 

riippuu siitä, kuinka paljon suuremmalla virralla akku ladataan. Nopea lataus on kuitenkin 

haitaksi akun eliniälle ja on myös vaarallisempi, koska akku vioittuu helpommin suurella 

virralla ladattaessa, jolloin se saattaa syttyä palamaan. Latausasemien valmistajilla on erilai-

sia latausasemia. Bike-energyllä on olemassa laatikko-, pylväs- ja linjalatausasemia. Bo-

schilla on olemassa lokeromallinen latausasema.  

Nykyinen latausinfrastruktuuri on työssä esitellyn kaltainen, mutta se on kokoajan kehitty-

mässä ja 5-10 vuoden kuluttua se saattaa olla täysin erilainen kuin nykyään. Monissa maissa 

rakennetaan koko ajan uusia latausasemia ja varsinkin suuremmissa kaupungeissa saattaa 5-

10 vuoden päästä olla paljon suurempi latausinfrastruktuuri kuin nykyään.
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