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ABSTRACT 

 

Hybrid powertrain in automobiles 

Niko Hantula 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2021, 36 p. 

Supervisor: Miro-Tommi Tuutijärvi 

 

In this thesis, the reader is presented with different kinds of hybrid powertrain solutions 

and different fuels are compared. In the thesis we look into the different locations 

hybrid vehicles electric motors can be placed in different solutions and different 

transmission solutions. The aim of this thesis is to give the reader a generic idea how 

different solutions differ from each other and why are they used and also how common 

hybrid electric vehicles are these days. In the thesis is also represented emission savings 

in different solutions and the capacity and voltage of batteries and power of the electric 

motors in different solutions. 
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1 JOHDANTO 

Hybridiajoneuvojen suosio on suuressa nousussa. COVID-19 pandemiasta johtuen 

ajoneuvojen ensirekisteröintien määrä on suuressa laskussa, mutta sähkö- ja 

hybridiajoneuvoja on silti rekisteröity huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. 

Erityisasiantuntija Ari Väisäsen mukaan: ”Alkuvuonna rekisteröitiin 47385 

henkilöautoa, kun vastaava määrä vuonna 2019 oli 60280. Tammi-maaliskuussa 

henkilöautoja rekisteröitiin 28271 eli 2,9 prosenttia vähemmän kuin tammi-

maaliskuussa 2019”. Alkuvuonna ensirekisteröityjen ajoneuvojen määrä on siis laskenut 

huimat 21,4 prosenttia. Käyttövoimittain ensirekisteröityjen ajoneuvojen määrä 

traficomin sivulla annetun taulukon (LIITE 1) mukaan 1-6/2019 ja 1-6/2020 välillä on 

muuttunut seuraavasti: Ensirekisteröityjen bensiinikäyttöisten autojen määrä on laskenut 

28 prosenttia ja dieselajoneuvojen määrä on laskenut sitäkin enemmän, 41 prosenttia. 

Muita käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen määrä taas on noussut seuraavasti: 

Täyssähköautot 51 prosenttia, kaasuautot 81 prosenttia, dieselkäyttöiset ladattavat 

hybridit 105 prosenttia ja bensiinikäyttöiset ladattavat hybridit 144 prosenttiyksikköä. 

Kaikista ensirekisteröidyistä vaihtoehtoisen käyttövoiman ajoneuvojen osuus oli 27,9 

prosenttia, kun se viime vuonna oli 16,7 prosenttia. (Traficom 2020) 

Tässä työssä käydään läpi hybridiajoneuvojen voimansiirtoratkaisuja, joita käytetään 

henkilöautoissa. Työssä esitellään voimansiirtojärjestelmän perusrakenne ja eri 

autonvalmistajien ratkaisuja. Työssä verrataan rinnakkais-, sarja- ja niiden 

yhdistelmähybridejä ja niiden eroja voimansiirron kannalta. Työssä verrataan 

hybridirakennetta polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen perinteisiin 

voimansiirtoratkaisuihin. Työssä esitellään myös yleisimmät hybridityypit ja miten 

niiden voimansiirtoratkaisut usein eroavat toisistaan. Työn lopussa käsitellään 

hybriditekniikan nykytilannetta ja kuinka paljon tekniikka on kehittynyt viimeisten 

vuosien aikana. Valitsin aiheen, sillä hybridiajoneuvojen voimansiirrossa käytetyt 

rakenneratkaisut ovat mielenkiintoisia ja hybridiautot ovat nykyään suuressa suosiossa. 

Työn tavoitteena on esitellä lukijalle, millaisia ratkaisuja hybridiajoneuvojen 

voimansiirrossa käytetään ja miten näihin ratkaisuihin on päädytty. 
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2 HYBRIDIVOIMANSIIRTO 

2.1 Hybridivoimansiirron rakenne 

2.1.1 Erot perinteisiin ratkaisuihin 

Perinteinen 4-tahtinen polttomoottorikäyttöinen ajoneuvo toimii seuraavanlaisella 

periaatteella: Polttoaine-ilma seos imetään sylinteriin imutahdissa. Puristustahdissa 

mäntä puristaa seoksen kasaan ja seos syttyy dieselmoottorissa suuren puristuksen tai 

bensiinimoottorissa sytytystulpan kipinän avulla. Tämän räjähdysmäisen palamisen 

seurauksena mäntä työntyy alaspäin sylinterissä työtahdissa, pyörittäen kampiakselia. 

Seuraavaksi mäntä työntyy ylös poistotahdissa, jolloin sylinteristä työnnetään ulos 

pakokaasut. Tämä prosessi pitää kampiakselin pyörivässä liikkeessä, josta sitten otetaan 

energia kytkimen välityksellä eteenpäin pyörille vaihteiston ja tasauspyörästön kautta.  

Hybridiajoneuvoissa on polttomoottorin lisäksi sähkömoottori, joka toteutustyypistä 

riippuen voi olla asennettu esimerkiksi laturin tilalle polttomoottorin yhteyteen. 

Perinteiseen voimansiirtoon verrattuna hybridityypistä riippuen voidaan vaihteisto 

korvata variaattorilla tai jopa koko voimansiirtolinja voidaan toteuttaa sähköisesti, niin 

että polttomoottori vain lataa akkuja ja sähkömoottori hoitaa voiman välittämisen 

renkaille. Joitakin hybridejä voidaan myös ladata suoraan ulkoisesta sähkölähteestä 

ilman polttomoottoria ja polttomoottori on vain käytössä silloin, kun sähköjärjestelmän 

lataustila on liian alhainen, tai sähkömoottorin teho ei riitä tuottamaan tarpeeksi vääntöä 

ja tarvitsee polttomoottoria avukseen. 

Hybridien huonot puolet verrattuna perinteisiin polttomoottoritoimisiin autoihin ovat: 

ylimääräinen paino, joka johtuu akuista, sähkömoottorista ja muista sähköisistä 

komponenteista, ne ovat monimutkaisia suunnitella ja rakentaa, sekä niitä on kalliimpia 

valmistaa, sekä ostaa. 
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Sähkömoottorin hyvät puolet verrattuna polttomoottoriin ovat:  

tasainen korkea vääntö matalilla kierroksilla, todella korkea hyötysuhde, välitön vääntö 

kaasua painettaessa ja mahdollisuus kerätä energiaa takaisin. 

Hybridin voimansiirron hyvät puolet verrattuna perinteiseen voimansiirtoon ovat: 

Sähkömoottorin hoitaessa osa väännöstä, polttomoottori voi toimia 

energiatehokkaimmalla kierros- ja vääntöalueella. Polttomoottorin kokoa voi pienentää, 

kuitenkin säilyttäen sama yhteinen vääntö ja teho sähkömoottorin avustuksella.  

Liike-energiaa voidaan ottaa talteen jarruttaessa ja varastoida takaisin akkuihin, kun 

sähkömoottori toimii laturina. Väännön vasteaikaa voidaan parantaa voimansiirrossa 

sähkömoottorin avustuksella. Vaihteiston välityksiä voidaan alentaa, jotta 

polttomoottorilla ei tarvitse niin paljoa kierroksia, sillä sähkömoottori voi auttaa 

välittömästi väännön tarpeessa. (Stark 2021c) 

2.1.2 Eri autonvalmistajien ratkaisuja 

Volkswagenilla on valikoimassaan kevythybridiajoneuvoja (MHEV, Mild Hybrid 

Electric Vehicle) ja plug-in hybridiajoneuvoja (PHEV, Plugin Hybrid Electric Vehicle). 

Saatavilla on myös täyssähköautoja. Volkswagen on parittanut muut hybridinsä 1.4 ja 

1.5 litraisilla bensiinimoottoreilla, mutta Touaregissa on 3.0 litrainen V6 

bensiinimoottori. Sähköautomalleja on kuusi, MHEV malleja on kaksi ja PHEV malleja 

on kuusi. (VolksWagen 2021) 

Toyotalla on valikoimassaan täyshybridiajoneuvoja (FHEV, Full Hybrid Electric 

Vehicle), jolloin eri ajotilanteissa voidaan hyödyntää joko polttomoottoria, 

sähkömoottoria tai näiden kahden yhdistelmää. Saatavilla on myös plug-in hybridejä. 

(Toyota 2020) Polttomoottorina Toyotalla toimii Atkinson- syklillä toimiva 4-

sylinterinen polttomoottori. Moottoreita saa 1.5, 1.8 ja 2.5 litraisina automallista 

riippuen. (Toyota 2021b) Toyotalla on myös täyssähköautoja ja vetykäyttöinen 

polttokennoauto. 

Mercedes-Benz on tällä hetkellä ainoa autonvalmistaja, joka tarjoaa ladattavia 

dieselhybridejä. Saatavilla on myös täyssähköautoja. (Mercedes-Benz 2021) Muitakin 
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autonvalmistajia on, jotka tarjoavat MHEV dieselhybridejä ja esimerkiksi volvolla oli 

ladattava dieselhybridi, jonka tuotanto tosin on nyt lakkautettu.  

Autonvalmistajasta riippumatta nykyään on yleistynyt jonkin tasoinen sähköistys. 

Lähestulkoon kaikissa uusissa autoissa on nykyään vähintään start/stop järjestelmä, joka 

tarkoittaa, että auto on mikrohybridi. 

2.1.3 Rinnakkaishybridit 

Rinnakkaishybridissä sähkö- ja polttomoottori on kytketty voimalinjaan rinnakkain, 

jolloin kummallakin moottorilla voidaan liikuttaa ajoneuvoa. Monissa 

rinnakkaishybrideissä on matalilla nopeuksilla mahdollisuus ajaa pelkällä sähköllä. 

Maantieajossa rinnakkaishybridi toimii hyvin samalla tavoin kuin perinteinen 

polttomoottorikäyttöinen auto, jolloin sähköä ei juurikaan käytetä auton liikuttamiseen. 

Sähkömoottorilla ajetaan matalilla nopeuksilla enemmän, kun jarrutuksissa kuluvaa 

energiaa voidaan ottaa talteen sähköenergiaksi.  

Rinnakkaishybridin teknologia mahdollistaa myös nelivetohybridin, joka on Motivan 

sivuilla kuvattu näin: ”Nelivetohybridissä auton etupää on samanlainen kuin perinteisen 

etuvetoisen auton, ja taka-akselille on asennettu sähkömoottori, joka pyörittää 

pelkästään takapyöriä. Toimintaperiaate on sama kuin rinnakkaishybridissä, vaikka 

moottorit pyörittävätkin eri akseleita. Nelivetohybridiä voidaan käyttää kuin tavallista 

etuvetoista polttomoottoriautoa tai takavetoista sähköautoa. Lisäksi moottoreita voi 

käyttää samanaikaisesti, jolloin nelivedon ansiosta sen etenemiskyky paranee”. Kuvassa 

1 on esitetty rinnakkaishybridijärjestelmän voimalinja. (Motiva 2020b) 
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Kuva 1. Rinnakkaishybridijärjestelmä. (Mukaillen, AUT 2020) 

 

2.1.4 Sarjahybridit 

Sarjahybridissä nimensä mukaan polttomoottori ja sähkömoottorit toimivat sarjassa. 

Polttomoottori lataa akkua ja sähkömoottorit hoitavat vetämisen. Polttomoottorin voi 

sijoittaa vapaammin rinnakkaishybridiin verrattuna, koska sen ei tarvitse olla suoraan 

yhteydessä vetäviin pyöriin. (Motiva 2020b) 

Myös polttokennoja hyödyntävät autot ovat sarjahybridejä. Niissä polttokennoilla 

tuotetaan sähkövirtaa ja sitten sähkömoottorit hoitavat vetämisen. Polttokennot tuottavat 

sähköenergiaa, kun reaktioaine reagoi hapettimen kanssa. Reaktioaineena käytetään 

ajoneuvotekniikassa usein vetyä ja hapettimena happea. Polttokennolla voidaan tuottaa 

sähköenergiaa pitkäaikaisesti, koska vetyä voidaan varastoida autoon samalla tavoin, 

kuin polttoainetta tankkiin. Hapetinta on loputtomiin saatavissa, sillä se saadaan 

ulkoilmasta. Tämän takia polttokennoautoilla voidaan ajaa pidempiä matkoja kuin 

akkusähköautoilla. Vedyn tankkaaminen on myös huomattavasti nopeampaa, kuin 

akkujen  lataaminen. Polttomoottoriin verratessa polttokennossa on huomattavasti 

korkeampi hyötysuhde. 
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Seuraava on suora lainaus Motivan nettisivuilta: ”Yksi polttokennon hyvistä puolista on 

sen hyvä hyötysuhde varsinkin pienellä kuormituksella. Polttokennon hyötysuhde on 

sitä parempi, mitä pienemmällä teholla ja matalammassa lämpötilassa toimitaan. Kun 

bensiinikäyttöisen polttomoottorin todellinen hyötysuhde vaihtelevassa ajossa on noin 

15–20 prosenttia, päästään vetypolttokennolla yli 50 prosentin todelliseen 

hyötysuhteeseen, ja sen laskennallinen maksimihyötysuhde voi olla yli 80 prosenttia. 

Koska suuri osa henkilöautolla ajosta tapahtuu juuri osittaisella kuormituksella, 

käytännön ajotilanteita ajatellen polttokennon hyötysuhde on käytännössä selvästi 

parempi kuin polttomoottorin”. Kuvassa 2 on esitetty sarjahybridijärjestelmän 

voimalinja.  (Motiva 2020c) 

 

Kuva 2. Sarjahybridijärjestelmä. (Mukaillen, AUT 2020) 

 

2.1.5 Polttokennon rakenne 

Polttokennossa on anodi ja katodi kuten normaalissa akussakin, mutta sen sijaan että 

kennoa ladattaisiin, tuottaa se itse sähkövirtaa kemiallisella reaktiolla. Sähkövirran 

tuotto toimii siten, että reaktioaine hapettuu, eli luovuttaa elektronin anodilla. 
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Seuraava on suora lainaus Motivan nettisivuilta: ”Sähkövirran synnyttämät elektronit 

johdetaan anodilta ulkoista piiriä pitkin katodille, jossa hapetin pelkistyy, eli ottaa 

vastaan elektronin. Ulkoiseen piiriin voi kuulua esimerkiksi auton ajamiseen käytettävä 

sähkömoottori. Sähköenergian lisäksi kennon reaktiossa syntyy lämpöä, jota 

hyödyntämällä voidaan parantaa polttokennon hyötysuhdetta. Anodin ja katodin välissä 

on elektrolyytti, joka on kaasutiivis ja näin ollen estää reaktioaineen ja hapettimen 

suoran sekoittumisen ja palamisen, mutta päästää anodin ja katodin välillä liikkuvat 

ionit läpi. Elektrolyytti voi olla joko kiinteässä tai nestemäisessä olomuodossa. 

Matalassa lämpötilassa toimivan polttokennon anodi ja katodi sisältävät yleensä 

katalyyttejä, jotka nopeuttavat reaktioita. Katalyyttinä käytetään muun muassa platinaa, 

minkä takia polttokennojen valmistuskustannukset ovat korkeat. Yhden polttokennon 

tuottama jännite on suhteellisen pieni, alle yksi voltti. Kennoja voidaan kytkeä akkujen 

tapaan sarjaan jännitteen nostamiseksi, jolloin saadaan aikaan kennosto”. (Motiva 

2020c) 

2.2 Yleisimmät hybridityypit 

Hybridiajoneuvot voidaan jakaa neljään päätyyppiin: Mikrohybridiin, kevythybridiin, 

täyshybridiin ja ladattavaan hybridiin. Viides hybridityyppi on akkukäyttöinen 

täyssähköauto, joka ladataan pistokkeesta, mutta siinä on lisäksi pieni polttomoottori, 

jolla voidaan tuoda akkuihin lisää sähköä tarvittaessa. Hybridityyppi määräytyy 

sähkömoottorin tehon mukaan, mikrohybridin ollessa pienitehoisin ja täyshybridin 

ollessa suuritehoisin. Mikrohybridi on käytännössä normaali polttomoottorikäyttöinen 

auto, mutta siinä on moottorijarrutuksen aikana tehokkaammin toimiva laturi ja 

start/stop järjestelmä. Normaalin ajon aikana laturin latausnopeutta säädetään niin, että 

se ei lataa akkuja jos ei ole tarvetta. Tämä vähentää polttoaineen kulutusta. 

Mikrohybridissä on muuten normaali 12 voltin sähköjärjestelmä. (Motiva 2020b) 

2.2.1 MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) 

Kevythybridiajoneuvot (MHEV) toimivat perinteisen polttomoottorin avulla. Niissä on 

tavallinen polttomoottori ja sitä avustava 48 voltin sähköjärjestelmä, joka kerää sähköä 
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jarrutusenergiasta. Kerättyä sähköä voidaan käyttää polttomoottorin apuna, esimerkiksi 

liikkeelle lähdettäessä, käynnistettäessä polttomoottoria tai jyrkissä mäissä. 

Polttomoottoriin kytketty laturi toimii myös 48 voltilla ja sähköjärjestelmän 12 voltin 

puoli, jossa on ajovalot ja muut käyttölaitteet, toimii DC-DC muuntimen kautta, joka 

muuntaa 48 voltin jännitteen 12 voltin jännitteeksi. (Stark 2021a) 

MHEV kehitystä edistää pääasiassa kaksi asiaa: energiatehokkuus ja ajamisen hauskuus. 

Energiatehokkuutta halutaan, sillä maailmalla tulee jatkuvasti tiukempia 

päästörajoituksia ja polttoaineen kulutusta halutaan laskea, jotta päästöt vähenevät. 

Vuodesta 2021 eteenpäin rajoitus on 95 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden EU:n 

alueella ja jotta tämä määrä saavutetaan tarvitsee päästöjä vähentää. Jos tämän rajan alle 

ei pääse, joutuu autonvalmistaja maksamaan sakkoja. Hiilidioksidipäästöt ovat suoraan 

yhteydessä polttoaineen kulutuksen määrään ja tätä on helppo vähentää käyttämällä 

vaihtoehtoisia polttoaineita. (Stark 2021a) 

Toinen edistävä asia on ajettavuuden hauskuus. Auton ostajilla on nykyään suuret 

odotukset uusien autojen dynaamisessa suorituskyvyssä. Getragin mukaan uusien 

autojen asiakkaat odottavat parantunutta suorituskykyä lähtiessä liikkeelle, kiihtyvyyttä 

ja viiveetöntä kiihdytystä kaasunpainalluksesta. Nämä ominaisuudet on helppo toteuttaa 

sähkömoottorilla. (Stark 2021a) 

MHEV voidaan toteuttaa viidellä eri tavalla, joista jokaisessa tavassa on omat hyvät ja 

huonot puolensa. Oikeastaan ainoa suuri ero näissä ratkaisuissa on 

sähkömoottorin/laturin sijoituspaikka. Rakenteet on nimetty P0, P1, P2, P3 ja P4. 

Kuvassa 3 on kuvattu karkeasti eri rakenteiden hyödyt ja haitat, sekä niiden 

sähkömoottorien sijoituspaikat. (Stark 2021b) 
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Kuva 3. Sähkömoottorin mahdollisia sijoituspaikkoja. (Kennedy 2018) 

 

P0 toimii hyvin pitkälti samalla tavalla kuin perinteinen polttomoottorikäyttöinen auto, 

mutta laturi on vaihdettu 48 volttiseen sähkömoottoriin, joka toimii samalla laturina. 

Sähkömoottori on yhteydessä polttomoottoriin hihnan välityksellä. P0 on tällä hetkellä 

yleisimmin käytetty ratkaisu, sillä se on helpoin integroida perinteiseen 

polttomoottoriin. P0 hyviä puolia on matala hinta, siinä ei tarvitse erillistä invertteriä, 

sillä moottori toimii samalla invertterinä, pieni koko, jäähdytykseen voi käyttää sekä 

ilmaa, että vettä ja sähkömoottorilta ei vaadita suurta tehoa. Huonoja puolia ratkaisussa 

on rajoitettu vääntö, sillä hihna luistaa liian suurella väännöllä ja energian talteenotto 

kärsii polttomoottorista johtuvasta kitkasta, koska moottorit ovat mekaanisesti kytketty 

apulaitehihnalla. (Stark 2021b) 

P1 ratkaisussa sähkömoottori on integroitu kampiakseliin. Sähkömoottori toimii laturina 

hidastaessa, polttomoottorin käynnistimenä startatessa ja polttomoottorin apuna 

kiihdyttäessä. Suurin hyöty tässä ratkaisussa on, että sähkömoottorin vääntö ei ole 

rajoitettu hihnalla, joten sillä voi avustaa polttomoottoria enemmän, kuin P0 ratkaisussa. 

Mutta koska moottorien välillä ei ole välityssuhdetta, vaaditaan sähkömoottorilta myös 

enemmän, jolloin siitä tulee väkisinkin kalliimpi. P1 on myös hyötysuhteeltaan parempi 

kuin P0, sillä hihna ei ole välissä hukkaamassa energiaa ja P1 ei vaadi erillistä 

käynnistysmoottoria. Huonoja puolia ratkaisussa hinnan lisäksi on, että vääntö on 

rajoitettu sähkömoottorin kokoon, energian talteenotto edelleen kärsii polttomoottorista 



15 

 

 

johtuvasta kitkasta, ilmajäähdytys ei ole mahdollista ja perinteistä auton rakennetta on 

muutettava paljon. (Stark 2021b) 

P2, P3 ja P4 ratkaisuissa sähkömoottori on sijoitettu kytkimen jälkeiseen osaan 

voimansiirtoa. P2 ratkaisussa sähkömoottori on kytketty vaihdelaatikon ja kytkimen 

väliin hihnalla tai hammasratastuksella. P3 ratkaisussa sähkömoottori on taas sijoitettu 

vaihteiston ulostuloakseliin ja P4 ratkaisussa se on sijoitettu taka-akseliin tai 

pyörännapoihin. P2, P3 ja P4 ratkaisuiden suurin hyöty on suurempi energian 

talteenotto P1 ja P0 verrattuna, sekä mahdollisuus ottaa energiaa talteen kytkin pohjassa 

alamäkeen ajaessa. P2, P3 ja P4 mahdollistaa myös ryömittämisen pelkällä 

sähkömoottorilla. P4 ratkaisu mahdollistaa vielä lisäksi nelivedon siten, että eturenkaat 

saavat voimansa polttomoottorilta ja takarenkaat sähkömoottorilta, tai toisin päin. 

Huonoja puolia näissä ratkaisuissa on erillisen käynnistysmoottorin tarve start/stop 

järjestelmään, sillä sähkömoottori on vaihteiston puolella. Käynnistysmoottori voi olla 

normaali 12 voltin moottori tai sitten hihnalla toimiva 12 tai 48 volttinen 

laturi/käynnistinmoottori. Muita huonoja puolia on sähköisten komponenttien korkea 

hinta, suuri vaikutus perinteiseen ajoneuvon voimansiirron rakenteeseen ja 

ilmajäähdytys ei ole näissä ratkaisuissa mahdollinen. (Stark 2021b) 

Ero täyshybridiin on, ettei kevythybridiä voi ajaa pelkällä sähkömoottorilla. 

Sähkömoottoria käytetään polttomoottorin tukena, kun taas täyshybridissä voidaan ajaa 

pelkällä sähköllä tiettyyn nopeuteen asti. Nopeuden ylittäessä tai ohittaessa autoja tulee 

polttomoottori vasta apuun. (Toyota 2021a) MHEV tavoitteena on siis vähentää 

päästöjä ja kulutusta, vaikka itse auto toimii hyvin samalla tavalla kuin perinteinen 

polttomoottorikäyttöinen auto. 

 



16 

 

 

2.2.2 FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) 

Kuva 4. Havainnollistava piirros voimalinjasta. (Mukaillen Stark 2021c). 

 

Täyshybridi, eli itselataava hybridi on hybridiajoneuvo, jolla voidaan ajaa sähköllä, 

polttomoottorilla tai näiden kahden yhdistelmällä. Kuvassa 4 on esitetty eri ajotiloissa 

siirtyvät voimat. 

Täyshybridiajoneuvoa voidaan ajaa pelkällä sähköllä, pelkällä polttomoottorilla niin, 

että samalla ladataan suurjänniteakustoa tai sitten polttomoottorilla siten, että 

sähkömoottori avustaa sitä, esimerkiksi liikkeelle lähtiessä. Sähkömoottori ladataan 

jarrutusenergian talteenotolla hidastaessa, ja sitä kutsutaan regeneroinniksi. 

Tehonlähteiden valinta tapahtuu e-CVT vaihteiston kautta, ja siitä kerrotaan tarkemmin 

myöhemmin tässä työssä. (Stark 2021c) 

Jarrutusenergian regerointi vaatii järjestelmän akustolta nopeaa lataus- ja purkauskykyä. 

Regeneroimalla jarrutusenergiaa auton kulutus pienenee kaupunkiajossa parhaimmillaan 

noin 30 prosenttia. Maantieajossa jarrutuksia ei juurikaan ole, joten FHEVin hyöty jää 

marginaaliseksi verrattuna tavalliseen polttomoottorikäyttöiseen autoon. (Motiva 2020a) 
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Toyota käyttää FVEV autoissaan polttomoottoria, joka toimii Atkinson syklillä. 

Atkinsonmoottori on James Atkinsonin keksimä polttomoottori, jossa puristustilavuus 

on pienempi kuin paisuntatilavuus. Tällä saavutetaan parempi moottorin hyötysuhde, 

mutta moottorin teho on heikompi kuin samankokoisessa ottomoottorissa. Eri tilavuudet 

saavutetaan imuventtiilien myöhäisellä sulkeutumisella. FHEVissä heikompi teho ei 

haittaa, sillä puuttuva teho voidaan korvata sähkömoottorin avulla. (Clifford 2015) 

FHEV vie siis MHEVin hyödyt seuraavalle tasolle, mutta sähköisten komponenttien 

koko ja tarvittavan virran määrä kasvaa. 

2.2.3 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ja EREV (Extended Range Electric 
Vehicle) 

Ladattava hybridi, eli plug-in hybridi on nimensä mukaan täyshybridiauto, jonka akut 

voidaan ladata verkkovirralla. Ideana PHEVissä on, että lyhyet päivittäisajot kauppaan 

tai töihin voidaan hoitaa täysin sähköisesti ja auto voidaan ladata yön aikana kotona. 

Pidemmillä matkoilla käytetään sitten polttomoottoria ja sähköä ikään kuin FHEVissä. 

PHEVissä voidaan usein valita ajetaanko hybridinä, vai pelkällä sähköllä. PHEV ei 

rakenteellisesti eroa juurikaan FHEVistä, muuten kuin siinä olevasta 

latausmahdollisuudesta ja suuremmasta akkujen kapasiteetista. 

Akkusähköauto, eli EREV on käytännössä täyssähköauto. Voimalinjaan ei ole 

yhdistetty muuta kuin sähkömoottori ja akut ladataan pääasiassa verkkovirralla. 

Kuitenkin jos akuista loppuu virta on autoon asennettu polttomoottori, jolla voidaan 

pidentää ajomatkaa. Polttomoottoria ei voi käyttää muuhun kuin akkujen lataamiseen tai 

rajalliseen ajamiseen. EREVin sähköinen toimintasäde on yleensä selvästi PHEViä 

pidempi ja polttomoottoria käytetään harvemmin. EREVin voi toteuttaa joko 

rinnakkaishybridinä (Kuva 5), jolloin polttomoottori voi auttaa ajamisessa, tai 

sarjahybridinä (Kuva 6), jolloin polttomoottori toimii ihan vain generaattorina. (Bosch 

2018) 
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Kuva 5. Rinnakkaistoteutuksella tehty EREV. (Bosch 2018, s. 821) 
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Kuva 6. Sarjatoteutuksella tehty EREV. (Bosch 2018, s. 821) 

 

Etu PHEVissä ja EREVissä muihin hybridityyppeihin verrattuna on, että akuston 

kapasiteetista riippuen voidaan päästöt testeissä saada käytännössä nollaksi. Kuitenkin 

akuston kapasiteettia lisätessä tulee autoon myös huomattavasti lisää painoa, jolloin 

kiihtyvyys ja polttoaineen kulutus kasvaa. Joten autonvalmistajien on löydettävä hyvä 

keskipiste, missä akuston kapasiteetti riittää, mutta akusto ei paina liikaa. (Motiva, 

2020a) Bosch Automotive Handbookissa oli hyvin kuvattu PHEV: Teoriassa plug-in 
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hybridit luovat sillan itselataavien hybridien ja täyssähköautojen välille. Molempien 

järjestelmien hyödyt voidaan yhdistää tässä tekniikassa. (Bosch 2018, s. 815) 

2.3 Hybridiajoneuvojen vaihteisto 

2.3.1 e-CVT (Electric Continuously Variable Transmission) 

E-CVT vaihteistoja on kahdenlaisia, input split output coupled ja compound split 

compound coupled. Molempien tavoitteena on käyttää polttomoottoria optimaalisella 

käyntinopeudella ja avustaa polttomoottoria sähkömoottorilla silloin kun tehoa tarvitaan 

optimaalisen käyntinopeuden ulkopuolella. E-CVT ei tarvitse erikseen kytkimiä tai 

välityksiä eri vaihteille. Voimansiirto energialähteeltä renkaille on saumatonta ja 

sulavaa, siinä ei tapahdu keskeytyksiä väännössä, eikä yllättäviä vaihteen vaihtoja. 

Perinteisten vaihteiden sijaan e-CVT:ssä käytetään sähköistä variaattoria, joka muuttaa 

vaihdevälitystä siten, että moottori pysyy optimaalisella käyntialueella ja välitys 

muuttuu sen mukaan, miten paljon tehoa tarvitaan renkailta tielle. Pyörittämällä 

variaattoria nopeampaa kuin polttomoottoria tarkoittaa, että välityssuhde 

polttomoottorilta vetopyörästölle on suurempi kuin 1:1 ja saadaan enemmän vääntöä. 

Pyörittämällä variaattoria samaa vauhtia kuin polttomoottoria saadaan välityssuhteeksi 

1:1. Pyörittämällä variaattoria hitaampaa, tai toiseen suuntaan, kuin polttomoottoria 

saadaan välityssuhteeksi vähemmän kuin 1:1, jolloin väännön sijasta saadaan 

ajonopeutta. 
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Kuva 7. e-CVT päätyypit. (Miller 2006) 

 

Planeettavaihteiston päätoimintaperiaate on, että jokin kolmesta pääkomponentista 

(aurinkopyörä, kehäpyörä tai planeettapyörät) lukitaan, jolloin voima siirtyy eri 

välityssuhteilla sisäänmenosta ulostuloon. ECVT- vaihteistossa tosin lukitusta ei 

tapahdu, vaan välitys toimii sähköisen variaattorin avulla. Sähköinen variaattori on vain 

normaali sähkömoottori, jonka nopeutta muutetaan sen mukaan, kuinka paljon vääntöä 

tai ajonopeutta vaaditaan. Input split- tyyppisessä eCVT- vaihteistossa vaihteiston 

ulostuloon on kytketty planeettavaihteiston kehäpyörä ja suuremman sähkömoottorin, 

MG2:n akseli. Planeettavaihteiston planeettakannattimeen on yhdistetty polttomoottori 

ja aurinkopyörään sähköinen variaattori, MG1. Tämä rakenne on esitetty kuvan 7 

vasemmalla puolen. Compound split- vaihteistossa planeettavaihteistojen 

planeettapyörät on yhdistetty keskenään, polttomoottori on yhdistetty ensimmäisen 

kehäpyörään ja ensimmäinen aurinkopyörä on yhdistetty ensimmäiseen 
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sähkömoottoriin, joka on yhdistetty toiseen kehäpyörään kytkimien kautta. Toinen 

sähkömoottori on yhdistetty toisen planeettavaihteiston aurinkopyörään ja sen 

planeettapyörät on yhdistetty ulostuloakseliin. Tämä rakenne on esitetty kuvan 7 

oikealla puolen. 

Ensimmäistä tyyppiä käyttää muun muassa Toyota ja Ford. Tässä ratkaisussa nimensä 

mukaan planeettavaihteisto on sijoitettu vaihteiston sisääntulon (input) puolelle. Input 

splitissä voidaan tuoda voima moottorilta renkaille kahta reittiä: suoraan 

sähkömoottorilta (MG2) vetopyörästön kautta renkaille, tai sitten polttomoottorilta 

variaattorin avulla vetopyörästön kautta renkaille. Variaattori koostuu sähkömoottorista, 

joka eri nopeuksilla muuttaa polttomoottorin välityssuhdetta vetopyörästöön nähden. Se 

toimii myös tarvittaessa laturina ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi akuston lataamiseen 

samaan aikaan, kun MG2 ajaa pelkällä sähköllä. Kuvassa 8 on esitetty Toyotan 

hybridivoimansiirtojärjestelmä, jossa  M/G1 ja 2 tarkoittavat sähkömoottoreita, ICE on 

polttomoottori ja RCS on planeettavaihteisto. R kehäpyörä, C planeettapyörät ja S 

aurinkopyörä. FD on vetopyörästö. 

Kuva 8. Toyota Hybrid System. (Miller 2006) 
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Toista tyyppiä käyttävät muun muassa Renault ja GM. Tässä ratkaisussa 

planeettavaihteistoja on kaksi. Compund split on neljälinjainen systeemi ja input split 

on kolmelinjainen järjestelmä, sillä input splitissä sekä sähköisellä, että mekaanisella 

voimalinjalla on sama yksi ulostulolinja, kun compoundissa nämä on jaoteltu. Jaottelu 

tapahtuu tämän toisen planeettavaihteiston avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

compound splitiä voidaan käyttää kahdessa eri tilassa. Tilassa 1 ensimmäinen 

planeettavaihteisto toimii variaattorina ja toinen toimii väännön kertojana, tätä käytetään 

matalilla nopeuksilla kun tarvitaan vääntöä. Tilassa 2 molemmat planeettapyörästöt 

toimivat variaattoreina, jolloin sekä sähköinen, että mekaaninen puoli voivat yhtä lailla 

liikuttaa ajoneuvoa, tällä saadaan aikaiseksi suurempi pyörimisnopeus renkaisiin. 

Kumpaa tilaa käytetään määritetään kytkimellä, joka joko yhdistää ensimmäisen 

planeettapyörästön aurinkopyörän seuraavan kehäpyörään, tai sitten katkaisee tämän 

yhteyden. Kuvassa 9 CL on kytkin, muuten samat merkinnät kuin kuvassa 8. (Miller 

2006) 

Kuva 9. GM-Allison compound split. (Miller 2006) 
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2.4 Akusto ja moottorit 

2.4.1 Akusto 

Jokaisessa akussa on minimilataustila, jonka alittaessaan akkuun tulee pysyvää 

vahinkoa. Lataustila (SOC, State Of Charge) määrittää teoreettisen määrän 

sähköenergiaa, joka voidaan ottaa akusta. Minimilataustila tarkoittaa, että akusta 

voidaan ottaa niin paljon tehoa irti, että se saavuttaa tämän määrän. Esimerkiksi jos 

minimilataustila on 40% voidaan akun kapasiteetista käyttää 60%. 

Minimilataustila määräytyy akun koon, tehon ja kemian mukaan. Taulukossa 1 näkyy 

erilaisten hybridityyppien akkujen tietoja. Minimum battery SOC tarkoittaa 

minimilataustilaa. (Stark 2021c) Alla olevassa taulukossa 1 on eri hybridiluokkien 

korkeajänniteakuston jännitetasoja, sekä niiden akkutyyppejä. Perinteistä lyijyakkua ei 

käytetä kuin mikrohybridissä, sillä litium-ion akku kestää paremmin jatkuvaa latausta ja 

purkausta ja se on fyysisesti pienempikokoinen. 

Taulukko 1. Akkujen tietoja erilaisissa hybridiajoneuvoissa. (Mukaillen, Stark 2021c). 

 

2.4.2 Sähkömoottorien teho 

Eri hybridityypeillä on erilaisia vaatimuksia sähkömoottorille. Suurempitehoisella 

sähkömoottorilla voidaan helpottaa polttomoottorin työtä enemmän, jolloin säästetään 

päästöissäkin enemmän. Sähkömoottorin ajamisteho ja latausteho menevät käsi kädessä, 

enemmän tehoa ajamiseen tarkoittaa myös, että enemmän energiaa saadaan talteen 

ladattaessa. 

Taulukossa 2 on esitetty suuntaa antava teho sähkömoottoria käytettäessä, sillä ladatessa 

ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä sen avulla saadaan vähennettyä. (Stark 2021c) 
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Taulukko 2. Sähkömoottorien tietoja erilaisissa hybridiajoneuvoissa. (Mukaillen, Stark 
2021c). 
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3 HYBRIDIAJONEUVOT NYKYÄÄN 

3.1 Polttoaine 

Hybridiajoneuvoissa on sähkömoottorin lisäksi aina polttomoottori, joka toimii joko 

dieselillä tai bensiinillä. Myöskin vetyautoja on kehitetty, mutta niillä on vielä 

nykypäivänä erittäin rajalliset tankkausmahdollisuudet monessa maassa. Yhdysvalloissa 

tankkauspisteitä ei ole vielä muualla kuin Kalifornian osavaltiossa ja Kanadassa niitä ei 

ole vielä muualla kuin Victoriassa, Vancouverissa, Richmondissa ja Quebecissa. 

(AFDC 2021) Euroopassa asemia löytyy enemmän. Asemia on yhteensä 150 ja 41 

asemaa on valmistumassa. Valmiita asemia on Islannissa, Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Ranskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa, Saksassa, Sveitsissä, 

Itävalloissa, Latviassa ja Italiassa. Espanjaan ja Viroon on valmistumassa 

tankkausasemia. (H2live 2021) 

3.1.1 Diesel 

Tällä hetkellä ladattavia dieselhybridejä ei ole muilla valmistajilla tarjolla, kuin 

Mercedes-Benzillä. Ennen Mercedestä Volvolla oli V60 D6 plug-in dieselhybridi 

mallistossaan ja Audilla Q7 e-tron, jotka ovat nyt kuitenkin siirtyneet 

bensiinimoottoriin. Suomessa käyttövoimavero dieselhybridissä on lähes 

kymmenkertainen verrattaessa bensiinihybridiin. Tekniikan maailman vertailussa, jossa 

olivat kohteena bensiinikäyttöinen Mercedes-Benz C 300 e T A Business Avantgarde 

Edition EQ Power ja dieselkäyttöinen Mercedes-Benz C 300 de T A Business 

Avantgarde Edition EQ Power, oli bensiinikäyttöisessä versiossa käyttövoimavero 

45,63 euroa vuodessa ja dieselkäyttöisessä versiossa 447,13 euroa vuodessa. 

Vakuutuksissa erot olivat pienemmät. Suora lainaus tekniikan maailmalta: “Dieselin 

liikennevakuutus on noin 15 euroa ja kasko noin 100 euroa vuodessa kalliimpi, mutta 

kolarointivakuutus on noin 10 euroa vuodessa halvempi.” Autot ovat muuten 

samanlaisia, mutta toisessa on moottorina R4 bensiinimoottori ja toisessa R4 

dieselmoottori, sekä järjestelmien ohjelmointi on toteutettu eri tavalla. 
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Ladattavan dieselhybridin etu verrattaessa normaaliin dieseliin on kaupunkiajon 

päästöttömyys. Dieselmoottorista tulee päästöinä haitallisia NOx- päästöjä, jotka 

aiheuttavat sekä terveydellisiä, että ympäristöhaittoja. Ladattavaan bensiinihybridiin 

verrattuna hyötynä on pitkillä matkoilla dieselmoottorin pienempi kulutus. Dieselin 

etuna on myös suurempi alakierrosvääntö, vaikkakin hybridissä sähkömoottori avustaa 

vääntöä tarvittaessa. 

Vertailussa diesel kulutti maantiellä 1.3 litraa vähemmän sadalla kilometrillä ja 

taajamassa 1.8 litraa vähemmän sadalla kilometrilla, kun ajettiin hybriditilassa. Akun 

lataus polttomoottorilla vaati dieselversiolta 140 kilometrin ajomatkan ja 

bensiiniversiolta 84 kilometrin ajomatkan. Käyttökustannuserojen tasaamiseksi tarvitsee 

dieselillä ajaa noin 15000 - 35000 kilometriä vuodessa polttoaineella. (Honkanen 2020) 

Muilla autonvalmistajilla ei ole myynnissä kuin kevythybridiversioita dieselistä. 

Volvolla on XC60, V60, XC90, V90 ja S90. (Volvo 2021) 

3.1.2 Bensiini 

Yleisimmin hybridiajoneuvoissa käytetään bensiinimoottoria tai kaasua sähkömoottorin 

tukena. Pääasiallisesti polttomoottorit ovat aina toimineet joko dieselillä tai bensiinillä, 

joten vertaillaan näitä keskenään. Bensiinimoottorissa on tyypillisesti tasaisempi käynti, 

kuin dieselmoottorissa. Tämä tarkoittaa sitä, että bensiinimoottori ei aseta niin tiukkoja 

vaatimuksia rakenteiden jäykkyydelle, kuin dieselmoottori, mikä johtaa pienempään 

painoon ja hintaan. Bensiinimoottorissa on hiljaisempi käyntiääni kuin 

dieselmoottorissa ja sen polttoainelaitteeet on helpompi valmistaa. Varsinkin nykyään, 

kun EU:n lainsäädäntö vaatii matalia NOx- päästöjä, tarvitaan dieselissä EGR(Exhaust 

Gas Recirculation)- järjestelmä, DPF (Diesel Particle Filter) ja SCR (Selective Catalytic 

Reduction). Näiden järjestelmien implementointi tuo suoraan lisäkustannuksia ja 

vikakohteita dieselajoneuvoihin.  Bensiinimoottorin tehokas kierrosalue on laajempi, 

kuin dieselmoottorissa, vaikka dieselmoottorissa on enemmän vääntöä sen 

optimaalisella käyntialueella. Dieselmoottorissa on myös paremmin alakierrosvääntöä 

kuin bensiinimoottorissa. Bensiinimoottorissa on myös helpompi hallita typen oksideja, 
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kuin dieselmoottorissa. Toisaalta bensiinimoottorissa on suurempi hiilidioksidin tuotto 

ja kulutus kuin dieselmoottorissa. 

Pääasiallinen syy, miksi yleensä valitaan bensiinimoottori sähkömoottorin tueksi, on 

juurikin näissä sen heikkouksissa. Sähkömoottorilla saadaan nopeasti paljon vääntöä 

alakierroksille, mihin sitä bensiinimoottorilla tarvitaan. Tämä auttaa kaupunkiajossa, 

kun ajetaan pienillä nopeuksilla ja pysähdytään paljon. Myös polttoaineen säästö on 

oleellisempi bensiinimoottorille, kuin dieselmoottorille, sillä dieselmoottori on jo 

alustavasti säästeliäs polttoaineen kulutuksen suhteen verrattaen bensiinimoottoriin. 

Alla on kuvattu rinnakkain kuvassa 10 dieselmoottorilla varustetun VolksWagen Golf 

GTD:n ja bensiinimoottorilla varustetun Golf GTI:n teho- ja vääntökuvaajat. Kuten 

kuvaajassa näkyy on paljon pienempitehoisella dieselmoottorilla varustetussa GTD:ssä 

matalilla kierroksilla suurempi vääntömomentti, kuin suurempitehoisessa GTI 

versioissa. Mutta dieselmoottorilla suurin vääntöalue on erittäin rajallinen, kun taas 

bensiinimoottorilla se on yli kaksi kertaa isompi. 
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Kuva 10. bensiini ja dieselmoottorien teho- ja vääntökuvaajat, suhteutettuna 
kierrosnopeuteen (Mukaillen, Koistinen 2010) 

3.2 Määrä Suomessa 

Traficomin yhteenkerätystä excel taulukosta voimme nähdä Suomen liikennekäytössä 

olevat ajoneuvot käyttövoimittain 31.12.2020. Yhteensä vuoden 2020 lopussa 

liikennekäytössä olevia henkilöautoja oli 2 748 448 kappaletta, eli yksi prosentti 

enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Näistä bensiinikäyttöisiä autoja oli 1 914 949 

kappaletta, eli 69.7 prosenttia. Bensiiniautojen määrä on laskenut 0.1 prosenttia 

vuodessa. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja oli 761 314 kappaletta, eli 27.7 prosenttia. 

Dieselautojen määrä on noussut 0.1 prosenttia vuodessa. Maakaasulla toimivia 
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henkilöautoja oli 5 152, eli 0.2 prosenttia. Niiden määrä on noussut 60.3 prosenttia 

vuodessa. Sähköautoja oli 9 697 kappaletta, eli 0.4 prosenttia. Niiden määrä on noussut 

108 prosenttia vuodessa. Dieselhybridejä oli 2 962 kappaletta, eli 0.1 prosenttia. Niiden 

määrä on noussut 44.5 prosenttia vuodessa. Bensiinihybridejä oli 42 658 kappaletta, eli 

1.6 prosenttia. Niiden määrä on noussut 88.3 prosenttia vuodessa. Muita listassa 

mainittuja käyttövoimia olivat muun muassa bensiini/maakaasu eli CNG, 

bensiini/etanoli, bensiini/puu, diesel/puu, moottoripetroli ja bensiini/moottoripetroli. 

Taulukosta voidaan nähdä, että vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä on noussut 

huomattavasti suhteessa ajoneuvojen määrän kasvuun. Henkilöautoja oli vuodessa 

lisääntynyt liikennekäyttöön yhteensä noin 28 000 kappaletta, kun sähkö- ja 

hybridiautoja tästä määrästä on jo noin 26 000 kappaletta. Bensiiniautojen määrä oli 

tippunut 2 000 kappaletta ja dieselien oli lisääntynyt 1 000 kappaletta. (Traficom 2021) 

3.3 Luotettavuus 

Yksi auton tärkeistä ominaisuuksista on sen luotettavuus. Henkilöautojen 

keskimääräinen romutusikä Suomessa on noussut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien, ja on 

vuonna 2020 ollut 21.3 vuotta. Henkilöautolla voi ajaa kauemminkin, kunhan sitä 

huoltaa ja korjaa säännöllisesti. Romuttamisessa on myös malli ja yksilökohtaisia eroja. 

(AUT 2021) Suurin syy auton romuttamiseen on, että siihen on ilmaantunut niin laajoja 

vaurioita, ettei niiden korjaaminen ole enää taloudellisesti järkevää. Syitä tähän voi olla 

auton iän puolesta tulleet viat, pitkä seisottaminen ulkona tai kolarointi. (Autodoc 2021) 

Hybridiajoneuvoissa polttomoottorille tulee vähemmän rasitetta, sillä sähkömoottori 

auttaa voimantuotossa tarvittaessa. Tämä säästää polttomoottoria ja siten vähentää 

siihen mahdollisesti ilmaantuvia vikoja. Samoin regeneroiva jarrutus vähentää 

jarruttamisen tarvetta mekaanisesti, jolloin jarrulevyt ja -palat kuluvat hitaammin ja 

niitä tarvitsee vaihtaa harvemmin. Polttomoottorin osalta hybridillä voi siis ajaa yhtä 

pitkään, jollei pitempäänkin kuin perinteisellä polttomoottorikäyttöisellä ajoneuvolla. 
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Toisaalta tekniikkaa lisätessä autoon, tulee siihen myös lisää vikakohteita. Mahdollisia 

vikaantuvia kohteita on muun muassa DC-DC muunnin, akusto, sekä sähkömoottorit ja 

niiden ohjausyksiköt. Näistä komponenteista ensimmäisenä hajoaa akusto, varsinkin jos 

ajoneuvoa pitkäaikaisvarastoidaan väärin. Akuston varauksen päästessä nollaan, kärsii 

sen käyttöikä huomattavasti. Kuitenkin jos akkuja ladataan oikein kestävät ne hyvinkin 

pitkään. Suora lainaus tekniikan maailmalta: “Nissanin tutkimuksien mukaan sen akut 

kestävät käyttökelpoisina keskimäärin 22 vuotta.” Kun ajatellaan suomen 

keskimääräistä romutusikää on se suunnilleen saman verran kuin sähköauton akun 

käyttöikä. Akuston hajotessa olisi uuden vaihto todella kallis, joten auto menisi 

luultavasti sen puolesta jo romuttamolle. 

Hybridiajoneuvojen huollossa täytyy ottaa huomioon korkean jännitteen puoli. Jos 

sähkötyöt kohdistuvat yli 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin 

laitteistoihin, tulee asentajalla olla sähköturvallisuuskoulutus. FHEV ja PHEV toimivat 

tuota rajaa suuremmissa jännitteissä, joten niiden huoltamiseen vaaditaan erillinen 

koulutus. (Nieminen 2019) 
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4 YHTEENVETO 

Hybridiajoneuvo on kahta eri voimanlähdettä käyttävä ajoneuvo ja ne jakautuvat 

kahteen päätyyppiin, rinnakkaishybridiin ja sarjahybridiin. Rinnakkaishybridissä 

molemmat voimanlähteet voivat liikuttaa ajoneuvoa ja sarjahybridissä vain 

sähkömoottori liikuttaa ajoneuvoa, kun polttomoottori tuottaa virtaa sille. Yleisin toinen 

voimanlähde on bensiini. 

Tehon mukaan hybridit jakautuvat neljään pääasialliseen ryhmään, mikrohybridiin, 

kevythybridiin, täyshybridiin ja plug-in hybridiin. Mikrohybridissä ominaisuuksina 

tehokkaampi laturi ja start&stop järjestelmä. Kevythybridissä regeneroiva jarrutus ja 

pientä avustusta muun muassa lähtötilanteissa ja mäissä. Täyshybridillä voi ajaa jo 

pelkällä sähköllä ja siinä on kaikki mitä kevythybridissäkin. Plug-in hybridi on 

täyssähköauto, jossa regeneroinnin ja laturin lisäksi voidaan ladata autoa verkkovirrasta. 

Täyshybridissä ja plug-in hybridissä käytetään usein e-CVT vaihteistoa, joka 

mahdollistaa polttomoottorin käynnin optimaalisella kierrosalueella välityksen 

muuttuessa sähköisesti. 
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