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Vihreä energia ja teknologia kasvattavat suosiotaan, joten myös kilpailu sähköautomarkki-

noilla on kiivasta ja sähköautot yleistyvät koko ajan enemmän. Tämän vuoksi tässä kandi-

daatintyössä tavoitteena on tehdä selvitys henkilökuljetukseen tarkoitettujen sähköisten au-

tojen nykyisistä voimansiirtoratkaisuista, sekä näiden tulevaisuudennäkymistä. 

 

Työ on tyypiltään kirjallisuuskatsaus. Lähteinä toimivat tieteelliset artikkelit, autoalan kir-

jallisuus, autovalmistajien omat aineistot sekä patenttitietokannat. Työssä tarkastellaan ny-

kyisiä olemassa olevia ratkaisuja akku- ja lataustekniikassa, sähkömoottoritekniikassa sekä 

tehoelektroniikassa, jonka jälkeen pohditaan mahdollisia tulevia ratkaisuja, sekä mitä mah-

dollisia haasteita ne tuovat tullessaan. Työssä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voivatko 

muun tyyppiset voimansiirtotekniikat, kuten polttokennoautot tai jokin muu, vielä ”keksi-

mätön” teknologia, mennä suosiossa tai kehityksessä ohi sähköautoista. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen lopputuloksena voidaan yleisellä tasolla todeta, että vaikka ta-

saista kehitystä sähköautojen voimansiirtotekniikoissa tapahtuu, on niissä silti joitain suuria 

puutteita. Näistä ehkä suurimpana hidasteena sähköautojen kehitykselle ovat akku- ja lataus-

teknologiat, jotka vaativat jonkin mullistavan läpimurron, jotta niiden suurimmista puut-

teista päästäisiin eroon. Nykyisellä tahdilla se ei näyttäisi tapahtuvan aivan pian. Tulevaisuus 

näyttää kuitenkin valoisammalta kuin menneisyys. 
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Green technology is gaining interest in political and economic fields, and among the public. 

New innovations are being developed and electric cars are becoming more and more com-

mon and more readily available than ever. For this reason, in this bachelor’s thesis, it is dived 

into the electrical drivetrain system of electric vehicles and look at the current trends and 

possible future outcomes. 

  

This thesis is a literature review. Used sources include scientific articles, automobile industry 

literature, car manufacturer’s own materials, and patent databases. In the thesis concentration 

is on the current solutions in battery and charging technology, electric motor technology, 

and power electronics technology. After that, the focus is then turned towards the future of 

these technologies. However, this thesis does not include other possible future technologies, 

such as fuel cell cars, that might surpass electric vehicles in popularity and development. 

 

As a result of this thesis, a general conclusion can be made that even though steady progress 

happens in these technologies, some great faults still need to be solved. Biggest of these 

faults are in battery and charging technologies. Some great breakthrough is needed to solve 

the most persistent issues withing them. With the current pace of development, the problems 

are not going to be fixed any time soon. Still, the future does seem a little bit lighter than the 

past. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

 

EV  Electric Vehicle, sähköajoneuvo 

PEV Plug-in Electric Vehicle, ulkoisesta energianlähteestä ladattava sähköajo-

neuvo 

HEV Hybrid Electric Vehicle, hybridiajoneuvo 

CHAdeMO CHArge de MOve, tasavirta-pikalatausstandardi 

CCS Combined Charging System, tasavirta-pikalatausstandardi 

GB/T Guobiao standards, kiinalainen tasavirta-pikalatausstandardi 

E Energia 

 

t  aika      

m  massa 

v  nopeus 

 

Alaindeksit 

k  Energian alaindeksi, merkitsee kineettistä energiaa 
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1. JOHDANTO 

Sähköautojen historia alkaa jo 1800-luvun lopulta. Kehitys kuitenkin pysähtyi 1900-luvun 

alussa polttomoottorin kehittämisen ja öljyntuotannon myötä. Suurin syy polttomoottoriau-

tojen suosioon oli huokeampi hinta. Sähköautot maksoivat noin puolet enemmän kuin polt-

tomoottoriverrokkinsa. Hinta on ollut edelleen suurin kaupallinen este sähköautoilun yleis-

tymiselle. Vihreä teknologia kuitenkin kiinnostaa niin poliittisesti ja taloudellisesti kuin kan-

sallisestikin ja on koko ajan yleistymään päin. Uusia innovaatioita kehitetään kilpaa ja säh-

köauton omistaminen on yleisempää ja saavutettavampaa kuin koskaan.  

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää henkilökuljetukseen käytettävien sähköis-

ten autojen voimansiirtotekniikoiden nykyratkaisuja sekä niiden tulevaisuudennäkymiä. Työ 

on tyypiltään kirjallisuuskatsaus, jonka painotuksena ovat akut, sähkömoottorit sekä te-

hoelektroniikka. Työn lähdekirjallisuutena käytetään ajoneuvovalmistajien omia lähteitä, 

patenttitietokantoja sekä tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita aiheesta.  

 

Työssä käsitellään sähköautojen kahta pääkategoriaa: täyssähköautoja ja hybridiautoja. 

Nämä valikoituivat tarkastelun kohteeksi sen vuoksi, että niiden suosio Suomessa (kuva 1) 

ja maailmalla (kuva 2) on noussut vuosi vuodelta. Täyssähköautolla tarkoitetaan ajoneuvoa, 

joka saa käyttövoimansa vähintään yhdestä sähkömoottorista ja jossa energia on varastoitu 

uudelleen ladattaviin akkuihin. Hybridiautolla taas tarkoitetaan autoa, jossa on kaksi tai use-

ampi voimanlähde, esimerkiksi sähkömoottorin lisäksi polttomoottori. 
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Kuva 1.  Suomessa liikenteessä olevien täyssähköautojen ja hybridien kumulatiivinen määrä vuosittain 2010–

2020. (Autoalan Tiedotuskeskus, 2021) 

 

 

Kuva 2.  Sähköautojen kumulatiivinen määrä maailmalla (miljoonaa autoa) 2010–2020. (IEA, 2020) 
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Sähköautoilun suosion kasvua on ennen 2010-lukua hidastanut sähköautojen perinteisesti 

korkea hinta sekä lyhyt toimintamatka. 2010-luvulla Tesla ja Nissan ovat kuitenkin ensim-

mäisinä autonvalmistajina onnistuneet tuomaan markkinoille polttomoottorilla toimivien au-

tojen kanssa samassa hintaluokassa kilpailevat täyssähköautot, joiden toimintamatka alkaa 

jo olemaan riittävä tavallisen autoilijan tarpeisiin. Tesla Model 3 perusmalli maksaa noin 

50 000 euroa, ja täyteen ladatuilla akuilla sillä pääsee enimmillään yli 400 kilometrin mat-

kan. Jos haluaa pidemmän toimintamatkan, tulee hintaa lisää hieman yli 10 000 euroa. Hal-

vimmillaan Nissan Leaf puolestaan maksaa kuluttajalle hieman yli 32 000 euroa. Tähän hin-

taan saa 40 kWh akut, jotka mahdollistavat noin 200 kilometrin toimintamatkan. 

 

Teslan ja Nissanin myötä markkinoille on tullut täyssähköautoja ja hybridejä lähestulkoon 

jokaiselta autonvalmistajalta. Esimerkkinä suurimmista sähköautojen valmistajista mainitta-

koon Tesla, Chevrolet, Nissan, BMW, Volkswagen, Audi, Jaguar, Mitsubishi, Renault ja 

Smart. 

2. AKKUTEKNIIKOITA 

Akut ovat tällä hetkellä suurin kompastuskivi sähköautojen voimansiirtotekniikassa. Akku-

tekniikan ongelmat liittyvät akkujen energiatiheyteen, latausnopeuteen, käyttöikään ja mas-

saan. Litiumakkuihin tarvittavan litiumin louhinta aiheuttaa myös ympäristöhaittoja. Tässä 

osiossa käsitellään nykyisin käytössä olevia akkutyyppejä, niiden yleisiä toimintaperiaat-

teita, ongelmia ja vahvuuksia. Käsitellään myös mitä mahdollisia parannuksia niihin on lu-

vassa lähitulevaisuudessa. 

 

Nykyisten täyssähköautojen akkujärjestelmä ladataan yleensä 300–400 voltin jännitteeseen 

Tulevaisuudessa akustolla saavutetaan mahdollisesti entistä suurempi jännite, etenkin suu-

rempaa tehoa vaativissa autoissa, kuten urheiluautoissa. Suurempi jännite auttaa myös vä-

hentämään energiahäviöitä johtimissa, samaan tapaan kuin sähköverkkotekniikassa. (Zvei, 

2013, All About Circuits, 2019).  

 

Yleisimpien täyssähköautojen akustoon varattu energia vaihtelee automallin mukaan noin 

40 (Nissan Leaf) ja 75 (Tesla Model 3) kWh:n välillä. Mitä suurempi energiamäärä akkuihin 

voidaan ladata, sitä pidemmälle autolla pääsee. Tätä tasapainoyhtälöä vaikeuttavat etenkin 

litiumioniakkujen matala ominaisenergia (energian määrä massayksikköä kohden) verrat-

tuna esimerkiksi bensiiniin tai dieseliin (kuva 3), mikä tarkoittaa sitä, että akut painavat pal-

jon suhteessa niistä saatavaan energiaan. 
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Kuva 3.  Eri energianlähteiden/varastojen ja alkuaineiden energiatiheys. Energiatiheys ilmoitettu hyö-

dynnettävissä olevana energiana per massa-/tilavuusyksikkö. Hyödynnettävissä oleva energia 

voidaan vapauttaa energianlähteestä eri tavoin, esim. polttamalla tai hallittuna sähköisenä pur-

kauksena. Vaaka-akselilla ominaisenergia, pystyakselilla energiatiheys tilavuusyksikköä koh-

den. Kuvasta nähdään, että litiumioniakut ovat energiatiheydessään molemmilla mitta-asteilla 

kaikkein huonoimpia. (Dial, Scott, 2008) 

 

2.1 Litiumioniakku 

Yleisin sähköautoissa, kuten muissakin nykyisissä sähkölaitteissa, käytetty akkutyyppi on 

litiumioniakku. Kaikista nykyisin käytössä olevista akkumalleista litiumioniakut ovat ener-

giatiheydeltään parhaita, ja akkutekniikan kehitys perustuu pääsääntöisesti litiumioniakkui-

hin. Litiumioniakkujen hyviä puolia ovat niiden uudelleenladattavuus, pitkä käyttöikä ja la-

dattavaan energiamäärään nähden halvin hinta. (Power Electronics, 2011) 

 

Litiumioniakun rakenne on melko yksinkertainen. Akussa on kaksi elektrodia. Toinen on 

grafiittia, johon ladatun akun elektronit ja litiumionit varastoituvat. Toinen on metallioksi-

dia, joka kykenee sitomaan rakenteeseensa litiumioneja. Näiden elektrodien välissä on elekt-

rolyytti (kuva 4). Tämä elektrolyytti päästää vain positiivisesti varautuneet litiumionit lävit-

seen, mutta ei elektroneja. Litiumioniakun toiminta perustuu sähkökemialliseen potentiaa-

liin, eli ionien taipumukseen kulkeutua korkeammasta potentiaalista matalampaan potenti-
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aaliin. Kun akkuun kytketään virtalähde eli sitä ladataan, kulkeutuvat litiumatomien elekt-

ronit grafiittielektrodille, joka saa näin negatiivisen varauksen, jonka myötä positiivisesti 

varautuneet litiumionit irtautuvat metallioksidista ja kulkeutuvat grafiittielektrodiin. Kun 

täyteen ladattuun akkuun kytketään kuorma, palaavat litiumionit elektrolyytin lävitse ja 

elektronit kuorman lävitse takaisin osaksi metallioksidia. 

 

 

Kuva 4.  Teslan paristomaisen litiumionikennon rakenne, jossa elektrodit ovat alumiini- ja kuparifo-

lioiden pinnalla. Alumiini ja kupari toimivat johtimina ja ovat kytkettynä kennon positiivi-

seen ja negatiiviseen napaan. Metallioksidi koostuu nikkelistä, koboltista ja alumiinista 

(NCA). Elektrolyytin osana on puoliläpäisevä suojakalvo, joka estää oikosulun. (Learn En-

gineering, 2019). 

 

Litiumioniakkujen tulipalo- ja räjähdysriski liittyy elektrolyyttiin. Jos akku pääsee ylikuu-

menemaan ja elektrolyytti kuivuu elektrodien väliltä, aiheuttaa se oikosulun ja näin ollen 

kennon äkillisen kuumenemisen ja mahdollisen tulipalon tai räjähdyksen (kuva 5). Normaa-

listi elektrolyytin osana on puoliläpäisevä erotin, joka elektrolyytin puuttuessakin estää oi-

kosulun ja takaa turvallisen purkautumisen. Erotinkaan ei auta, jos akkukenno vahingoittuu 

niin, että erotin rikkoutuu. Näin voi käydä ja on jo käynytkin kolareissa. Sähköautojen ak-

kujen turvallisuus kolaritilanteissa onkin yksi tärkeä osa akkutekniikan kehitystä. (If, 2019, 

Autonews, 2018) 
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Kuva 5. Litiumioniakun syttymisprosessi vaiheittain. (Liu, K., Liu, Y., Lin, D., Pei, A., & Cui, Y, 2018) 

2.2 Kiinteäelektrolyyttinen akku 

Litiumioniakkujen jatkokehityksenä on syntynyt kiinteäelektrolyyttinen akku. Kiinteäelekt-

rolyyttiset akut ovat nimensä mukaisesti akkuja, joissa nestemäinen elektrolyytti on korvattu 

kiinteällä. Muutoin nämä ovat kuin tavallisia litiumakkuja. Kiinteä elektrolyytti tuo muka-

naan huomattavan parannuksen turvallisuuteen verrattuna edellä mainittuihin litiumakkui-

hin. Ne eivät ylikuumene yhtä herkästi itsekseen vaurioiduttuaan, ovat ympäristöystävälli-

sempiä sekä mahdollistavat paremman energiatiheyden – kiinteä aine on pääsääntöisesti tii-

viimpää kuin nestemäinen. Tutkimuksissa on havaittu, että tämän tyyppiset akut kestävät 

myös useamman latauskerran – noin 10 000 kertaa. 

 

Huonoja puolia näissäkin on. Vaikka kiinteä elektrolyytti poistaakin suurimman osan neste-

mäisen elektrolyytin ongelmista, tuo se mukanaan omansa. Kiinteä elektrolyytti kärsii läm-

pölaajenemisesta, jonka seurauksena siihen syntyy pieniä halkeamia. Nämä halkeamat voi-

vat johtaa lopulta anodin ja katodin oikosulkuun tai muuhun vikautumiseen. (Famprikis, T., 

et al. 2019) 

2.3 Metalli-ilma-akut 

Mahdollinen tulevaisuuden ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan on alumiini-ilma-akut. 

Kyseisten akkujen energiatiheys on huippuluokkaa ja niitä on ollut armeijakäytössä jo kyl-

män sodan ajoilta, mutta kuluttajamarkkinoita akut eivät ole vielä toistaiseksi päässeet val-

taamaan. Tämä johtuu siitä, että aiemmin alumiini-ilma-akut eivät ole olleet uudelleenladat-
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tavia, sekä niiden käytöstä että kierrättämisestä on aiheutunut kustannuksia ja ympäristöhait-

toja. Akkujen valmistaminen kuitenkin on melko edullista, ja sen voi teoriassa toteuttaa täy-

sin hiilidioksidivapaasti. Alumiini kuitenkin on yksi maapallon yleisimmistä alkuaineista, ja 

sen prosessoimiseen on kehitetty ekologisia menetelmiä. (Techcrunch, 2019). 

 

Viime vuosien Taiwanin Industrial Technology Research Instituten ja Stanfordin yliopiston 

yhteisen tutkimusprojektin perusteella alumiiniakkujen tulevaisuus näyttää kuitenkin lupaa-

vammalta. Tutkimuksessa huomattiin, että alumiinianodilla ja kolmiulotteisella grafiittika-

todilla voitiin mahdollistaa alumiiniakkukennon nopea lataaminen ja purkaminen, jopa alle 

minuutissa. Tämän tyyppisen akun huomattiin kestävän myös 7500 latauskertaa menettä-

mättä paljoa kapasiteetistaan. Akkujen energiatiheyttä halutaan nostaa nykyisestä 40 

Wh/kg:sta 60–80 Wh/kg:aan ennen akkuteknologian tuomista kuluttajamarkkinoille. Tämä 

on melko huomattava ero huonompaan suuntaan litiumioniakkuihin verrattuna. Esimerkiksi 

Teslan Model 3 sähköautossa käytettävien litiumioniakkujen energiatiheys on 250 Wh/kg. 

Matalahkon energiatiheyden sekä suuren tehotiheydensä myötä alumiiniakut vaikuttavatkin 

ominaisuuksiltaan enemmän kondensaattoreilta kuin akuilta. (Lin, M.C. et al, 2015) 

3. LATAUSTEKNIIKOITA 

Yleisesti ottaen sähköautoja voidaan ladata joko tasa- tai vaihtovirralla. Sähkö jaetaan käyt-

tökohteisiin vaihtovirtana, joten yleensä sähköauton lataaminen tapahtuu kolmi- tai yksivai-

heisella vaihtovirtalaturilla. Sähköauton tehoelektroniikka muuttaa vaihtovirran akuille so-

pivaksi tasavirraksi. Tasavirtalatureita on myös olemassa ja niitä käytetäänkin yhä useam-

min sekä kotona että latausasemilla. Niissä vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi jo laturissa, 

ja lataus voidaan tällöin suorittaa tehokkaammin ja nopeammin ohittamalla auton oma elekt-

roniikka (Virta, 2019). Yleisimmät tasavirtalaturit ovat CHAdeMO-, CCS- tai GB/T-latu-

reita, jotka tarjoavat yleensä 50 kW lataustehon. Teslan markkinoille tuoman 120 kW:n 

Tesla Supercharger -pikalatausstandardin myötä alkoivat muutkin pikalataussysteemien ke-

hittäjät tarjoamaan korkeampia lataustehoja. Esimerkiksi CCS kykenee syöttämään jopa 150 

kW lataustehon. Näistäkin suurempitehoisia latauslaitteistoja on kehitteillä, mutta ei vielä 

yleisesti tarjolla (Tomaszewska et al., 2019). Lataustehoa rajoittaa latausjohto, sähköauton 

tekniikka sekä jakelupisteen sulakkeet. Oheisessa kuvassa on esillä yleisimpiä laturityyppejä 

ympäri maailman (kuva 6). 
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Kuva 6.  Erilaisia latauspistotulppastandardeja. Eri autonvalmistajat käyttävät erilaisia latausstandar-

deja, mutta monessa tapauksessa adapterin avulla voidaan auto ladata käyttäen mitä tahansa 

standardia. (Enel X, 2019) 

 

Näilläkin lataustehoilla esimerkiksi Tesla Model 3 suurimman akustovaihtoehdon (75 kWh) 

lataaminen nollasta kahdeksaankymmeneen prosenttiin kestää noin 30–40 minuuttia ideaa-

litilanteessa. Todellisuudessa ehkä kauemminkin, riippuen latausaseman kuormituksesta, eli 

todellisesta lataustehosta, sekä akkujen virrankestosta. Toimintaetäisyydeksi käännettynä 

tämä tarkoittaa teoriassa noin 300–400 kilometriä. Todellisuudessa etäisyys ei ole niinkään 

suuri, sillä käytännössä akuston ajaminen nollaan prosenttiin ei ole mahdollista eikä järke-

vää, sekä energiankulutukseen vaikuttaa myös moni eri tekijä, muun muassa ajo-ominaisuu-

det, ajotapa ja ajettavan reitin pinnanmuodot. 

 

Lataustehon lisääminen loputtomiinkaan ei ole mahdollista, sillä johtimien ja akkukennojen 

sisäiset vastukset kasvavat sen myötä, mitä suurempi virta niiden läpi johdetaan. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa kuumenemista, ja kuten edellisessä luvussa mainitaan, ei kuumenemi-

nen ole litiumioniakuille hyväksi. Kuumenemisen lisäksi pikalatauksen ongelmana on, että 

lämpölaajeneminen aiheuttaa mekaanisia rasituksia anodin ja katodin välille, ja tämä johtaa 

siihen, että litium muodostaa kiteitä negatiivisen elektrodin pinnalle. Tämä puolestaan vai-

kuttaa akun kapasiteettiin ja ehkä jopa turvallisuuteen. (Sebastian, S. et al. 2020) 

Tuoreen tutkimuksen myötä tähän on ehkä tulossa muutos. The American Society of Mecha-

nical Engineersin julkaisemassa tutkimuksessa huomataan, että noin 60 celsiusasteessa li-

tiumionit kulkeutuvat akussa tarpeeksi nopeasti, jotta edellä mainitulta ongelmalta vältytään. 

Tutkijat kehittivät akun, joka hyödyntää ohutta nikkelikerrosta sisäisenä lämmittimenä. Kun 

paristoa kuumennettiin latauksen ajaksi 60 celsiusasteeseen ja tämän jälkeen jäähdytettiin 

huoneenlämpöön, pystyttiin akku lataamaan kahdeksaankymmeneen prosenttiin kymme-

nessä minuutissa, ilman, että akku vahingoittui. Tämä lataustekniikka tarvitsee korkeamman 
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virran toimiakseen, mutta tutkijoiden mukaan se on mahdollista jo nykyisillä latausasemilla. 

(Teng et al., 2019) 

3.1 Vaihtoehtoisia latausmenetelmiä 

Perinteinen johdolla lataaminen ei välttämättä ole tulevaisuudessa ainut keino ladata sähkö-

autoa. Sähköautojen lataamiseksi on ideoitu monenlaisia eri vaihtoehtoja, joita käsitellään 

tässä luvussa. 

3.1.1 Hyötyjarrutus 

Hyötyjarrutuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa sähköajoneuvon liike-energian muutta-

mista sähköiseksi energiaksi, eli akkujen lataamista käyttämällä ajoneuvon sähkömootto-

reita generaattoreina. Sähkömoottorilla tämä on helppo toteuttaa, sillä samaa rakennetta, 

jolla energiasta tehdään työtä, voidaan käyttää myös toisinpäin. Näin työllä tehdään energiaa 

ja samalla ajoneuvo hidastuu termodynamiikan pääsääntöjen mukaisesti. Ajoneuvon te-

hoelektroniikka ohjaa tämän sähköisen energian akkuihin. 

 

Yhtälöstä 𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2 nähdään, että liike-energia eli kineettinen energia, Ek, riippuu ajoneu-

von massasta m sekä nopeuden v neliöstä. 1500 kg painava ajoneuvo, joka kulkee 72 km/h 

omaa siis 300 kilojoulea liike-energiaa, joka vastaa noin 0,083 kilowattituntia. Todellisuu-

dessa kaikkea ei kuitenkaan saada varastoitua akkuihin. Tähän vaikuttavat kitka ja ilman-

vastus, jotka jo itsessään hidastavat autoa huomattavasti. Liike-energian varastoiminen ak-

kuun tapahtuu myös saman järjestelmän kautta, kuin sähköenergian purkaminen akuista 

moottorien tehoksi, joten tämän järjestelmän hyötysuhde vaikuttaa kuinka paljon todellisesta 

sähkömoottorin tuottamasta energiasta päätyy akkuihin asti. 

3.1.2 Induktiivinen lataus 

Yksi mahdollisista tulevaisuuden latausvaihtoehdoista on johdoton induktiivinen lataus. 

Käytännössä tekniikka on jo käytössä pienemmässä mittakaavassa: älypuhelinten ja tablet-

tien lataaminen langattomasti toimii samalla tavoin induktion avulla. Tässä osiossa tutustu-

taan sähköautojen lataamiseksi käytössä oleviin menetelmiin sekä tuleviin ratkaisuihin. 

 

3.1.2.1 Staattinen induktiivinen lataaminen 

Staattinen eli paikallaan tapahtuva induktiivinen lataaminen on nykyisin käytössä oleva 

mahdollinen latausvaihtoehto. Autonvalmistajista ainakin BMW on tuonut ensimmäisenä 

kuluttajamarkkinoille staattisen induktiivisen latauksen BMW 530e ladattavan hybridinsä 

myötä (kuva 7). Käytännössä BMW:n latausalusta toimii siten, että auto ajetaan alustan 

päälle ja alustan muuttuva magneettikenttä indusoi virran auton latauskäämeissä. BMW:n 
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latausjärjestelmä tarjoaa 3,2 kilowatin lataustehon, joka on huomattavasti pienempi kuin joh-

dollisessa latauksessa. Tähän vaikuttanee käämin fyysiset ominaisuudet ja dimensiot sekä 

magneettikentän voimakkuus. (SytnerGroup, 2019) 

 

 

Kuva 7. BMW 530e ja latausalusta. (SytnerGroup, 2019) 

Kotikäytössä tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että auton lataukseen kytkemisestä poistetaan yksi 

vaihe, eli latausjohdon kytkeminen autoon. Laajemmassa mittakaavassa voidaan spekuloida, 

että jos useampi autonvalmistaja lisäisi langattoman latausvaihtoehdon autoihinsa, voitaisiin 

latausalustoja asentaa julkisille ja yksityisille parkkipaikoille helpottamaan sähköautoilijan 

elämää. 

 

3.1.2.2 Dynaaminen induktiivinen lataaminen 

Dynaaminen, eli liikkeessä tapahtuva induktiolataus voidaan toteuttaa asentamalla teiden 

alle induktiokäämit, jolloin autoa voidaan ladata samalla kun sillä ajetaan. Tämä helpottaa 

pitkien matkojen tekoa, kun tarve pysähtyä lataamaan poistetaan lähes kokonaan. (Cnet, 

Goodwin, A., 2017)  

3.1.3 Vaihdettavat akkupaketit 

Toinen vaihtoehto perinteisen lataamisen sijaan voisi olla vaihdettavien akkujen asentami-

nen autoon. Jos akkupaketin vaihtaminen tehdään nopeaksi ja vaivattomaksi, voi esimerkiksi 

huoltoasemalla autoon vaihtaa täyteen ladatut akut parissa minuutissa. Koko prosessin voi 

myös automatisoida, jolloin autoilijan ei tarvitse itse tehdä mitään muuta kuin ajaa autonsa 

akkujen vaihtopisteelle. Näin akkujen vaihtaminen on jopa nopeampaa kuin polttomoottori-

auton tankkaaminen. Kiinalaisen tutkimuksen mukaan akkupaketin vaihto isoon autoon 

(sähköbussi tai rekka) onnistuu noin neljässä minuutissa. Henkilöautolle akkupaketin vaih-

taminen onnistuu vieläkin nopeammin. Yhdysvalloissa Tesla on testannut vaihdettavien ak-

kujen teknologiaa, mutta vain Tesla Model S:n kanssa. Toinen, ja itseasiassa ensimmäinen, 

teknologiaa kehittävä yritys on israelilainen Better Place (Ban, M. et al. 2019). 
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Kummankaan yrityksen akunvaihtoteknologia ei ole osoittautunut menestykseksi. Vaikka 

Tesla Model S:n akunvaihto onnistuukin Teslan mukaan 90 sekunnissa, on vaihtoakkujen 

suosio kuitenkin ollut vähäistä (Zhang, B. 2015). Teslan havaintojen mukaan sähköautoilijat 

valitsevat mieluummin latauksen kotona, kuin akunvaihtoprosessin. Better Placen kehittä-

mään teknologiaan on lähtenyt mukaan autonvalmistajista vain Renault.  

 

Heikosta suosiosta huolimatta uudempi tulokas automarkkinoille, kiinalainen autonvalmis-

taja NIO, yrittää herättää innostusta vaihtoakkuihin. NIO on tuonut kotimaansa markkinoille 

modulaariset akkujenvaihtokopit, jotka on helppo pystyttää ja purkaa tarvittaessa nopeasti 

(kuva 8). Kiinassa akunvaihto on suositumpi vaihtoehto lataamiselle, sillä suurin osa ihmi-

sistä asuu kerrostaloissa, joissa sähköauton latausmahdollisuutta ei yleensä ole. (Mo-

loughney, T., 2020) 

 

 

Kuva 8. NIOn modulaarinen akunvaihtojärjestelmä ja NIO ES6 -sähköauto. (Moloughney, T., 2020) 

 

Akunvaihto toimii kaikilla eri valmistajilla periaatteessa samalla tavalla. Esimerkiksi Teslan 

akkupaketin vaihtaminen käy niin, että auto ajetaan vaihtosysteemin päälle. Vaihtaja irrottaa 

pohjassa olevan akkupaketin (kuva 9) ja laskee sen alas (kuva 10). Tämän jälkeen tilalle 

tuodaan täyteen ladattu akkupaketti vaihtajan varastosta. Akkupaketti nostetaan paikalleen 

auton pohjaan ja kiinnitetään paikalleen. (Tesla, 2014) 

 

 

 



 

17 

 

 

Kuva 9. Vaihtaja irrottaa akkupaketin. (Tesla, 2014) 

 

 

Kuva 10. Vaihtaja laskee akkupaketin alas. (Tesla, 2014) 

4. SÄHKÖMOOTTORIT 

Sähköautoissa käytetään joko yhtä tai useampaa tasavirta- tai vaihtovirtamoottoria. Sähkö-

moottorin yleinen rakenne on seuraavanlainen: sähkömoottorin pyörivää osaa, joka välittää 
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mekaanisen työn, kutsutaan roottoriksi. Roottoria yleensä ympäröivää osaa kutsutaan staat-

toriksi. Roottoriin tuotetaan vääntöä sähkövirran avulla muutamalla eri menetelmällä, perus-

periaate, että muuttuva magneettikenttä synnyttää liikettä, on kuitenkin sama. Verrattuna 

polttomoottoriin, sähkömoottori saadaan mahdutettua huomattavasti pienempään tilaan. 

Sähkömoottorit ovat myös kevyempiä, tehokkaampia, halvempia valmistaa ja niissä on vä-

hemmän liikkuvia ja kuluvia osia kuin polttomoottoreissa.  

 

Sähkömoottoreissa on myös omat ongelmansa. 93 %:ssa kaikista täyssähkö- ja hybridiajo-

neuvojen sähkömoottoreista käytetään kestomagneetteja. Kestomagneetit valmistetaan me-

talliseoksista, jotka sisältävät harvinaisia maametalleja; samariumia ja neodyymiä. Näistä 

kahdesta neodyymimagneetit ovat yleisimpiä sähkö- ja hybridiajoneuvoissa. Molempia me-

talleja löytyy lähinnä vain Kiinasta. Kiinan monopoliasema näiden metallien louhimiseen 

yhdistettynä niiden harvinaisuuteen ja määrän vähenemiseen ovat johtaneet siihen, että kes-

tomagneettisähkömoottorien hinta on noussut jatkuvasti jo noin kymmenen vuotta. (Tanger-

mann, C., 2020, Bourzac, K., 2011, Jones, N., 2011) 

 

Harvinaisista maametalleista valmistettuja kestomagneetteja käytetään, koska niiden mag-

neettiset ominaisuudet ovat vahvempia ja säilyvät pidempään kuin muilla magneeteilla. Tu-

levaisuudessa harvinaisille maametalleille täytyy kuitenkin löytää vaihtoehtoja: ensisijai-

sesti metallien hinnan vuoksi, ja koska neodyymimagneeteilla on huonompi lämmönsieto-

kyky (Curie-piste), alle 200 °C. (Jones, N., 2011, Tangermann, C., 2020) 

4.1 Tasavirtamoottorit 

Tasavirtamoottorit toimivat nimensä mukaisesti käyttäen energianlähteenään tasavirtaa. Ta-

savirtamoottorit ovat vanhin käytössä oleva sähkömoottoritekniikka. 

4.1.1 Harjallinen tasavirtamoottori 

Harjallista tasavirta- eli DC-moottoria ei käytetä ajoneuvoissa voimansiirrossa. Harjallinen 

tasavirtamoottori on poikkeus edellisessä kappaleessa mainittuihin kuluviin osiin. Sen root-

torin harjakset, jotka ovat fyysisessä kontaktissa staattorin kanssa, kuluvat melko nopeasti. 

Tämän tyyppinen moottori oli ensimmäinen kehitetty sähkömoottori, mutta sen korvaajaksi 

on muodostunut harjaton tasavirtamoottori. Harjallista tasavirtamoottoria käytetään lähinnä 

pienelektroniikan sovellutuksissa, kuten leluissa, keittiövälineissä yms. 
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4.1.2 Harjaton tasavirtamoottori (BLDC) 

Brushless DC motor, BLDC, eli harjaton tasavirtamoottori on rakenteeltaan hieman erilainen 

kuin edellä mainittu harjallinen tasavirtamoottori. Siinä missä tavallisessa tasasähkömootto-

rissa käytetään mekaanista kosketinta (harjat) sähkövirran johtimena staattorin ja roottorin 

välillä, harjattomassa tasasähkömoottorissa sähkövirta johdetaan vain staattorin käämeihin 

(kuva 11). Sähkövirran käämien ympärille tuottama magneettikenttä vetää puoleensa root-

torin kestomagneetteja ja tuottaa näin vääntöä roottoriin. 

 

 

Kuva 11.  Harjattoman tasasähkömoottorin (vasen) perusrakenne verrattuna harjalliseen moottoriin. (oikea) 

(Oriental Motor, 2020) 

 

BLDC-moottorit ovat myös kooltaan pienempiä kuin vaihtovirtamoottori. Tämä johtuu en-

sinnäkin siitä, että tasavirtajärjestelmässä, esimerkiksi sähköautossa, induktiomoottori vaatii 

toimiakseen vaihtosuuntaajan. Vaihtosuuntaaja kasvattaa huomattavasti moottorikokonai-

suuden fyysisiä dimensioita. Toiseksi BLDC tuottaa vähemmän lämpöä, jolloin sen poista-

miseksi tarvitaan vähemmän jäähdytyspinta-alaa. (Kuva 12)  
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Kuva 12.  Noin saman tehoisten BLDC-moottorin ja induktiomoottorin kokovertailu. Kuvassa moottori sini-

sellä, moottorin ohjaamiseen välttämätön vaihteisto/invertteri harmaalla. (Oriental Motor, 2020) 

 

Yleisesti ottaen BLDC-moottorit ovat hyötysuhteeltaan hieman parempia kuin harjalliset 

DC-moottorit. Harjallisissa DC-moottorissa kontaktiharjat tuottavat kitkaa ja näin heikentä-

vät moottorin hyötysuhdetta. (Oriental Motor, 2020) 

 

Harjattomia tasasähkömoottoreita käytetään useissa hybridiajoneuvoissa, kuten kaksipyöräi-

sissä ajoneuvoissa, esimerkiksi sähköpyörissä ja -skoottereissa, sekä pienissä elektroniikan 

sovellutuksissa, joissa vaaditaan hiljaisuutta, esimerkiksi tietokoneen tuulettimissa. 

4.2 Vaihtovirtamoottorit 

Nimensä mukaisesti vaihtovirtamoottori käyttää voimanlähteenään vaihtovirtaa. Vaihtovir-

tamoottoreiden toiminta perustuu vaihtovirran staattorin käämeissä luomaan magneettikent-

tään, joka puolestaan tuottaa vääntöä roottorille. Autonvalmistajista esimerkiksi Tesla käyt-

tää autoissaan vaihtovirtamoottoria (kuva 13). 

 

 

Kuva 13.  Tesla Model 3 voimansiirto. Metallisen koteloinnin sisällä ovat vasemmalta oikealle: oiko-

sulkumoottori, vaihteisto ja invertteri. (Electrek, 2018) 

4.2.1 Oikosulkumoottorit 

Oikosulkumoottorin toiminta perustuu vaihtovirran muodostamaan magneettikenttään staat-

torin käämeissä. Tämä muuttuva magneettikenttä indusoi vastakkaisen virran roottorin kää-

mitykseen, joka aiheuttaa vastustavan voiman ja näin vääntömomentin. Oikosulkumoottorin 
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toinen nimitys on epätahtimoottori, ja tämä tarkoittaa sitä, että roottori pyörii aina eri tah-

dissa ja hitaammin staattorin magneettikenttään nähden. 

 

Oikosulkumoottori tai induktiomoottori on yksi teollisuuden yleisimmistä vaihtosähkömoot-

toreista. Niiden käyttö sähköautoissa on kuitenkin vähäistä. Tämä johtunee siitä, että ne vaa-

tivat monimutkaisen ohjausjärjestelmän sekä vaihteiston, jotta niistä saadaan vääntöä myös 

heti matalilla kierrosnopeuksilla. Ne ovat kuitenkin halvempia kuin tahtimoottorit, koska 

niiden toimintaperiaate ei perustu kestomagneetteihin. 

4.2.2 Tahtimoottorit 

Tahtimoottorit ovat kestomagnetoituja vaihtosähkömoottoreita. Tahtimoottori-nimitys tulee 

siitä, että tahtimoottorin roottori pyörii samassa tahdissa vaihtosähkön taajuuden kanssa. 

Tahtimoottoreita käyttävät ajoneuvoissaan muun muassa Toyota, Nissan, Honda ja BMW. 

 

Tahtimoottorista esimerkkinä Toyotan kestomagnetoitu tahtimoottori (PMSM, permanent 

magnet synchronous motor). Toyotan hybridimalleissa moottorin apuna toimii kuvan 14 kal-

tainen vaihtovirtamoottori. Toyota kutsuu moottorinsa rakennetta Hybrid Synergy Driveksi 

(HSD), eli kirjaimellisesti hybridiyhteisvaikutusmoottori. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että tasavirtamoottori ja polttomoottori ovat kytkettynä samaan akseliin vaihteiston välityk-

sellä (kuva 15), jolloin polttomoottoria voidaan käyttää vähemmän matalilla kierroksilla, 

parantaen sen termistä hyötysuhdetta. (Crosse, J., 2019) 

 

  

Kuva 14. Vuosimallin 2010 Toyota Priusin vaihtovirtamoottorin staattori vasemmalla ja roottori oikealla. 

(Burress et al., 2011) 
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Kuva 15. Toyotan HSD-moottori. Kuvassa vasemmalta oikealle nelisylinterinen polttomoottori, generaattori, 

vaihteisto ja sähkömoottori. (Crosse, J., 2019) 

4.3 Tulevaisuuden moottorit 

Vaikka kehitys sähkömoottoreissa on hidasta, kuuluu maailmalta uusiakin tuulia. Linear 

Labs kehittelee parhaillaan uudenlaista sähkömoottoria, jota he kutsuvat yrityksen perusta-

jan ja puhemiehen, Brad Hunstablen, mukaan nimellä Hunstable Electric Turbine, lyhyesti 

HET. HET-moottori eroaa perinteisistä sähkömoottoreista siten, että se yhdistää aksiaalivuo- 

ja radiaalivuomoottoritekniikoita. Suurin osa olemassa olevista sähkömoottoreista on radi-

aalivuomoottoreita, joissa magneettivuon suunta on ulos- ja sisäänpäin akselin suhteen. 

Näissä moottoreissa tyypillisesti roottori pyörii staattorin sisällä. Aksiaalivuomoottorissa 

magneettivuo on akselin suuntaisesti ja roottori pyörii staattorin vieressä (kuva 17). Näiden 

kahden moottorityypin yhdistäminen mahdollistaa neljän roottorin käyttämisen yhdessä 

moottorissa. Käytännössä moottori on kaksi sisäkkäistä radiaalivuomoottoria kahden aksi-

aalivuomoottorin välissä (kuva 18). 

 

Linear Labsin mukaan tämä rakenne voi tuottaa jopa viisinkertaisen väännön 30 % pienem-

mällä energiankulutuksella suhteessa väännön voimakkuuteen ja kokoon verrattuna perin-

teisiin moottoreihin. Moottorin rakenne myös yksinkertaistaa voimansiirtoa, koska se ei tar-

vitse vaihdelaatikkoa. Pienempi koko mahdollistaa myös esimerkiksi kahden moottorin 

asentamisen samaan tilaan kuin minkä esimerkiksi Tesla Model 3 moottori ja vaihdelaatikko 
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yhdessä vievät (kuva 19). HET-moottoria voidaan käyttää yhtiön mukaan niin pienissä kuin 

suurissakin sähkökäyttöisissä laitteissa, aina lennokeista sähköautoihin ja sähköntuotantoon 

generaattoreina tuuliturbiineissa. (Ulrich, L. 2019) 

 

 

Kuva 17.  Magneettivuon suunta (siniset ja punaiset nuolet) radiaalivuo- ja aksiaalivuomoottorissa. (Moreels, 

D., Lejinen, P., 2019.) 

 

 

Kuva 18.  HET-moottorin rakenne. (LinearLabs, 2020) 
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Kuva 19. Havainnekuva HET-moottorista asennettuna sähköautoon. (IEEE Spectrum, 2019) 

5. TEHOELEKTRONIIKKA 

Tehoelektroniikan rooli on ohjata sähköauton voimansiirtoa ja latausta. Tehoelektroniikka 

toimii linkkinä laturin, akkujen ja moottorien välillä. Riippuen tarpeesta, se ohjaa tehoa 

akuilta moottoreille, sekä muuntaa akkujen korkeajännitteisen virran matalajännitteisem-

mäksi auton valaistukselle ja muulle elektroniikalle, kuten mittaristolle ja tietotekniikalle. 

Jännitetason säädön lisäksi yleisin tehoelektroniikan tehtävä on toimia AC/DC- ja DC/AC-

muuntimena. Latauksessa tehoelektroniikka muuntaa latausasemalta saatavan vaihtojännit-

teen sopivaksi akuille. Riippuen sähkömoottorityypistä, muunnetaan akuilta moottoreille tu-

leva virta tasavirrasta vaihtovirraksi tai säädetään tasavirtaa sopivaksi. 

 

Tehoelektroniikan tärkeimmät komponentit ovat laturi, konvertteri, invertteri, akuston ja 

moottori(e)n ohjausjärjestelmät. Tyypillisessä ladattavassa hybridiajoneuvossa (esimerkiksi 

Toyotan mallit) sähkö- ja polttomoottorijärjestelmien rakenne on kuvan 20 mukainen. La-

dattavan ja ei-ladattavan hybridiauton ero on, että AC/DC-laturin sijaan käytössä on pelkkä 

konvertteri. Periaatteessa myöskin täyssähköauto on rakenteeltaan samanlainen – poltto-

moottoria ja siihen liittyviä komponentteja ei vain ole. (Emadi, A., Lee, Y., Raiashekara, K., 

2008) 
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Kuva 20. Ladattavan hybridiauton, jossa sähkö- ja polttomoottori tekevät työtä rinnakkain, 

tehoelektroniikan ja moottoritekniikan rakennekaavio. (Emadi, A., Lee, Y., Rajashekara, K., 

2008) 

 

Sähköautojen ohjausyksiköt toimivat sähköauton aivoina. Akkujen ohjausyksikkö (Battery 

management system, BMS) (kuva 21) kommunikoi muun elektroniikan kanssa akkujen va-

raustasosta ja pitää huolen, että akkujen varaustaso pysyy halutulla tasolla. Liian alhainen 

varaus voi johtaa akun kuoleentumiseen, eikä sitä voida enää ladata. Liian suuri voi taas 

johtaa akun kuumenemiseen ja tulipaloon tai räjähdykseen. BMS pitää myös huolen, että 

akun kennot latautuvat ja purkautuvat samaa tahtia, jolloin ne pysyvät kunnossa pidempään. 

(EVreporter, 2020) 

 

Kuva 21. Orion BMS 2 -akun ohjausyksikkö. (Orion BMS, 2019) Vastaavanlainen yksikkö on käytössä myös 

LUT-yliopiston J. Hyneman Centerillä rakennetussa Ukkonen-sähkömoottoripyörässä. (JHC, 

2021) 

 

Moottorin tehonohjausyksikkö (Power control unit, PCU) puolestaan hallitsee moottorin 

käyttäytymistä. Se ohjaa virrankulkua yhdessä BMS:n kanssa akuista moottorille ja toiseen 
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suuntaan moottorijarrutuksessa. Rajoittamalla ja säätämällä moottorin vääntöä ja kierrosno-

peutta saadaan aikaan turvallinen ja hallittavissa oleva kiihdytys ja moottorijarrutus (EVre-

porter, 2021). Toyotan ja Denson kehittämä tehonohjausyksikkö hyödyntää piikarbsidista 

(SiC) valmistettuja puolijohteita, jotka ja pienentävät yksikön kokoa ja tehohäviöitä verrat-

tuna aiempiin piistä valmistettuihin puolijohteisiin. 

 

 

Kuva 22. Toyota Priuksen SiC-puolijohteita käyttävä tehonohjausyksikkö (European Patent Office, 2003) 

6. TULOKSET 

Tässä kappaleessa esitellään työssä esiin nousseita, tärkeimpiä löydöksiä. 

6.1 Akut 

Akuissa vallitseva teknologia tällä hetkellä ja ainakin lähitulevaisuudessa vaikuttaisi olevan 

litiumioniakut. Rahoitus, tutkimus ja nykyiset tekniikat perustuvat niihin. Ellei jotain mul-

listavaa uutta akkumateriaalia (tai muuta keinoa tuottaa energiaa sähkömoottoreille) löydy, 

on melko varmaa, että litiumioniakut tulevat olemaan tulevaisuudessakin sähköautojen pää-

asiallinen energianlähde/-varastointikeino. Litiumioniakkujen kehityksessä on keskitytty 

elektrolyytin parantamiseen. Kiinteä elektrolyytti vaikuttaisi parantavan litiumakun ener-

giatiheyttä ja käyttöikää, jos sen lämpövaihteluun liittyvät ongelmat saadaan ratkottua. 
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Alumiini-ilma-akut vaikuttivat ensimmäisellä silmäyksellä liiankin hyviltä ollakseen totta. 

Kävi ilmi, että nämä halvat ja helpot valmistaa ovatkin lähempänä kondensaattoria (jopa 

alkuperäisen tutkimuksen mukaan) kuin varsinaista akkua. Ne voidaan ladata ja purkaa erit-

täin nopeasti, mutta energiatiheys on melko huono. Jos sen saa nostettua edes litiumioniak-

kujen tasolle, niin voisivat olla varteenotettava vaihtoehto juuri nopean latauksen takia. 

6.2 Lataaminen 

Sähköautojen lataamistehoa parannetaan jatkuvasti, mutta lopulta tehoa alkavat rajoittamaan 

infrastruktuurin, akkujen ja johtimien virransietokyky. Litiumioniakuille toistaiseksi lupaa-

vin ratkaisu vaikuttaisi olevan akun kuumentaminen latauksen ajaksi, jolloin latausnopeus 

kasvaa merkittävästi. Tätä keinoa on kokeiltu vasta pienen kapasiteetin akuilla ja pienillä 

virroilla (milliampeeritasolla), mutta tutkijat uskovat sen toimivan yhtä hyvin myös suurem-

milla virroilla ja kapasiteeteilla. 

 

Latausnopeuden parantaminen, mahdollinen ajonaikainen lataaminen ja vaihdettavan akku-

paketin asentaminen autoon ovat kaikki mahdollisia kehityssuuntia. Näiden yhdistelmillä 

voitaisiin päästä parhaaseen lopputulokseen sähköautoilun vaivattomuuden suhteen. Etenkin 

induktiivinen lataus mahdollistaisi sen, että autoihin asennetaan pienemmät akustot. Tämä 

toki vaatii sen, että lataavaa tie-/pysäköinti-infrastruktuuria on riittävästi, mutta sen toteut-

taminen on lähinnä kiinni teknologian hiomisesta paremmaksi, sekä kustannuskysymyksistä. 

 

Akkupaketin vaihtamisessa havaitaan tosin merkittävä ongelma. Jotta vaihtaminen olisi vai-

vatonta, täytyisi jokaisen auton seurata yhteistä standardia. Tämä taas asettaa rajoituksia au-

ton muille ominaisuuksille, kun akkupakettien kokoa, kapasiteettia tai sijaintia suhteessa 

vaihtajan dimensioihin ei voida muuttaa. Toinen vaihtoehto taas olisi, että vaihtajia olisi 

useita erilaisia jokaiselle eri automerkille tai jopa mallille. Kumpikaan vaihtoehto ei ole ide-

aalinen. 

 

Induktiivisesta lataamisesta löytyy yllättävän vähän käyttökelpoista dataa. Joitain patentteja 

on, mutta niistä ei saa irti mitään hyödyllistä. BMW:n markkinoille tuoma staattinen lataus-

alusta on ainut markkinoilla tällä hetkellä oleva tuote. 

6.3 Moottorit 

Taustatutkimusta tehdessä sähkömoottoreista huomaa, että niiden tekniikka ei ole kehittynyt 

kovinkaan paljoa pitkiin aikoihin. Tuoreimmat julkaisut liittyen sähköautojen sähkömootto-

reihin ovat 2000-luvun alkupuolelta, ja suurin osa on 1990-luvulta. Kertooko tämä siitä, että 

sähköautovalmistajat pitävät tekniikkansa visusti salassa, vai eikö uutta ole vain keksitty? 
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InQuartikin tekemästä patenttiselvityksestä voidaan todeta, että propulsiojärjestelmiin liitty-

viä patentteja on listattu viimeisen 10 vuoden aikana kymmeniä tuhansia (kuva 23). Näiden 

läpikäyminen ja etsiminen on kuitenkin todella työlästä, ja jos tieteellisten artikkeleiden ja 

patenttien hausta ei sopivilla hakutermeillä löydy osumia, niin voidaan todeta, että tämän 

työn laajuuteen nähden tieto patenttien määrästä riittää. (InQuartik, 2020) 

  

 

Kuva 23. Patenttihaun tulokset. Y-akselilla patenttien lukumäärä, x-akselilla listausvuosi. (InQuartik, 2020) 

 

HET-moottori saattaa tuoda markkinoille uudenlaisen moottorityypin, joka voi olla seuraava 

edistysaskel sähkömoottoritekniikassa. Sen pienempi koko ja suurempi hyötysuhde ovat 

houkuttelevia ajatuksia. 

6.4 Tehoelektroniikka 

Tehoelektroniikan merkitys sähköajoneuvon energiataloudessa on huomattava. Tehoelekt-

roniikkateknologian kehityksessä tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman energiateho-

kas lataus sekä käytönaikainen virrankulutus. Mitä vähemmän energiaa tarvitaan akkujen 

lataamiseen, sitä vähemmän lataukseen tarvittava energian tuotanto rasittaa ympäristöä – 

merkitys yhden auton kohdalla ei välttämättä ole suuri, mutta tulevaisuudessa kun sähköau-

toja on miljoonia tai miljardeja, alkaa säästö olemaan merkittävä. Samoin mitä vähemmän 

akkuihin varastoitua energiaa kulutetaan muuttaessa sitä moottorien tehoksi, sitä pidemmälle 

yhdellä latauksella voidaan ajaa. 

 

Tehoelektroniikan kehityksen tärkeydestä voidaan mainita esimerkkinä suomalainen To-

roidion. Se on sähköautokonsepti, joka tarjoaa 1000 kW tehon 48 voltin jännitteellä. Iso osa 

tästä on Toroidionin oman tehoelektroniikan ansiota. Pienempi käyttöjännite tarkoittaa, että 

sama toimintamatka voidaan tarjota pienemmällä akkukapasiteetilla. (Toroidion, 2021) To-

roidionista ja sen tarkemmasta rakenteesta löytyy kuitenkin todella vähän tietoa. Sen 48 vol-

tin jännitteellä toimivasta 1000 kW järjestelmästä voisi kuvitella ison kiitoksen kuuluvan 
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tehoelektroniikalle. Jännitteen ollessa pieni kasvaa akuista otetun virran määrä. Tämä vaatii 

paksuja johtimia, jolloin kuparihäviöitä alkanee syntyä merkittävästi. 

 

 

7. YHTEENVETO 

Sähköautot vaikuttavat olevan kasvava trendi niin autoteollisuudessa kuin kuluttajien kes-

kuudessa. Erityisen suosittuja Suomessa ovat ladattavat hybridit. Tämän puolesta puhuvat 

tilastot. Käytännössä jokaisella autonvalmistajalla on oma sähköautomallinsa. Tämän lisäksi 

sähköautoja ostetaan vuosi vuodelta enemmän. Voidaan siis turvallisesti olettaa, että tämä 

trendi ei tule laantumaan, ja sähköautot ovatkin tulevaisuudessa vallitseva automalli. 

 

Akkutekniikan osalta litiumioniakkujen uudelleenladattavuus, paino ja hinta verrattuna mui-

hin akkuihin on edelleen niiden valttikortti. Akut ovat silti iso ongelma sähköautoilussa, sillä 

vaikka litiumioniakut kehittyvät koko ajan, niiden energiatiheys on silti todella paljon huo-

nompi kuin esimerkiksi bensalla. 

 

Akkuihin liittyvä ongelma on niiden lataaminen. Vaikka periaatteessa lataaminen on yksin-

kertainen operaatio, vie se edelleen todella paljon aikaa verrattuna polttoaineen tankkaami-

seen. Tämä johtuu akkujen virransietokyvystä – akut kuumenevat ja voivat syttyä tuleen tai 

räjähtää jos niihin johdetaan liian suuri määrä virtaa. Tämän takia passiivista lataamista pitää 

kehittää, eli autoa ladataan aina kun se on seisoksissa tai vaikkapa liikkeessäkin, jolloin käy-

tännössä auton toimintamatka pitenee ikään kuin huomaamatta. Tähän on kehitelty johdo-

tonta lataamista, jolloin auton seisottaminen parkkipaikallakin lataa autoa. Jos sama tek-

niikka saadaan sovitettua liikkeessä olevaan autoon, voidaan autoa ladata moottoritielläkin. 

 

Sähkömoottoreissa kehitystä tapahtuu hitaasti, mutta varmasti. Suurimmat kehityskohdat 

ovat käyttöjännitteen laskeminen, tehon lisääminen ja koon pienentäminen. Uudenlaisia ver-

sioita vanhoista sähkömoottoreista on myös kehitetty ja näillä innovaatioilla päästään eteen-

päin tulevaisuuden sähköautojen parantamisessa.  
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