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1	  JOHDANTO 

Sähköautoksi  kutsutaan  autoa,  joka  toimii sähköverkosta  ladattavan  moottorin  avulla. 

Sähköautoissa ei ole polttomoottoria, kuten tavallisissa autoissa, vaan polttoaine on kor-

vattu sähköllä, jota varastoidaan akkuihin. Sähköautoista puhuttaessa esillä on usein termi 

”nollapäästöinen”, jolla erityisesti tarkoitetaan sähköauton käyttöä, koska sähkömootto-

rista  ei  tule  pakokaasuja,  kuten  tavallisista  polttomoottoriautoista. On  kuitenkin  tärkeä 

muistaa, että ympäristövaikutuksia esiintyy kaikkien autojen elinkaarien aikana muissa-

kin vaiheissa kuin käyttövaiheessa. Ilmakehään päätyvät haitalliset päästöt eivät ole ainoa 

autoliikenteen aiheuttama negatiivinen ympäristövaikutus. Tämän työn tarkoituksena on 

käsitellä sähköautojen keskeisimpiä ympäristönäkökulmia valmistus- ja käyttövaiheessa 

sekä käytöstä poistettaessa. Lisäksi soveltuvin osin työssä tarkastellaan erityisesti Suo-

men näkökulmasta sähköauton ympäristönäkökulmia. Työssä käsitellään ainoastaan täy-

sin  sähköllä  toimivia henkilöautoja,  ja esimerkiksi  hybridiautot  on  jätetty  tarkastelun 

ulkopuolelle. Myöskään henkilöautoa suurempia autoja, kuten busseja ja kuljetusautoja 

ei  ole  tässä  työssä  käsitelty. Työ  on  toteutettu  erilaisten  teosten,  artikkeleiden  ja 

dokumenttien  perusteella.  Lopussa  esitetään  myös  laskelmia  ajatuksesta,  jossa  koko 

Suomen henkilöautokanta sähköistettäisiin. 

Aihe on ajankohtainen, sillä sähköautojen suosio maailmalla ja Suomessa on merkittä-

vässä kasvussa,  sillä  ilmastonmuutoksesta  käyty  keskustelu  on  lisännyt  ihmisten 

ympäristötietoisuutta,  ja  kiinnostus matalapäästöisiin  autoihin  on  lisääntynyt. Sähkö-

autojen  tekniikka  on kehittynyt viime  vuosina huomattavasti ja tutkimustyötä  tehdään 

intensiivisesti, jotta sähköautoista saataisiin kuluttajille tasavertainen vaihtoehto poltto-

moottoriautojen rinnalle.  
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2	  SÄHKÖAUTON TEKNIIKKAA 

Sähköautolle tyypillinen ilmoitettu toimintasäde yhdellä latauksella on 130-160 kilomet-

riä. Sähköauto toimii samalla tavalla kuten tavallinenkin automaattivaihteinen auto: virta 

kytketään  päälle,  vaihde  laitetaan  ajo-asentoon  ja  auto  lähtee  liikkeelle  jarrupoljinta 

nostamalla. Periaatteessa sähköauton rakenne on yksinkertaisempi kuin tavallisen auton, 

sillä  pääkomponentteja  on  vähemmän.  Sen  pääkomponentteja  ovat  akusto  (energiava-

rasto),  tehoelektroniikka  ja  ohjausjärjestelmä,  sähkömoottori  sekä  laturi  akuston  lataa-

mista varten.  (Boxwell 2015; Nylund 2011) 

Perinteiseen polttomoottoriautoon verrattuna yksi sähköauton merkittävimmistä eroista 

on  vaihdelaatikossa:  suurimmassa  osassa  sähköautoja  ei  ole  vaihdelaatikkoa,  sillä 

sähkömoottori voi pyörittää renkaita portaattomasti. Kun sähköauton kaasupoljinta paine-

taan, akustosta  johdetaan  lisää  jännitettä  sähkömoottorille,  mistä  taas  välitetään 

vääntömomenttia pyöriin ja auto kiihtyy. Yksinkertaisesti sähkömoottorin toimintaperi-

aate voidaan ymmärtää sähkömagnetismin ja fysiikan periaatteiden avulla. Sähköjohdin 

on  muuttuvassa  magneettikentässä,  joka  aiheuttaa  vääntömomentin.  Vääntömomentin 

suuruus  on  verrannollinen  indusoituneen  virran  suuruuteen  ja  magneettikentän 

voimakkuuteen. Sähkövoimajärjestelmän  elektroninen  kontrollimoduuli  säätelee  virran 

ja  jännitteen  suuruutta,  joka  johdetaan  sähkömoottorille  ja  muutetaan  edelleen  pyöriä 

pyörittäväksi  vääntömomentiksi. Kuvassa  1  on  esitetty  sähköauton  pääkomponentit 

kaaviokuvana. (Dhameja 2001) 

 

Kuva 1. Sähköauton ajojärjestelmän komponentit (Nylund 2011). 

43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.1. Täyssähköauton ajojärjestelmä. Kuva Juhani Laurikko. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.2. Täyssähköauton ajojärjestelmä/kaaviokuva. Kuva Juhani Laurikko. 
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Akuston  eli  akkujen  yhteenlaskettu  energiavaraston  suuruus  on  yleisesti 15–30 kWh. 

Sähköautoissa yleisimmin käytetään litiumioniakkuja, jotka kytketään yhteen akustoksi. 

Akuston kokonaisjännite on yleensä 300–400 V. Akku varastoi sähköverkosta ladattavaa 

energiaa kemiallisesti. Laturi voi olla auton ulkopuolella tai rakennettuna autoon. Lataus-

aika riippuu siitä, ladataanko sähköauto esimerkiksi kotona sähköverkosta (hidas lataus) 

vai sähköautolle tarkoitetusta latauspisteestä (pikalataus). Hidasta latausta varten autoissa 

on kiinteänä laturi eli AC/DC-tasasuuntaaja, jonka avulla verkkovirran vaihtovirta (AC) 

muutetaan akustolle sopivaksi tasavirraksi (DC). Hitaan latauksen latausaika on noin 8-

10 tuntia. Latauspisteisiin on rakennettu tasasuuntaaja, jotta pikalataus olisi mahdollista. 

Tällöin sähköauto voidaan ladata suoraan korkeajännitteisellä tasavirralla. Pikalatauksen 

latausaika  on  noin  30  minuuttia. Useissa  sähköautoissa on  mahdollisuus  molempia 

latauksia varten, liitäntä pikalataukseen sekä oma laturi hitaaseen lataukseen. (Boxwell 

2015; Nylund 2011) 
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3	  SÄHKÖAUTON HISTORIAA 

Sähköautojen  historia  ulottuu  jopa  1830-luvulle,  jolloin  Skotlannissa  rakennettiin 

ensimmäinen  prototyyppi  sähköautosta.  Samaan  aikaan  myös  Yhdysvalloissa Thomas 

Edison rakensi ensimmäisen täysin sähköllä käyvän moottorin ja vuonna 1889 sähköau-

ton käyttäen nikkelialkaliparistoja. 1800-luvun lopussa sähköautot tulivat myyntiin ja jo 

1900-luvun  alussa  sähköllä  toimiva  auto  oli  myydyin  kulkuväline  Yhdysvalloissa, ja 

kolmasosa kaikista autoista New Yorkissa, Bostonissa ja Chicagossa oli sähköautoja. Täl-

löin  sähköautot  kilpailivat  polttomoottoriautojen  kanssa  suosiosta,  mutta  vuonna  1912 

sähkökäynnistimen  tuominen  polttomoottoriautoihin  käänsi  kilpailun  polttomoottori-

autojen eduksi. 1920-luvulla polttoaineen hinta laski rajusti, jolloin sähköautojen suosio 

hiipui, sillä sähköautojen kantama ja moottoritienopeus eivät vetäneet vertoja vastaaville 

polttomoottoriautoille. 1900-luvun  puolivälissä  huoli  ilmansaasteista  ja  kallistuneesta 

polttoaineesta innoitti jälleen sähköautojen kehittelyyn. Tämän jälkeen markkinoille on 

tuotu  monia sähköautoja  eri  valmistajilta. 1990-luvulla  Yhdysvalloissa  Kaliforniassa 

suunniteltiin  nollapäästöisten  autojen  velvoitetta,  mikä  sai  aikaan  sähköautohuuman. 

(Clean Energy Ministerial et al. 2013; Nylund 2011; Pickavet 2011) 

2010-luvun alussa alkoi taas sähköautohuuma, sillä kiinnostus nollapäästöjä kohtaan on 

kasvanut.  Kuitenkaan  kaikki  tahot  eivät  usko  sähköautojen  yleistyvän  nopeasti,  mutta 

edellytykset  sähköautojen  maailmanlaajuiselle  yleistymiselle  ovat  paremmat  kuin  kos-

kaan aikaisemmin. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tekniikka ja politiikka. Vuonna 

2010  julkaistiin  sähköautomallit  Nissan  Leaf ja  Chevy  Volt,  jotka  ovat  olleet 

varteenotettavia vaihtoehtoja polttomoottoriautojen rinnalle. Tämä innoitti myös monet 

muut automerkit tuomaan sähköautomallin markkinoille. Nykyään markkinoilla on tar-

jolla jo kymmeniä sähköautomalleja. Maailmanlaajuisesti sähköautojen historia on hyvä 

esimerkki  yhdestä  maailman  sitkeimmästä  ja  pitkäaikaisimmasta  kehittelystä  liiken-

teessä. Sähköautojen tulevaisuus tulee riippumaan vahvasti näistä aikaisempien aikakau-

sien  saavutuksista  ja  opeista. (Clean  Energy  Ministerial et  al.  2013; Nylund  2011; 

Pickavet 2011) 
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4	  SÄHKÖAUTON KÄYTTÖ 

4.1	  Maailmalla 

Maailmanlaajuisesti  sähköautojen  markkinaosuus myydyistä  autoista on  vielä  pieni, 

mutta se tulee kasvamaan. Electric Vehicle Initiative (EVI) on järjestö, jonka hallitukseen 

kuuluu edustajia 15:sta valtiosta Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 

EVI:n jäsenmaat ovat USA, Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Portugali, Hollanti, Saksa, 

Italia, Ruotsi, Suomi, Tanska, Kiina, Japani, Intia ja Etelä-Afrikka. EVI pyrkii edistämään 

sähköautojen ja latauspisteiden yleistymistä sekä sähköautojen tekniikkaa ja tietoisuutta. 

EVI on asettanut vuoden 2020 tavoitteeksi jopa 5,9 miljoonaa myytyä sähköautoa. (Clean 

Energy Ministerial et al. 2013) 

Maailmalla sähköautojen kysyntä on suurinta Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Eri 

maissa  kannusteohjelmat  sähköautoilun  lisäämiseksi  ovat  kasvattaneet merkittävästi 

sähköautojen markkinaosuutta. Akkuteknologian tutkimus on lisääntynyt huomattavasti 

ja  monet  autonvalmistajat  ovat  nopeuttamassa  edistyksellisten  sähköautojen  kehitystä. 

Kuvassa 2 on esitetty sähkökäyttöisten henkilöautojen lukumäärän kasvu vuosina 2008–

2013.  Vertailuun  on  otettu  mukaan  Yhdysvallat  (USA),  Iso-Britannia  (UK),  Norja 

(NOR), Hollanti (NED), Japani (Japan), Ranska (F), Saksa (D) ja Kiina (China) sekä muu 

maailma  (RoW). Rekisteröityjen  sähköautojen  lukumäärä  on  kasvanut vuosina 2010- 

2013 yli 100 prosenttia aina edelliseen vuoteen nähden. Esimerkiksi vuoden 2012 alussa 

sähköautoja oli rekisteröity 100 000 kappaletta, ja vuotta myöhemmin määrä kasvoi 200 

000  sähköautoon.  Vuoden  2014  alussa  sähköautoja  oli jo  405  000 kappaletta.  Vuoden 

2016 alussa sähköautojen lukumäärä on rikkonut jo miljoonan rajan. Vuoden 2013 lo-

pussa  Yhdysvallat  johti sähköautomarkkinoita  174  000  sähköautolla.  Japanissa  sähkö-

autoja  oli 68  000 kappaletta ja  Kiinassa  45  000 kappaletta.  Seuraavana listalla tulivat 

Ranska,  Hollanti,  Norja,  Saksa  ja  Iso-Britannia.  Eniten  myydyin  sähköauto  oli Nissan 

Leaf, yli 90 000 myytyä autoa. Toisena sähköautotilastoissa oli Opel Ampera, joita myy-

tiin noin 60 000 kappaletta. (PlugIt 2016) 



10 

 

Kuva  2.  Sähkökäyttöisten  henkilöautojen lukumäärä maailmalla vuosina  2008-2013 
(PlugIt 2016). 

 

Yksi merkittävimmistä sähköauton käyttöä rajoittavista tekijöistä tänä päivänä on vielä 

kehitteillä oleva sähköautojen latausverkosto. Sähköautojen käytön helpottamiseksi EVI 

pyrkii lisäämään latauspisteitä. Vuonna 2012 EVI-jäsenmaissa valtakunnallisia hitaaseen 

lataukseen tarkoitettuja latauspisteitä oli noin 47 500 kappaletta ja nopeaan lataukseen 

tarkoitettuja  latauspisteitä  1  900 kappaletta.  Kuvassa  3 on  esitetty  latauspisteiden 

jakaantuminen jäsenmaittain. Varsinkin hitaiden latauspisteiden lukumäärä on todellisuu-

dessa suurempi, sillä luvuissa ei ole otettu huomioon koteihin asennettuja latauspisteitä. 

(Clean Energy Ministerial et al. 2013) 
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Kuva 3. Hitaiden ja nopeiden sähköautojen latauspisteiden jakaantuminen EVI-jäsenmai-
hin vuonna 2012 (Clean Energy Ministerial et al. 2013). 

 

Sähköautoilun edistämiselle on monia kannustimia ja tekijöitä, jotka vaihtelevat maittain. 

Autoilijoille tarjotaan rahallista tukea: ilmainen pysäköinti, vapautus ruuhkamaksuista, 

hankinnan tuki, vapautus arvonlisäverosta sekä vapautus autoverosta. Sähköautoille voi-

daan tarjota myös mahdollisuutta käyttää bussikaistoja. Lisäksi valtioilla on omia tavoit-

teita  ja  keinoja  sähköautojen  lisäämiseksi:  valtionhallinnon  asettamat  tavoitteet  sähkö-

autojen  ja  latauspisteiden  lukumäärälle,  latausverkoston  kehitysohjelmat, tavoitteet 

sähköautojen  osuudelle  julkishallinnon  autokalustossa,  energian  hinta,  ministeriöiden 

yhteistyö,  tuet  demonstraatiohankkeille  sekä  paikallinen  sähköautojen  tai  sähköauto-

komponenttien valmistus.  (Nylund 2011) 

Norja  on  johtava  maa  Euroopassa,  kun  tarkastellaan  sähköautojen  lukumäärää  ja 

markkinaosuutta.  Vuonna  2013 Norjassa sähköautojen  markkinaosuus  oli  6,1 % ja 

vuonna 2015 uusille autoille markkinaosuus on noussut 17  %:iin. Nykyään sähköautoja 

on rekisteröity noin 85 000 kappaletta. Kesäkuussa 2016 julkaistiin Norjan hallituksen 

tavoite sähköautoille, jonka mukaan vuonna 2025 jokainen uusi auto olisi sähköauto. Täl-

löin olisi mahdollista, että vuoteen 2050 mennessä Norjan teillä ajelisi vain sähköautoja. 
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Norjassa  tarkoituksena  on  tehdä  lainsäädännöstä  sellainen,  että  sähköauto  olisi  paras 

mahdollinen valinta kuluttajille. Sähköautot ovat norjalaisten suosiossa, koska valtio an-

taa  monia  rahanarvoisia  etuja  sähköautoilijoille.  Näitä  etuja  ovat  esimerkiksi  vero-

helpotukset uutta sähköautoa ostettaessa sekä käyttäessä. Lisäksi Norjassa latauspisteet, 

parkkeeraaminen ja tietullit ovat sähköautoille ilmaisia sekä linja-autokaistoilla on sallit-

tua  ajaa  sähköautoilla,  mikä  lyhentää  työmatkaan  kuluva  aikaa ruuhka-aikana.    Myös 

muissa Euroopan maissa valtio tukee sähköauton hankintaa ja käyttöä, mutta ei niin suu-

ressa määrin kuin Norjassa. (Figenbaum et al. 2015; Sippola 2016) 

Norjassa on hyvin kattava ja toimiva latauspisteverkosto vuorista, ilmastosta ja pitkistä 

välimatkoistaan huolimatta. Vuonna 2015 Norjassa oli noin 5000 latauspistettä ympäri 

maata. Latauspisteistä noin 100 oli pikalatauspisteitä, joita on pyritty sijoittamaan pää-

valtateiden varsille mahdollistamaan pitkät matkat sähköautoilla. (Figenbaum et al. 2015) 

4.2	  Suomessa 

Suomen  sähköautokanta  on  vielä  pieni.  Suomessa  koko  henkilöautokannansuuruus  on 

noin  2,5  miljoonaa autoa.  Vuoteen  2020  mennessä  sähköautojen markkinaosuuden 

ennustetaan nousevan jopa 8 %:iin, jolloin sähköautojen lukumäärä nousisi noin 30 000 

henkilöautoon, vaikka  tällä  hetkellä  sähköautokannan  suuruus  on  alle  tuhannessa. Ku-

vassa 4 on esitetty liikennekäytössä olevien sähkökäyttöisten henkilöautojen lukumäärä 

Suomessa 2010-luvulla. Vielä vuosina 2010 ja 2011 Suomessa sähköautoja oli alle 100 

kappaletta ja sähköautokannan kasvu oli pientä, mutta tasaista. Vuonna 2013 sähköauto-

jen lukumäärä oli noussut 169 autoon ja seuraavana vuonna määrä oli jo yli kaksinkertai-

nen. 31.3.2016 mennessä sähköautojen lukumäärä oli noussut jo 697 kappaleeseen. Suo-

messa  myydyimmät  sähköautot  ovat  Nissan  Leaf  (298  kappaletta)  ja  Tesla  Motorsin 

sähköautot (277 kappaletta). (Nylund 2011; Trafi 2016) 
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Kuva 4. Liikennekäytössä olevien sähkökäyttöisten henkilöautojen lukumäärä Suomessa 
(mukaillen Trafi 2016). 

 

Suomessa  noin  80 %  päivittäisistä  ajomatkoista  on  korkeintaan  50  kilometriä.  Tällöin 

sähköautojen  toimintasäde  ylittää  keskimääräisen  päivittäisen  ajomatkan.  Kuitenkaan 

sähköautolla ei voida ajaa kaikkia loma- ja mökkimatkoja valtakunnallisten latauspistei-

den puutteen takia. Suomessa sähköautojen yleistymisen hidastajana on pidetty myös kyl-

mää ilmastoa, sillä kylmät olosuhteet ja silloin tarvittavien lämmitysjärjestelmien käyttö 

voivat  lyhentää  sähköauton  toimintasäteen  jopa  puoleen  valmistajan  ilmoittamasta  ar-

vosta. Kuitenkin sähköautojen lyhin mahdollinen toimintasäde (noin 65 km) on suurempi 

kuin keskimääräinen päivittäinen ajomatka. Jos sähköauto on mahdollista ladata esimer-

kiksi työpäivän aikana, sähköauton käytettävyys paranee huomattavasti. (Nylund 2011) 

Latausverkosto on Suomessa vielä kehitteillä, sillä latausasemia perustetaan koko ajan 

lisää. Fortumilla on latausasemien verkosto Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa 

Fortumin  ja  sen  yhteistyökumppaneiden  tarkoituksena  on  luoda  lähiaikoina  latausver-

kosto  Etelä-Suomeen.  Pikalatausasemia  tulisi  tällöin  valtateiden  varsille  siten,  että 

sähköautolla  voisi  ajaa  Helsingistä  Turkuun,  Tampereelle,  Lahteen  ja  Kotkaan. Etelä-

Suomessa onkin jo varsin kattava latausverkosto. Myös Pohjois-Suomessa on aluillaan 

hyvä  latausverkosto. Oulusta  löytyy  jo  useampia  latausasemia. Lisäksi  Oulun  lähikun-

nista, ja lisäksi Ylivieskasta, Kurikasta, Jurvasta, Ilmajoelta ja Seinäjoelta löytyy muuta-

mia  latauspisteitä. Pohjoisimmat  latausasemat  löytyvät  Enontekiöltä. Kuvassa  5  on 
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esitetty Suomen julkiset latauspisteet ja –asemat tällä hetkellä. Osalla latausasemista on 

useampi latauspiste, mutta osalla vain yksi. Kuvassa 5 esiintyvät luvut kertovat lataus-

asemien lukumäärän kyseessä olevassa kaupungissa ja sen lähikunnissa ja –kaupungeissa. 

(Brax 2013; Sähköinen Liikenne 2016) 

 

Kuva 5. Suomen julkiset sähköautojen latausasemat (Sähköinen Liikenne 2016). 
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Suomessa on käynnissä kymmeniä erilaisia projekteja liittyen sähköautoihin, joissa tutki-

taan  sähköautojen  tekniikkaa,  kehitysprojekteja,  konversioita,  sähköautoliiketoiminta-

malleja ja sähköautojen vaatimaa infrastruktuuria. Tärkeää olisi saavuttaa sähköautojen 

tekniikassa  kuluttajia  tyydyttävä  tasapaino  auton  painon,  hinnan,  toimintasäteen, 

käytännöllisyyden  ja  luotettavuuden  välille.  Infrastruktuuriin  liittyen  tutkitaan 

esimerkiksi latauksen nopeutta, sähköverkoston älykkyyttä ja uusia autonkäyttömalleja. 

Yksi  hyvä  esimerkki  sähköautoinfrastruktuurin  parantamiseksi  on  Electric  Vehicle 

Action Group eli EVAG, jossa joukko keskeisiä suomalaisia yrityksiä pyrkii edistämään 

sähköautoilua. Ryhmän  tavoitteena on  luoda  uusia  edellytyksiä  sähköautoille  korkean 

tason valtio-, kunta- ja yritysyhteistöiden kautta sekä luoda edellytyksiä sähköautoilun 

nopealle  kasvulle,  johon  he  pyrkivät  kehittämällä  kaupunkirakenteita  ja  säädöksiä 

sähköautoille suotuisiksi ja yhteensopiviksi. He pyrkivät myös kehittämään konsepteja 

esimerkiksi  sähköautojen  lataamiseen,  rahoitukseen,  sähkön  laskutukseen,  ylläpitoon 

sekä älykkääseen sähköverkkoon, etäohjaukseen ja navigointiin. Lisäksi tarkoituksena on 

konkreettisesti  edistää  sähköautojen  myyntiä  ja  käyttöönottoa.  EVAG:n  tavoitteena 

pääkaupunkiseudulle onkin 20 000 sähköauton vuosirekisteröinti vuonna 2020. (Nylund 

2011) 
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5	  YMPÄRISTÖNÄKÖKULMIA SÄHKÖAUTON ELIN-
KAARESSA 

5.1	  Valmistus 

Sähköauto sekä polttomoottoriauto koostuvat useista eri osista: runko, kori, muut 

päällysrakenteet, moottori, akkujärjestelmä, voimansiirto, jarrut, hallintalaitteet, sisustus, 

pyörät, pyöräntuenta ja muut laitteet (esimerkiksi ilmastointi) sekä polttomoottoriautoilla 

polttoainetankki ja polttoaineen syöttöjärjestelmä. Näiden valmistukseen tarvitaan erilai-

sia raaka-aineita, kuten eri metalleja, muovia, kumia, tekstiiliä sekä erilaisia liuottimia.  

Kaikki osat tehdään omista raaka-aineistaan omissa valmistusprosesseissa, jotka aiheutta-

vat oman ympäristökuormituksensa sähköauton elinkaaressa. Autonosia valmistetaan 

ympäri maailmaa autotehtailla ja niiden lähettyvillä tai osat kuljetetaan autotehtaille jopa 

toisesta maasta. Kiina ja Japani ovat johtavia maita autonosien valmistuksessa, mutta 

myös Euroopassa valmistetaan autonosia, etenkin Saksassa (kuva 6). Saksan autonosien 

vienti on maailmalla suurin 14 %:n osuudella ja tuonti on Yhdysvalloilla suurin 18 %:n 

osuudella. Tällä hetkellä eniten sähköautoja valmistavat maat ovat Japani (Nissan Leaf), 

Saksa (Opel Ampera) sekä Yhdysvallat (Tesla). Suomeen sähköautot tuodaan eri puolilta 

maailmaa ja tämä aiheuttaa erityisesti kuljetuksen aikaisia ympäristövaikutuksia kuten 

hiilidioksidipäästöjä. (Pompa 2013) 

 

Kuva 6. Autonosien valmistus maittain vuonna 2012 (mukaillen Pompa 2013). 
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Sähköautoilla melkein puolet ilmastonmuutosta aiheuttavista tekijöistä tulee valmistus-

vaiheessa.  Vastaavasti  polttomoottoriautoilla  valmistusvaiheen  ilmastovaikutukset  ovat 

vain  10 %  koko  elinkaaren  aikaisista  vaikutuksista.  Tämä  ero  johtuu  komponenttien 

valmistustavoista  ja  teknologiasta.  Elektroniset  komponentit  vaativat  paljon  erilaisia 

materiaaleja,  jotka  ovat  haasteellisia  kierrättää  ja  aiheuttavat  huolta  niiden 

myrkyllisyydestä. Akkujen valmistus aiheuttaa likimain 40 %, sähkömoottori noin 8 % 

ja  akuston  jäähdytysjärjestelmä  noin  17 % sähköauton  valmistuksen  aikana  syntyvistä 

ilmastonmuutosta aiheuttavista tekijöistä. (Hawkins et al. 2012) 

Akkujen ja sähkömoottorin valmistuksessa käytetään nikkeliä, kuparia ja alumiinia, jotka 

hapettuvat helposti ja ovat haitallisia tai jopa myrkyllisiä ympäristölle. Yleisimmin käyte-

tyt litiumioniakut  ovat  litium-nikkeli-koboltti-mangaasi-akku  (LiNCoM)  ja  litium-

rautafosfaatti-akku  (LiFePO4). LiNCoM-akussa käytettävä  koboltti  on  myrkyllistä 

ympäristölle  ja  ihmisille.  Tämän  takia  niiden  rinnalle  on noussut LiFePO4-akut,  joissa 

koboltti  on  korvattu ympäristölle  myrkyttömällä raudalla. (Brax  2013; Hawkins  et  al. 

2012) 

Koska  valmistusvaiheessa  negatiiviset  ympäristövaikutukset  ovat  paljon  suurempia 

sähköautoilla kuin polttomoottoriautoilla, vaikuttaa auton käyttöikä huomattavasti koko 

elinkaaren  aikaisiin  ympäristövaikutuksiin.  Sähköautojen  keskimääräinen  käyttöikä  on 

noin 150 000 ajokilometriä. Sähköautojen käyttöikää pidentämällä esimerkiksi 200 000 

ajokilometriin  saadaan  huomattavia  eroja  ympäristövaikutuksiin  verrattuna  poltto-

moottoriautoihin. Tällöin sähköauton elinkaaren aikana ajokilometriä kohden jakautuvat 

ympäristövaikutukset pienentyvät miltei 30 %, sillä ne ovat painottuneet valmistusvaihee-

seen. (Hawkins et al. 2012) 

Akuston valmistus aiheuttaa suuren osan sähköauton valmistuksen ympäristövaikutuk-

sista, sillä sen valmistukseen käytetään paljon erilaisia metalleja. Akustoa varten täytyy 

valmistaa katodi ja anodi sekä tarvittavat kaapelit ja ympäröivät laatikot. Anodissa ke-

rääjä on kuparia, jota käytetään muun muassa myös kaapeleissa. Anodiin tarvitaan myös 

grafiittia, joka on haitallisempaa ympäristölle kuin kupari. Anodin ympäristövaikutukset 

ovat pienempiä kuin katodin, sillä katodilla on suuremmat vaikutukset ilmastonmuutok-

seen  ja  lisäksi  sen  valmistukseen  vaaditaan  enemmän  energiaa.  Katodin  kerääjä  on 
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alumiinifoliota, jolla on suurin vaikutus ympäristölle koko akustossa. Akuston valmistuk-

sella  on  myös  vaikutuksia  terveydelle.  Katodin  ja  anodin  valmistuksessa  käytettävät 

metallit ja epäorgaaniset päästöt aiheuttavat esimerkiksi hengityselimiin kohdistuvia hait-

toja. (Notter et al. 2010) 

Suurin  kuormitus  ympäristölle  tulee  metallin  tarpeesta  ja  sen  käsittelyyn  tarvittavasta 

energian kulutuksesta akuston valmistusta varten. Katodin ja anodin sisältämien alumiini- 

ja  kuparikerääjäfolioiden  lisäksi metallia  tarvitaan  kaapeleihin  (kupari),  ympäröivään 

laatikkoon  (teräs)  sekä  akun  hallintajärjestelmään,  joka  sisältää  muun  muassa  kuparia, 

kultaa ja tinaa. Akuston valmistus sisältää monia vaiheita, joihin vaaditaan suuri määrä 

energiaa, kuten alumiini- ja kuparikerääjäfolioiden valmistus, akun hallintajärjestelmän 

osien valmistus ja grafiitin esikäsittely. Lisäksi energiaa tarvitaan paljon, kun anodin ja 

katodin valmistus vaatii erilaisia kemiallisia reaktioita, joissa lämpötilat ovat korkealla. 

(Notter et al. 2010) 

Sähköauton  komponentteihin  ja  osiin  tarvitaan  raaka-aineeksi  erilaisia  metalleja. 

Metalliteollisuuteen  liittyy  paljon  ympäristövaikutuksia,  sillä  metallin  valmistuksessa 

syntyy päästöjä suorasti ja epäsuorasti. Epätoivottua kiinteää jätettä, nesteitä ja kaasuja 

sekä muita päästöjä syntyy suoraan kaivostoiminnan ja jalostamisen aikana sekä epäsuo-

rasti liittyen raaka-aineiden kulutukseen. Metalliteollisuus kuluttaa paljon energiaa, koska 

malmien  sulattaminen  vaatii  todella  suuria  lämpötiloja. Lisäksi  käytössä  on  erilaisia 

reagensseja, liuottimia ja räjähteitä. Energiantuotannosta aiheutuu myös paljon päästöjä, 

kuten pienhiukkaspäästöjä sekä happamoittavia päästöjä (rikkidioksidi ja typen oksidit), 

joista  aiheutuu  suuri  kuormitus  niiden  tuotteiden  elinkaareen,  joissa  käytetään  paljon 

metalleja. Energiankulutuksen lisäksi toinen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista on 

muodostuvat jätevedet, jotka sisältävät myrkyllisiä metalleja, kuten cadmiumia, lyijyä, 

sinkkiä ja kuparia, ja siten vaativat tehokkaan käsittelyn ennen vesistöön johtamista. Näi-

den lisäksi malmien kuljettaminen metallien jalostukseen sekä valmiiden metallituottei-

den kuljettaminen eri puolille maailmaa eri käyttötarkoituksiin tuottaa paljon haitallisia 

ympäristövaikutuksia. (Norgate et al. 2006; Helen 2016) 
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Auton renkaiden valmistus aiheuttaa myös ympäristövaikutuksia, joista suurimpia ovat 

haju,  liuotin- ja  pölypäästöt,  melu,  jätteet  sekä  energiankulutus. Merkittävimpiä  näistä 

ovat  jätteet,  paikallisesti  haju  sekä  liuotinainepäästöt  (VOC-päästöt). Renkaiden 

pääraaka-aineet  ovat  luonnonkumi  ja  synteettinen  kumi,  noki  sekä  öljy.  Renkaan 

kokonaispainosta  noin  80  %  on  kumiseosta  ja  loppuosa  koostuu  erilaisista  vahvike-

materiaaleista. Renkaissa käytetystä kumista noin puolet on luonnonkumia, jota saadaan 

kumipuusta  trooppisilta  alueilta,  kuten  Malesiasta  ja  Indonesiasta.  Synteettiset, 

öljypohjaiset kumit saadaan Suomen rengasvalmistajille pääsääntöisesti eurooppalaisilta 

valmistajilta. Noin kolmannes kumisekoituksesta koostuu täyteaineista, joista tärkein on 

noki, joka antaa renkaalle sen mustan värin. Toinen tärkeä täyteaine on öljy, joka toimii 

sekoituksessa pehmittimenä. Lisäksi kumiseoksessa on kovettumis- eli vulkanointiaineita 

sekä erilaisia apukemikaaleja ja suoja-aineita. (Nokian Tyres 2016) 
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5.2	  Käyttövaihe 

5.2.1	  Lataus 

Suurin osa sähköauton ympäristövaikutuksista aiheutuu akuston lataamisesta ja edelleen 

akuston  lataamisessa  käytetyn sähkön tuotantotavoista. Electric  Reliability  Council  of 

Texas (ERCOT) on tehnyt vuonna 2012 tutkimuksia sähköntuotannon päästöistä liittyen 

sähköautojen lataamiseen. Tutkimuksissa keskityttiin viiteen sähköntuotantotapaan: kivi-

hiili,  maakaasu,  biomassa,  uusituvat  lähteet  ja  ydinvoima  sekä  muut  sähköntuotannon 

tavat. Sähköntuotannosta aiheutuu merkittäviä saastuttavia päästöjä riippuen tuotantota-

vasta. Näitä ovat typpioksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2), metaani (CH4), dityppioksidi 

(N2O), hiilidioksidi (CO2), pienhiukkaset (particulate matter, PM), häkä (CO) ja haihtuvat 

orgaaniset  yhdisteet  (volatile  organic  compound, VOC). Taulukossa  1  on  esitetty 

ERCOT:n tulokset sähköntuotannon päästöistä. (Nichols et al. 2015) 

Taulukko  1.  Sähköntuotannon  päästöt  liittyen  sähköautojen  lataamiseen  yksikössä 
g/MWh (mukaillen Nichols et al. 2015). 

 NOx SO2 CH4 N2O CO2 PM CO VOC 
Kivihiili 1 830 8 710 129 000 192 000 2 970 000 49,9 1 350 13,6 
Maakaasu 127 2,72 23 900 2 450 305 000 18,1 54,4 9,07 
Biomassa 0,0934 0,00640 125 16,8 1,81 - - - 
Uusiutuvat 
lähteet ja 
ydinvoima 

0 0 0 0 0 0 - 0 

Muut 49,9 816 12 700 18 700 291 000 - - - 
Alkuperäisen	  lähteen	  arvot	  muutettu	  yksiköstä	  lb/MWh	  käyttämällä	  muunnosta	  1	  lb	  =	  453,59237	  g.	  

 

Taulukosta  1  nähdään,  että  sähköntuotannon  päästöt  vaihtelevat  suuresti  tuotantotavan 

mukaan ja vaikuttavat näin välillisesti sähköauton päästöihin. Kivihiilellä tuotettu sähkö 

aiheuttaa huomattavasti eniten päästöjä verrattuna muihin tuotantotapoihin. Vastaavasti 

ydinvoima ja uusiutuvat lähteet eivät aiheuta päästöjä sähköntuotantotapana. (Nichols et 

al. 2015) 

Suomessa sähköä tuotetaan monipuolisesti usealla eri tuotantotavalla ja energianlähteellä. 

Merkittävimmät sähköntuotannontavat ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, 

puupolttoaineet, turve  sekä  tuulivoima.  Kuvassa  7 on  kuvattu  sähköntuotanto 

energianlähteittäin Suomessa vuonna 2015, kun kokonaissähköntuotanto oli 66,2 TWh. 
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Vuonna 2015 sähköstä tuotettiin 44,8 % uusiutuvilla sähköntuotannontavoilla (vesi-

voima, tuulivoima ja biomassa) sekä 78,5 % tuotannontavoista (vesivoima, tuulivoima, 

biomassa ja ydinvoima) ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä. Suomessa siis melkein puolet 

sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, mutta käytössä on myös maakaasua, 

ydinvoimaaja kivihiiltä, jotka kuormittavat ympäristöä. (Energiateollisuus 2016)

 

Kuva 7. Sähköntuotanto energianlähteittäin Suomessa vuonna 2015 (mukaillen 
Energiateollisuus 2016). 

 

ERCOT:n tutkimusten mukaan sähköauton päästöihin ei ole merkittävää vaikutusta sillä, 

että milloin ja miten sähköautoa ladataan. Tutkimuksissa verrattiin sähköauton latausta 

viikolla ja viikonloppuna sekä heti kotiin tultua ja sähkönkulutuksen kannalta hiljaisinta 

hetkeä eli yöllä. Hiilidioksidipäästöissä erot olivat suurimpia, mutta vain 1,3 % suurim-

man (lataus heti kotiin tultua) ja pienimmän (lataus yöllä) välillä. (Nichols et al. 2015) 
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Taulukossa 2 on esitetty polttomoottorihenkilöautojen ja sähkökäyttöisten henkilöautojen 

päästöjä. ERCOT:n suorittamissa päästömittauksissa polttomoottoriautojen päästöt tule-

vat auton käytöstä taajama-alue nopeuksilla 50 km/h. Sähköautojen päästöt ovat peräisin 

sähköntuotannosta, jotka on edelleen jaettu ajokilometreille.  Arvoissa on otettu huomi-

oon  eri  automallit.  Polttomoottoriautoissa  on  otettu  tarkasteluun erikseen  bensa- ja 

dieselhenkilöautot sekä isommat henkilöautot, kuten katumaasturit, pakettiautot ja lava-

autot.  Sähköautoissa  vertailuun  on  otettu  mukaan  eri  sähköntuotantotavoilla  ladatut 

sähköautot: sekaenergia (energy mix), kivihiili, maakaasu ja uusiutuvat lähteet. (Nichols 

et al. 2015) 

 

Taulukko  2.  Polttomoottoriautojen  ja  sähköautojen  päästöjen  vertailu  yksikössä  g/km 
(mukaillen Nichols et al. 2015). 

 NO2 SO2 PM CO VOC CH4 N2O CO2 
Henkilöauto, bensa 0,23 0,005 0,019 2,11 0,094 0,004 0,002 245 
Henkilöauto, diesel 0,63 0,002 0,043 0,33 0,042 0,001 0,0004 272 
Iso henkilöauto, bensa 0,55 0,007 0,027 4,42 0,21 0,007 0,006 336 
Iso henkilöauto, bensa 2,37 0,004 0,17 2,61 0,39 0,006 0,001 452 
Sähköauto, 
sekaenergia 

0,11 0,45 0,087 0,093 0,001 8,29 10,02 174 

Sähköauto, kivihiili 0,29 1,39 0,022 0,28 0,003 20,6 30,54 473 
Sähköauto, maakaasu 0,019 0,00 0,003 0,012 0,001 3,80 0,39 48,5 
Sähköauto, uusiutuvat 
lähteet 

0,075 0,34 0,007 0,068 0,001 6,21 7,52 130 

Alkuperäisen	  lähteen	  arvot	  muutettu	  yksiköstä	  g/mi	  käyttämällä	  muunnosta	  1	  mi	  =	  1,609344	  km.	  

 

Taulukossa  2  sähköautojen päästöarvoista  osa  on  tummennettuna.  Nämä  arvot  ovat 

pienempiä  kuin vastaavat arvot polttomoottoriautoilla. Huomioitavaa  on  myös se,  että 

polttomoottoriautojen päästöissä ei ole mukana kylmien moottoreiden käynnistykset, jol-

loin päästöt ovat suurempia. Taulukon 2 mukaan sähköautoilla SO2-päästöt voivat olla 

jopa  70  kertaa  suurempia  kuin  polttomoottoriautoilla.  Kasvihuonekaasupäästöt, kuten 

CH4- ja  N2O-päästöt  ovat  myös suurempia  sähköautoilla  kuin  polttomoottoriautoilla. 

Hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienempiä sähköautoilla kuin polttomoottoriau-

toilla, paitsi ladattaessa kivihiilellä tuotetulla sähköllä. Jos sähköautoa ladataan kivihii-

lellä  tuotetulla  sähköllä, CO2-päästöt  voivat  olla  jopa  kaksinkertaiset,  kasvihuone-

kaasupäästöt 125 % suuremmat ja CH4- ja N2O-päästöt moninkertaisia verrattuna poltto-

moottoriautojen päästöihin. (Nichols et al. 2015) 
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5.2.2	  Huolto 

Sähköautojen tekniikka on periaatteessa yksinkertaisempaa kuin polttomoottoriautojen, 

mutta myös sähköautoissa on huolto- ja tarkastuskohteita. Sähköauton huollontarve on 

pienempi  kuin  polttomoottoriautojen,  sillä  sähkömoottori,  akusto  ja  muu  elektroniikka 

eivät  vaadi säännöllistä  huoltoa. Lisäksi  sähkömoottori  on  pitkäikäisempi  kuin 

polttomoottori, sillä siihen ei kohdistu vastaavaa kulutusta esimerkiksi kitkasta, lämmöstä 

ja  paineesta. Sähköautot  eivät  vaadi  esimerkiksi  moottoriöljyn, tulppien ja jako- tai 

laturihihnan vaihtoa. Koska moottoriöljyjä ei tarvitse vaihtaa, niistä ei tule kuormitusta 

ympäristölle loppusijoituksen ja hävittämisen vuoksi. Lisäksi verrattuna polttomoottoriin, 

sähkömoottorissa on vähemmän liikkuvia osia. Kuitenkin sähköautosta löytyy samanlai-

sia  mekaanisia  osia  kuten  polttomoottoriautoista,  jotka  vaativat  huoltotoimenpiteitä. 

Perushuollossa tarkastetaan muun muassa auton alusta ja rengaskulmat sekä kiristetään 

kaikki löystyvät osat kuten pultit. Lisäksi sähköauton sähköjärjestelmät ja ilmastointi voi-

vat  tarvita huoltoa.  Sähköautoon  tarvitsee  myös  vaihtaa  erilaisia  kuluvia  osia,  kuten 

polttomoottoriautoonkin. Näitä osia ovat esimerkiksi raitisilmansuodattimet, vaihteisto-

öljyt ja pyyhkijänsulat. Varsinkin vaihteistoöljyillä on huomattavia ympäristövaikutuk-

sia, joten  niitä  tulee  käsitellä  huolellisesti  ja  hävittää  asianmukaisesti. Nykypäivänä 

sähköauton akuston on suunniteltu kestävän koko sähköauton käyttöiän. Kuitenkin ak-

kuja  voidaan  kierrättää,  mikäli  sellainen  täytyy  vaihtaa. (AFDC  2015b; Vihreä  Kaista 

2015) 

Sähköautojen jarrujen huoltaminen on vähäistä, sillä ne kuluvat erityisen vähän. Ajetta-

essa voidaan hyödyntää paljon moottorijarrutusta, jolloin kuljettajan nostaessa kaasupol-

jinta auto jarruttaa itsestään, mikä vähentää jarrupolkimen käyttöä ja pidentää huomatta-

vasti  jarrujen  huoltoväliä.  Samaan  aikaan  moottorijarrutus  toimii  jarrutusenergian 

talteenottona, mikä tuo sähköautolle lisää toimintasädettä, koska jarruttamisessa syntyvä 

liike-energia voidaan ottaa akustoon talteen (KERS-järjestelmä). (Vihreä Kaista 2015) 
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Sähköautojen  huoltojen  hinnoissa,  huoltoväleissä  ja -ohjelmissa  on  merkkikohtaisia 

eroja. Esimerkiksi Teslat tulisi huoltaa kerran vuodessa Teslan omassa merkkihuollossa. 

Vastaavasti  Nissan  Leafin  huoltoväli  on  vuosi  tai  30  000  ajokilometriä.  Lisäksi 

sähköautojen  katsastaminen  on  selvästi  halvempaa  kuin  polttomoottoriautoilla,  sillä 

sähköautoille  ei  tarvitse  tehdä  polttomoottoriautoille  vaadittavia  päästömittauksia. 

(Vihreä Kaista 2015) 

5.2.3	  KERS-järjestelmä 

Monissa sähköautoissa on käytössä KERS-järjestelmä eli kinetic energy recovery system, 

joka ottaa jarrutuksen aikana talteen liikkuvan auton kineettistä energiaa. Talteen otettu 

energia  säilötään  ja  sitä  voidaan  käyttää  hyödyksi  myöhemmin.  Sähköiset  järjestelmät 

käyttävät  moottorigeneraattoria,  joka  muuttaa  mekaanisen  energian  sähköenergiaksi  ja 

päinvastoin. Kun mekaaninen energia on muutettu sähköenergiaksi, se talletetaan akus-

toon, josta se vapautetaan, kun sitä tarvitaan. Mekaaninen KERS-järjestelmä hyödyntää 

talletettua sähköenergiaa kiihdytyksessä ja hydraulinen KERS-järjestelmä ohjaa tallete-

tun  sähköenergian  vetäville renkaille,  kun  sitä  tarvitaan. KERS-järjestelmä  hyödyntää 

vauhtipyöräteknologiaa  ottaakseen  talteen  ja  tallettaakseen  liikkuvan  auton  kineettistä 

energiaa, mikä muuten menisi hukkaan jarruttaessa. KERS-järjestelmä onkin ympäristö-

ystävällinen ratkaisu sähköautoihin, sillä sen avulla sähköauton toimintasädettä voidaan 

kasvattaa ja energiaa voidaan kierrättää. (Stevic et al. 2012) 

5.2.4	  Renkaat 

Samalla tavalla kuin polttomoottoriautoissakin, sähköautojen renkaat kuluvat ja ne joudu-

taan vaihtamaan uusiin. Suomessa noin 95 % renkaista päätyy hyötykäyttöön. Renkaiden 

keräyksestä  ja  kierrätyksestä  Suomessa  vastaa  Kuusankoski  Oy,  joka  toimii  Suomen 

Rengaskierrätys Oy:n alihankkijana. Renkaiden kierrätys rahoitetaan jo hankinnan yhtey-

dessä perittävällä kierrätysmaksulla, jonka suuruus riippuu rengastyypistä. Kuluttaja voi 

palauttaa  vanhat  renkaansa  mihin  tahansa  renkaita  myyvään  liikkeeseen  ilman  kuluja. 

(Rengasvalmistajien Jaosto 2015) 
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Renkaat muodostuvat rengasrungosta eli renkaan sisällä olevasta tukirakenteesta sekä sen 

pinnalla  olevasta  kuluvasta  kumiosasta.  Rengasrungot  pyritään  uusiokäyttämään 

pinnoittamalla  tai  hyödyntämään  materiaalina.  Niitä  voidaan  myös  joissakin  määrin 

hyödyntää energiantuotannossa. Kumiosaa voidaan hyödyntää maanrakennuskohteissa, 

sillä renkaiden kumi on erinomainen täytemateriaali meluvalleissa, routaeristeissä sekä 

uusien ja suljettavien kaatopaikkojen rakenteissa. Lisäksi kumirouhetta voidaan käyttää 

ratsastuskentillä kuivatus- ja joustorakenteena. Suomessa on myös meneillään tutkimuk-

sia,  joissa  selvitetään  mahdollisuuksia  käyttää  kumirouhetta  tien  pinnoituksessa,  mikä 

mahdollisesti vähentäisi liikennemelua. (Rengasvalmistajien Jaosto 2015) 
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5.3	  Käytöstä poistaminen 

Suurin  osa  nykypäivän  sähköautoista  ei  ole  vielä  päässyt  elinkaarensa  päähän,  mutta 

sähköautojen  käytöstä  poistaminen  on lähes  vastaava prosessi kuin  polttomoottoriau-

toilla. Merkittävimpänä erona on sähköautojen akusto ja niiden vaatima jatkokäsittely. 

5.3.1	  Romutus 

EU:n romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) mukaan romuauton painosta tällä hetkellä 

on hyötykäytettävä vähintään 95 %, jolloin loppu 5 % menisi loppusijoitukseen kaatopai-

koille. Hyötykäyttö jaetaan vielä erikseen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen (tavoitel-

tava osuus > 85 %) sekä hyödyntämiseen (osuus <10 %). Materiaalin uudelleenkäyttö 

tarkoittaa sitä, että romuauton osia käytetään uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin 

ne oli tarkoitettukin. Kierrätys tarkoittaa materiaalin käsittelyä uudelleen siten, että sitä 

voidaan käyttää toiseen tarkoitukseen kuin alun perin oli tarkoitettu. Hyödyntäminen on 

esimerkiksi materiaalin käyttämistä energiantuotantoon. (Suomen Autokierrätys 2016) 

Romutuksen  ensimmäinen  vaihe  on  romutettavan auton vastaanotto  sekä  rekisteristä 

poisto, jonka jälkeen auto on valmis romutettavaksi. Tämän jälkeen seuraa murskauksen 

esikäsittelyvaihe,  jossa  autosta  poistetaan  muun  muassa  nesteet,  renkaat,  lasit  ja  akut. 

Nesteet  varastoidaan  erillisiin  ongelmajätekontteihin,  joista  ne  tulee  huolehtia  asian-

mukaisesti  loppusijoitukseen,  ettei  suuria  ympäristövaikutuksia  ilmene. Akut  voidaan 

huoltaa ja käyttää uudelleen tai osat voidaan kierrättää. Lisäksi räjähdysvaaralliset osat, 

esimerkiksi  turvatyynyt, poistetaan tai  tehdään  vaarattomiksi.  Romuautoista  voidaan 

poistaa  myös  muita  ehjiä  osia  uudelleenkäyttöön  kysynnän  mukaan. (Suomen 

Autokierrätys 2016) 

Esikäsittelyn jälkeen auto voidaan murskata ja saatu murskattu materiaali voidaan jakaa 

kolmeen eri jakeeseen: magneettinen teräs (70 %), värimetallit (5 %) ja kevytjae (25 %). 

Taulukossa 3 on esitetty romuauton keskimääräinen materiaalisisältö, joka on vastaava 

sähköautolle ja polttomoottoriautolle. Suurin osa romuautosta saatavasta materiaalista on 

erilaisia metalleja, jotka voidaan sulattamalla ja jalostamalla kierrättää. Nesteet, sekalai-

set materiaalit sekä liimat ja maalit eivät ole uudelleenkäytettävissä tai kierrätettävissä, 

joten  ne  ovat  ympäristön  kannalta  haitallisimpia  romumateriaaleja. (Suomen 

Autokierrätys 2016) 
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Taulukko  3.  Romuauton  keskimääräinen  materiaalisisältö  (mukaillen  Suomen 
Autokierrätys 2016). 

Metallit Orgaaniset materiaalit Muut 

Teräslevy 41 % Muovit 9,1 % Lasi 2,8 % 

Teräs 18 % Kumit 6 % Nesteet 0,8 % 

Valurauta 7 % Tekstiilit 0,9 % Sekalaiset 1,9 % 

Ruostumaton teräs 1 % Liimat, maalit 3 %   

Alumiini 7 %     

Sinkki, kupari, lyijy 1,5 %     

Yhteensä 75,5 % Yhteensä 19 % Yhteensä 5,5 % 

 

Taulukossa 4 on kuvattu murskatun materiaalin jakautuminen eri komponentteihin ja nii-

den  hyötykäyttökohteita.  Teräs  voidaan  sulattaa  terästeollisuuden  raaka-aineeksi  ja 

valmistaa  siitä  uusia  teräsosia.  Värimetallit  erotetaan  toisistaan  erilaisilla  prosesseilla, 

minkä jälkeen seuraa sulattaminen ja jalostaminen. Tämän jälkeen niitä voidaan hyödyn-

tää monissa eri kohteissa. Erilaisia romuautoista saatavia värimetalleja ovat esimerkiksi 

ruostumaton teräs, sinkki, lyijy, kupari, alumiini ja magnesium. Kevytjae, kuten kumi, 

muovi  ja  tekstiili,  voidaan  hyödyntää  edelleen materiaalina  tai  energiana.  (Suomen 

Autokierrätys 2016) 
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Taulukko 4. Romutetun auton materiaalien erottelu ja hyötykäyttö (mukaillen Suomen 
Autokierrätys 2016). 

Murskattu 

materiaali 

Osuus  Hyötykäyttö 

Teräs 70 %  Uudet teräsosat 

Värimetallit 5 % Ruostumaton 

teräs 

Jaloteräkset 

  Sinkki -	  Renkaiden seosaine 

-	  Maalit 

-	  Lääkkeet, kosmetiikka 

  Lyijy Akut 

  Kupari Värimetallit ja messinki 

  Alumiini ja 

magnesium 

-	  Hienovalukomponentit 

-	  Vaihteistojen kuoret 

-	  Kemianteollisuuden raaka-

aineet 

Kumi, muovi, 

tekstiili 

25 %  -	  Hyödyntäminen materiaalina tai 

energiana 

-	  Loppusijoitus 
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5.3.3	  Akuston käsittely 

Yksi suurimmista huolista sähköautojen käytöstä poistamisessa on ollut akuston käsittely 

ja  akkujen sisältämien  vaarallisten  aineiden  mahdolliset  ympäristöhaitat.   Suurin  osa 

litiumioniakkujen  komponenteista  on  kierrätettävissä.  Akkujen  kierrätyksellä  pyritään 

estämään vaarallisten aineiden pääseminen jätevirtoihin. Kierrätysmenetelmät ovat vielä 

kehitteillä, koska sähköautoja ei ole vielä paljoa poistunut käytöstä, mutta tulevaisuudessa 

menetelmät tulevat yleistymään. Lisäksi akkujen standardisointi, materiaalit ja akkuken-

non muotoilu tulevat helpottamaan akkujen kierrätystä sekä vähentämään kustannuksia. 

(AFDC 2015a) 

Tällä hetkellä yleisin kierrätysmenetelmä on akkujen sulatus korkeassa lämpötilassa, jol-

loin akuista saadaan talteen peruselementtejä sekä erilaisia suoloja. Sulatuksen jälkeen 

arvokkaat metallit voidaan erottaa sulasta ja edelleen jatkojalostaa, jotta metallia voidaan 

käyttää  uudelleen.  Kuona  sisältää  muita  materiaaleja,  kuten  litiumia,  ja  sitä  voidaan 

hyödyntää betonin lisäaineena. Toisaalta akkuja voidaan kierrättää myös suoraan, jolloin 

akun materiaalit ja komponentit erotetaan toisistaan matalassa lämpötilassa ja pienem-

mällä energiankulutuksella. Komponenttien erottamisessa käytetään erilaisia fysikaalisia 

ja  kemiallisia  prosesseja, joiden  avulla  kaikki  aktiiviset materiaalit ja metallit  voidaan 

saada talteen. (AFDC 2015a) 
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6	  SÄHKÖAUTOJEN  KULUTUS- JA  KUSTANNUS-
LASKELMIA 

6.1	  Lähtötiedot 

Tässä kappaleessa esitetään laskelmia siitä, mikä merkitys koko Suomen henkilöautokan-

nan sähköistämisellä olisi sähkönkulutukselle. Lisäksi tarkastellaan sähköauton vaatiman 

energian  aiheuttamia  kustannuksia.  Suomen  henkilöautokannan  sähköistäminen  vaatisi 

valtiolta selkeää liikenneinfrastruktuurin muutosta nykyiseen (kappale 4.2, kuva 5) sekä 

toimivan  ja  laajan  latausverkoston  luomista,  sillä  ympäri  Suomea  tulisi  olla  tasaisesti 

latausasemia,  jotta sähköautolla  matkustaminen  olisi  mahdollista.  Autokannan 

sähköistäminen vaikuttaisi myös suuresti energiantuotantoon. Trafin (2015) tietokantojen 

mukaan  31.12.2015  mennessä Suomen  henkilöautokannan  suuruus  oli  2  612  922 

henkilöautoa, kun mukaan on laskettu vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot. Henkilöau-

toja on rekisteröity eniten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. 

Taulukkoon 5 on kerätty teknisiä tietoja eniten myydystä sähköautosta Nissan Leafista 

(Nissan Suomi 2016). Seuraavissa laskelmissa on oletettu, että kaikki Suomen henkilöau-

tot korvataan kyseisellä automallilla, ja erityisesti 30 kWh:n akkukapasiteetilla.  
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Taulukko 5. Nissan Leafin teknisiä tietoja (mukaillen Nissan Suomi 2016). 

Moottori Suurin teho 80 kW 

Akku Jännite 360 V 

 Kapasiteetti 24 kWh / 30 kWh 

Akkulaturi Kiinteä laturi (hidas lataus) 3,3 kW 

 Pikalaturi 50 kW 

Suorituskyky Sähkönkulutus 150 Wh/km 

 Keskimääräinen ajomatka 100-160 km (24 kWh) 

125-200 km (30 kWh) 

 

6.2	  Energiankulutus 

Sähköauton energiankulutukseen  vaikuttaa  akun  kapasiteetti  sekä  ajetut  kilometrit. 

Ajokilometreihin  voidaan  taas  vaikuttaa  muun  muassa  ajotyylillä sekä nopeuksilla. 

Taulukon 5 arvoista voidaan laskea hitaaseen latauksen kuluva aika (t) akun kapasiteetin 

(C) ja akkulaturin tehon (P) avulla: 

 t = C / P = 24 kWh / 3,3 kW = 7,27 h ≈ 7 h  (1) 

 t = C / P = 30 kWh / 3,3 kW = 9,0909… h ≈ 9 h  (2) 

Vastaavasti voidaan laskea pikalataukseen kuluva aika (t) pikalaturin tehon (P) avulla: 

 t = C / P = 24 kWh / 50 kW = 0,48 h ≈ 29 min  (3) 

 t = C / P = 30 kWh / 50 kW = 0,6 h ≈ 36 min  (4) 
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Suomessa noin 80 % päivittäisistä automatkoista on korkeintaan 50 kilometriä (Nylund 

2011).  Tällöin  sähköauton  keskimääräisten  ajomatkojen  perusteella,  100-160  km  (24 

kWh) sekä 125-200 km (30 kWh), sähköauto tulisi ladata keskimäärin joka kolmas päivä, 

mikä tekisi vuodessa yhteensä 122 latausta. Hitaalla latauksella yhden 30 kWh:n sähköau-

ton energiankulutus (E) vuodessa voidaan tällöin laskea: 

 E = 30 kWh ∙ 122 = 3 660 kWh   (5) 

 
Tällöin  Suomen  koko  sähköistyneelle  autokannalle,  kun  henkilöautoja  on  2  612  922 

kappaletta, energiankulutus (EKOK) vuodessa olisi: 

 EKOK = 2 612 922 ∙ 3 660 kWh = 9 563 294 520 kWh  

 ≈ 9 600 GWh    (6) 

Suomessa vuonna 2015 vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli 25,1 %, mikä tarkoittaa 

16  600  GWh vuodessa. Tällä  hetkellä  vesivoimalla  tuotettu  sähkö  kattaisi  kaikkien 

sähköautojen latauksen (6). Lisäksi tuulivoiman osuus oli 3,5 %, jolloin tuotanto oli 2,3 

TWh. Uusiutuvien energianlähteiden osuutta sähköntuotannossa on tarkoitus kasvattaa. 

Esimerkkinä tästä on tuulivoiman suosion kasvu. Tuulivoiman tuotanto vuodesta 2014 

lisääntyi 110 % ja edellisenä vuonna 43 %. Lisää tuulivoimaloita ollaan perustamassa tai 

kaavailemassa, joten tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta tulee kasvamaan. 

(Energiateollisuus 2016; STY 2016)  

Edellä esitetyt laskelmat ovat todella karkeita arvioita sähköautojen energiankulutuksesta 

latausten  aikana.  Laskuissa  on  huomioitu  vain  hitaat  lataukset,  mutta  todellisuudessa 

kuluttaja  lataa  autoaan  pikalatauspisteissä  esimerkiksi  työpäivän,  kaupassa  käynnin  ja 

lomamatkan  aikana. Virhelähteitä  ovat  myös  esimerkiksi  sähköauton  akuston  vaatima 

lämmitysenergia sekä ilmastoinnin ja muiden lisälaitteiden kuluttama energia, joita tässä 

ei ole otettu huomioon. Lisäksi talvella sähköauton toimintasäde voi jopa puolittua, jol-

loin  autoa  täytyy  ladata  useammin  (Nylund  2011).  Tulevaisuudessa  tulisi  ottaa  myös 

huomioon sähköautojen latausten aiheuttamat kulutuspiikit sähkönkulutuksessa. Suurin 

osa  kuluttajista  lataa  sähköautoja  yön  aikana  seuraavaa  päivää  varten,  joten  Suomen 

energiaverkoston  tulisi  pystyä  tuottamaan  uusiutuvista  energianlähteistä  sähköä 
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sähköautojen kulutuspiikkien mukaan, jos sähköautoilun päästöt halutaan pitää alhaisina. 

Uusiutuvista energianlähteistä tulisi sähköä olla saatavilla tasaisena virtana vuoden ym-

päri. Lisäksi  pikalatauspisteiden  sähkö  tulisi  voida  kattaa  ympäristöystävällisellä 

sähköllä. Yksi vaihtoehto voisi olla jopa aurinkopaneelit huoltoasemien yhteydessä toimi-

vien latauspisteiden katolle.  

6.3	  Energiankulutuksen aiheuttamat kustannukset 

Sähkön  hinta  riippuu  sähkösopimuksesta  sekä  valitusta  sähköntuotantotavasta. Oulun 

Energialla  uusiutuvilla  energianlähteillä  tuotettu  Vihreävirta –sähkö  maksaa  4,32 

snt/kWh (24  kk  määräaikaissopimus,  20.6.2016) (Oulun  Energia  2016a). Lisäksi 

1.6.2016 alkaen sähkönsiirtomaksu yleissähkölle on 3,32 snt/kWh ja sähkövero 2,7937 

snt/kWh (Oulun Energia 2016b). Tällöin yhden sähköauton lataaminen vuodessa (E = 3 

660 kWh) tulisi kotona maksamaan: 

 3 660 kWh ∙ (4,32 snt/kWh + 3,32 snt/kWh + 2,7937 snt/kWh) 

  = 38 187,342 snt ≈ 380 €    (7) 

Vastaavasti  suosittu  perheauto  Volkswagen  Golf  Variant  (vuosimallia 2016)  kuluttaa 

keskimäärin 5,0 l/100km (yhdistetty kulutus) (Volkswagen 2016a). Vuonna 2015 Suo-

messa 95 E10 –bensiinin keskihinta oli 1,461 €/l, joka on kuluttajahinta eli siihen sisältyy 

kaikki tuotteen loppuhintaan kuuluvat verot ja veroluonteiset maksut, kuten polttoaine-

vero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero (Öljy- ja biopolttoaineala 2016). Tällöin voi-

daan  laskea  bensiinikäyttöisen  perheauton  tankkausten  kustannukset  vuodessa,  kun 

käytetään päivittäisenä ajomatkana 50 kilometriä: 

 365 ∙ 50 km ∙ 5,0 l/100km ∙ 1,461 €/l = 1 333,1625 € ≈ 1 300 € (8) 

Laskutoimituksista (7) ja (8) nähdään, että sähköauton latausten ja polttomoottoriauton 

tankkausten vuotuisten kustannusten erot ovat todella suuret. Molemmissa laskuissa on 

käytetty uusien autojen teknisiä tietoja, mutta tällä hetkellä Suomen autokanta on vanha, 

joten  käytössä  olevien  polttomoottoriautojen todelliset kulutukset  ovat  suurempia  kuin 

uusien  autojen keskivertokulutus. Myös  uusien  autojen  teknisissä  tiedoissa  ilmoitettu 
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keskivertokulutus  eroaa  auton  todellisesta  polttoaineen  kulutuksesta.  Lisäksi  epävar-

muutta laskelmille aiheuttavat vaihtelut sähkön ja öljyn hinnassa.  

Vertailtavien  autojen  hinnoissa  ja  erityisesti  autoveroissa  on  myös  suuri  ero.  Nissan 

Leafille  (30 kWh)  autoveroton  hinta (1.1.2016) on  alkaen  38  200 €  (sis.  alv  24  %)  ja 

arvioitu autovero on 1 650 € (Nissan Suomi 2016). Lisäksi sähköautosta on maksettava 

käyttövoimaveroa 109,50 €  vuodessa (Motiva  2016). Volkswagen  Golf  Variantille 

autoveroton hinta (3.5.2016) on alkaen 18 470 € (sis. alv 24 %) ja arvioitu autovero 3 

827,78 € (Volkswagen 2016b). Sähköautot ovat siis vielä kalliimpia, mutta tulevaisuu-

dessa  hinnat  luultavasti  tulevat  alaspäin.  Kuitenkin  sähköautojen  ostajille  tarjotaan 

rahanarvoisia etuja, kuten verohelpotuksia, mikä näkyy jo autoveron suuruudessa.  
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7	  YHTEENVETO 

Sähköautojen historia ulottuu pitkälle, mutta viime vuosina sähköautot ovat yleistyneet 

merkittävästi ympäri maailmaa, sillä huoli ympäristöstä ja etenkin päästöistä on kasvanut. 

Tämän  takia  sähköautojen  ympäristönäkökulmia  on  hyvä  tutkia,  sillä  ympäristö-

vaikutukset  ulottuvat  auton  koko  elinkaarelle,  eikä  vain  käyttövaiheeseen,  jolloin 

sähköauton ympäristövaikutukset ovat selvästi pienemmät kuin polttomoottoriautolla.  

Suomessa  sähköautokanta  on  vielä  pieni.  Vuoden  2016  keväällä  sähkökäyttöisiä 

henkilöautoja on Suomessa rekisteröity liki 700 kappaletta. Sähköautoilun edistämiselle 

on monia kannustimia ja tekijöitä, jotka vaihtelevat maittain. Kuitenkin yksi merkittävim-

mistä  sähköauton  käyttöä  rajoittavista  tekijäistä  tänä  päivänä  on  vielä  kehitteillä  oleva 

sähköautojen latausverkosto.  Sähköautolle  tyypillinen  ilmoitettu  toimintasäde  yhdellä 

latauksella  on  130-160  kilometriä,  joten  latausverkoston  puutteen  vuoksi  toimintasäde 

kattaa vain lyhyemmät päivittäiset automatkat. 

Sähköautoilla  melkein  puolet  ilmastonmuutosta  aiheuttavista  tekijöistä  tulee 

valmistusvaiheessa. Suurin syy tähän on erilaisten metallien tarve sekä niiden käsittely. 

Käyttövaiheessa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat akuston lataamisesta 

ja edelleen sähköauton lataamiseen käytetyn sähkön tuotantotavoista. Sähköntuotannon 

päästöt vaihtelevat suuresti tuotantotavan mukaan ja vaikuttavat näin välillisesti sähköau-

ton päästöihin. Suurin osa sähköautoista ei ole päässyt vielä elinkaarensa päähän, mutta 

sähköautojen  käytöstä  poistaminen  on lähes vastaavanlainen  prosessi  kuin  poltto-

moottoriautojenkin. Suomessa  suurin  osa  autojen  romumetallista,  mukaan  lukien 

litiumioniakkujen komponentit, ovat kierrätettävissä.  

Jos  kuluttaja  haluaa  vaikuttaa  auton  ympäristövaikutuksiin,  on  hänellä  mahdollisuus 

pienentää  niitä  esimerkiksi  ajotyylillään  sekä  tietenkin  itse  auton  valinnalla.  Auton 

valmistuksen ja käytöstä poistamisen ympäristövaikutuksiin kuluttajalla ei juurikaan ole 

mahdollisuutta  puuttua.  Kuitenkin  varsinkin  käytöstä  poistettaessa  ainoa  mahdollisuus 

vaikuttaa  on  huolehtia  auto  asianmukaiseen  liikkeeseen,  jossa  romuttaminen  tehdään 

huolellisesti  ja  ympäristöystävällisesti.  Koska  sähköautojen  ympäristövaikutukset 

painottuvat elinkaaren alkuvaiheisiin, voidaan auton käyttöikää pidentämällä jakaa koko 

elinkaaren  aikaisia  ympäristövaikutuksia  pidemmälle  aikavälille.  Tällöin  sähköauton 
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kokonaisympäristövaikutukset  pienentyvät  huomattavasti  verrattuna  polttomoottori-

autoihin,  sillä  sähköauton  käytön  aikana  ympäristövaikutukset  ovat  pienempiä  kuin 

polttomoottoriautoilla. Valitsemalla ympäristöystävällisen ja uusiutuvan sähköntuotanto-

tavan, sähköauton käyttäminen on ympäristöystävällinen vaihtoehto. 

Suomessa  sähköautojen  käyttäminen  voi  olla  vielä  tällä  hetkellä  hieman  hankalaa. 

Päivittäiset lyhyet ajomatkat, kuten työ- ja asiointimatkat onnistuvat sähköauton toimin-

tasäteen puitteissa. Lomamatkoille sähköautojen käyttösäde ei vielä ole riittävä ja lataus-

asemiakin  on  harvassa  Etelä-Suomea  lukuun  ottamatta. Kuitenkin  sähkömoottoritek-

niikka on kehittymässä, jolloin muun muassa akkukapasiteettia voidaan kasvattaa. Täl-

löin myös sähköauton toimintasäde kasvaa. Tulevaisuudessa tulisi tutkia myös keinoja, 

miten  saada sähköautojen  hintoja  kuluttajaystävällisemmiksi,  jotta  niiden  markkina-

osuutta saataisiin kasvatettua. Näistäkin esteistä huolimatta sähköautojen suosio on ollut 

kasvussa  jo  vuosien  ajan.  Voisikin  sanoa,  että  sähköautojen  tulevaisuus  on  valoisa,  ja 

niiden todellinen valtakausi on vielä tulossa. 
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