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Autot ovat sähköisessä siirtymässä. Polttomoottorikäyttöisten autojen rinnalle, sekä 

korvaajaksi on kehitetty sähkövoimalinjoja. Aiheesta on paljon tietoa saatavilla, mutta 

niistä olennaisen poimiminen on haastavaa. Lisäksi ihmisiä mietityttää uuden teknologian 

sähkökäyttöisten autojen rakenne ja soveltuvuus omaan käyttöön.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena on selvittää oleellinen tieto siirtymästä. 

Sähköautoa myydessä asiakas voi kysyä vaikeita kysymyksiä. Autojen sähköisen 

siirtymän tekniset ratkaisut tuntemalla myynti on huomattavasti vaivattomampaa. 

Katsauksen avulla lukija ymmärtää paremmin vaatimuksien muovaamaa autoteollisuutta, 

sekä osaa valita voimalinjoista tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. 
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Cars are in electronic transition. Alongside internal combustion engine cars, electric 

power lines have been developed as a replacement. There is a lot of information available 

on the subject but picking up the essentials is challenging. In addition, people are 

pondering the structure and suitability of new technology electric cars for their own use. 

The aim of this literature review is to elucidate essential information about the transition. 

When selling an electric car, the customer may ask difficult questions. Knowing the 

technical solutions for the electronic transition of cars is much easier to sell. With the help 

of the review, the reader will have a better understanding of the automotive industry 

shaped by requirements, and will be able to choose a solution that suits their needs from 

power lines. 
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1 JOHDANTO 

Autoala on sähköisessä siirtymässä. Pitkään luotettavana voimalähteenä toimineet 

polttomoottorit ovat jäämässä syrjään ilmastokriisin muovaamassa yhteiskunnassa.  

Tässä tutkielmassa tutkitaan siirtymän eri vaiheita, sekä autojen teknisiä ratkaisuja 

teknisestä, toiminnallisesta ja osin tuotantoteknisestä näkökulmasta. Tutkielmassa 

painoarvo on pääasiassa nykypäivänä käytettävissä menetelmissä, mutta siinä 

huomioidaan myös aikaisemmin käytössä olleita ratkaisuja.  

Polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot ajatellaan olevan yksi aiheuttaja globaaliin 

ilmastomuutokseen. Tämä on johtanut siihen, että valtiot ovat sopineet keskenään 

erilaisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on pienentää päästöjä. Autonvalmistajille on 

annettu vaatimuksia, jotka valmistettavien autojen tulee täyttää. Työ auttaa lukijaa 

ymmärtämään vaatimusten muovaamia ratkaisuja. 

Tutkijat ovat kehitelleet kuumeisesti vaihtoehtoisia voimanlähteitä autoihin. Parhaana 

ratkaisuna päästöjen vähentämiseksi pidetään sähkömoottoreihin siirtymistä. 

Sähkömoottorilla ajettaessa ei synny päästöjä. Sähköä sanotaankin perinteisten 

voimalähteiden bensiinin, dieselin ja kaasun syrjäyttäjäksi. Suomalainen korkea autojen 

hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus on yksi syy, miksi Suomessa kallistutaan 

vähäpäästöisiin autoihin. Päästöjä ajatellaan vertauskuvallisesti maapallon verona. Mitä 

enemmän päästöjä autolla on, sitä enemmän niistä joutuu maksamaan. 

Tilapäisratkaisuksi muutosvaiheeseen on käytetty aikaisempien voimalähteiden sekä 

sähkön yhdistämistä, eli hybridivoimalinjaa. Hybridivoimalinjan ideana on auton 

liikuttaminen osittain sähköllä. Tämä voimalinja on ollut hyvä ratkaisu päästöjen 

pienentämiseksi, sillä kaikki eivät halua luopua polttomoottorin pitkästä toimintasäteestä. 

Ladattavien hybridien akkuvarastot riittävät nykyisin jopa yli 100 kilometrin 

yhtäjaksoiseen ajoon. Tämä voimalinja on kyseenalainen päästöjen mittaustavan osalta, 

sillä kukaan valmistaja ei voi sanoa etukäteen auton todellisten päästöjen määrää. 

Hybridivoimalinjassa väärällä ajotavalla hybridivoimalinjan päästöhyödyt kääntyvät 
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toisinpäin.  Voimalinjan ja akuston tuoman lisämassan myötä pelkästään 

polttomoottorilla ajaminen aiheuttaa enemmän päästöjä. Näin todelliset päästöt voivat 

olla suuremmat hybridissä, kuin pelkästään polttomoottoria käyttävässä vastaavassa 

autossa. 

Täyssähköautot ovat kehittyneet jo pitkälle, ja ne alkavat vähitellen vastaamaan 

kuluttajien tarpeita. Toimintamatka lataamatta on edelleen niiden suuri haaste. Kuluttajat 

ovat tottuneet polttomoottorikäyttöisten autojen pitkiin toimintamatkoihin, joten siitä on 

vaikea tinkiä. Sähköautojen lyhyempi toimintasäde sekä latausajan pituus on suurelle 

osalle syy jättää sähköauto ostamatta. Myös täyssähköauton päästöihin liittyy ristiriitoja. 

Erityisesti akuston valmistukseen käytetty energia, päästöt ja luonnonvarat ovat monelle 

hämärän peitossa. Päästökuorma valmistuksessa saattaa olla huomattavasti 

polttomoottori käyttöistä autoa suurempi. Lisäksi voimanlähteenä käytetyn sähkön 

tuotantotapa voi aiheuttaa päästöjä. Vaikka itse sähkön käyttö ajaessa ei aiheuttaisikaan 

päästöjä, sen tuotannossa on voinut syntyä niitä. 

Sähköinen siirtymä on mielenkiintoinen sekä laaja käsite. Tämän työn ideana on tutkia 

sen teknisiä ratkaisuja. Työ on rajattu tutkimalla sähkön käyttämistä autojen 

voimanlähteenä hybridimallina polttomoottorin kanssa, sekä täyssähköisenä. Työn 

tavoitteena on parantaa myynnin teknistä tukea ja tietämystä. Sähköisen siirtymän 

tekniset ratkaisut tuntemalla myynti osaa suositella asiakkaan tarpeeseen oikeaa 

voimalinjaratkaisua. Tutkimusta ei ole tarkoitettu pelkästään asiantunteville ihmisille, 

sillä teknisiä ratkaisuja on pyritty selittämään kansankielellä.  
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2 SÄHKÖINEN SIIRTYMÄ 

Sähköisen siirtymän juuret ovat peräti 1800-luvulla. Monelle ihmiselle tulee yllätyksenä, 

että 1900-luvun vaihteessa sähköautot olivat suositumpia kuin bensiini- tai 

höyrykäyttöiset autot. Polttomoottoritekniikka kehittyessään tuli helppokäyttöisemmäksi 

ja luotettavammaksi kuin sähköautot. Sarjatuotanto laski polttomoottoriautojen hintoja 

merkittävästi. Sen vuoksi sähköautolle ei hinnaltaan kalliimpana vaihtoehtona löytynyt 

montaa ostajaa. Autoille rakennettiin myös pidempiä valtateitä, jonka vuoksi 

sähköautojen pienempi toimintasäde koitui polttomoottorikäyttöisten autojen eduksi 

pitkäksi aikaa. Vasta 2000-luvulla akkutekniikan, sekä mobiililaitteiden kehittyessä 

sähköautot ovat tulleet takasin vakavasti otettavaksi kilpailijaksi polttomoottoriautojen 

rinnalle. (Korhonen ym. 2019; Motiva 2021) 

Korostunut yhteiskunnallinen pelko fossiilisten polttoaineiden riittämättömyydestä 

muovaa autoalaa siirtymään uusiutuviin polttoaineisiin. Tätä edesauttaa valtioiden 

muuttuneet lait, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Hybridivoimalinjassa 

on polttomoottori sekä sähkömoottori. Täyssähkövoimalinjassa kaikki toimilaitteet sekä 

ajoneuvon liikuttaminen toimivat pelkästään sähköllä. (Crisostomi ym. 2017)  

Hybridi- ja sähkövoimalinjat voidaan jakaa karkeasti kolmeen segmenttiin. HEV eli 

hybridiautot (Hybrid Electric Vehicle), PHEV eli ladattavat hybridiautot (Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle) ja BEV eli täyssähköautot (Battery Electric Vehicle). (Korhonen ym. 

2019) 
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2.1 Hybridi HEV 

 

Kuva 1. Mercedeksen kevythybridi C-sarja. (Jere Karjula 2021) 

Hybridiauto yhdistää poltto- ja sähkömoottorin voimansiirron sisällä. Sähkömoottori 

parantaa pääsääntöisesti suorituskykyä, sekä polttoainetaloudellisuutta. Autoa voi ajaa 

sähköllä tai polttomoottorilla. (Crisostomi ym. 2017) 

Hybridiautoa sanotaan myös itselataavaksi, tai mikrohybridiksi (Kuva 1). Sitä ei voida 

ladata ulkopuolisesta lähteestä. Akkuja voi ladata polttomoottorilla tai se kerätään liike-

energiasta generoimalla. Sähkömoottorin suurta vääntöä käytetään hyväksi paikalta 

liikkeelle lähdettäessä. Tällöin polttomoottorin työkiertoa voidaan optimoida niin että 

matalan kierrosalueen vääntöä voidaan heikentää, mutta hyötysuhdetta parantaa. 

(Korhonen ym. 2019) 
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2.1.1 Voimansiirtoratkaisut 

Itselataavan hybridin voimansiirto voi olla esimerkiksi sarjahybridivoimansiirto. Siinä 

polttomoottorin tekemästä pyörimisenergiasta muunnetaan generaattorin avulla virtaa, 

joka suunnataan suoraan sähkömoottorille tai varastoon kuten akkuun. Lisäksi 

sähkömoottoria voidaan käyttää regenerointiin eli energian talteenottoon. Regenerointi 

tapahtuu ajoneuvoa jarruttaessa, kun liike-energiasta muutetaan sähköä. Sarjahybridin 

heikkoutena on matalampi hyötysuhde, joka johtuu energian monivaiheisesta 

muuttamisesta muodosta toiseen. (Hietalahti 2011; Hayes and Goodarzi 2019) 

Yleisemmässä rinnakkaishybridi vaihtoehdossa sähkö- sekä polttomoottori tekevät 

rinnakkain mekaanista tehoa. Tässä tyypissä yleensä sähkömoottori sijoitetaan saman 

vauhtipyörän yhteyteen polttomoottorin kanssa. Näin molemmat moottorit pyörivät aina 

samaan tahtiin. Sarjahybridiin verrattuna rinnakkaishybridi tarvitsee kahta voimakonetta. 

Tässä ei kulu energiaa turhaan muuttaessa sitä muodosta toiseen. Rinnakkaishybridin 

huonona puolena on mekaaninen kytkentä kuormalle. Tämän vuoksi polttomoottori ei ole 

parhaalla hyötysuhdealueellaan. Kyseisen kytkentätavan rakenne ja ohjaaminen on 

monimutkaisempi, kuin sarjahybridissä. Rinnakkaishybridit voivat olla myös 

erillisakseleilla toteutettu, jolloin sähkömoottori voi olla taka-akselilla ja polttomoottori 

etuakselilla. Tämä tekee ajoneuvon luontaisesti nelivetoiseksi. (Hietalahti 2011; Hayes 

and Goodarzi 2019)  
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2.2 Ladattava hybridi PHEV 

 

Kuva 2. Volvon S90 T8 pistokehybridi. (Jere Karjula 2021) 

Ladattava hybridin (Kuva 2) voimalinja on melkein samanlainen rakenteeltaan, kuin 

itselataavassa hybridissä. Suurimpina eroina siinä on suuremmalla kapasiteetillä 

varustettu energiavarasto, kuin itselataavassa hybridissä. Tämä mahdollistaa ajon 

sähköllä useimpien ihmisten päivittäisissä työmatkoissa, mutta siinä voidaan käyttää 

myös polttomoottoria. Lisäksi nimensä mukaisesti ajoneuvoa voidaan ladata joko 

kotipistorasiasta, tai latausasemasta. Useimpia ladattavia hybridejä voidaan käyttää 

täyssähköisenä, kun akussa on tarpeeksi virtaa. (Crisostomi ym. 2017; Hayes and 

Goodarzi 2019) 

Ladattavien hybridien toimintasäde pelkästään sähköllä on 20–50 kilometriä. Perinteisen 

hybridin toimintamatka on vain murto-osa tästä. (Korhonen ym. 2019) 
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2.3 Täyssähkö BEV 

 

Kuva 3. Tesla Roadster Täyssähköauto. (Jere Karjula 2018) 

Täyssähköauto (Kuva 3) on pelkästään sähköä voimanlähteenä käyttävä auto. BEV:ssä 

polttomoottori on korvattu sähkömoottorilla, joka saa invertterin kautta energiansa 

ajoakusta. Sähkömoottorin vääntökäyrä on laajalla alueella tasainen, jonka vuoksi siinä 

ei tarvita vaihdelaatikkoa tai mekaanista kytkintä. Sähköautoissa on yleensä 

alennusvaihde ja tasauspyörästö. Ohjaamoa lämmitetään joko sähkölämmittimellä tai 

ilmalämpöpumpulla. (Korhonen ym. 2019) 

Motivan (2021) mukaan sähköautot ovat akkusähköautoja, joiden kaikki ajamiseen 

tarvittava energia on varastoitu autossa oleviin akkuihin. Korhosen mukaan sähköauto 

nimitystä voidaan käyttää myös BEV- ja PHEV-ajoneuvoista sekä kaikista ajoneuvoista, 

joita voidaan ladata ulkopuolisesta tehonlähteestä.   (Korhonen ym. 2019) 
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Täyssähköinen voimansiirtojärjestelmä voidaan rakentaa sähköisten toimilaitteiden 

ominaisuuksien mukaan. Järjestelmä sisältää energiavaraston, jota hyödyntämällä energia 

muutetaan pyörimiseksi. Sähkölaitteet liitetään invertterin välityksellä tasajännityspiiriin. 

(Hietalahti 2011) 

Ensimmäisenä sähköauton tekijänä pidetään englantilaista Thomas Parkeria, joka toi 

luomuksensa julkisuuteen vuonna 1884. (Helen 2022) 
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3 SÄHKÖMOOTTORIT 

Sähkömoottori on laite, jolla sähköstä saadaan luotua liike-energiaa. Sähkömoottoreiden 

toimintaperiaate koostuu yleensä sähköisistä magneeteista, jotka voidaan kytkeä päälle ja 

pois. Sähkömoottorissa on akselin mukana pyörivä roottori sekä paikallaan pysyvä 

staattori. (Motiva 2020) 

Sähköautoissa moottorina käytetään lähes aina kolmivaiheisia 

kestomagneettitahtikoneita. Joissain sähköautoissa käytetään oikosulku, eli 

induktiomoottoria. (Korhonen ym. 2019) 

3.1 Oikosulkumoottori   

Oikosulku nimitys tulee siitä, kun roottorin läpi kulkee pitkät tangot, joiden navat ovat 

oikosulussa molemmissa päissä. (Hayes and Goodarzi 2019) 

Oikosulkumoottori toimii vaihtovirralla. Sillä saadaan staattoriin roottorin ympärille 

pyörivä magneettikenttä. Kenttä muodostaa induktiolla roottorin käämeihin virran. 

Magnetoitunut roottori alkaa liikkumaan pyörivän magneettivuon suuntaan, jolloin 

pyörimisliike syntyy. Moottoria kutsutaan myös induktiomoottoriksi sen induktion 

hyödyntämisen vuoksi. Oikosulkumoottorin huonona puolena on energiahäviö, joka 

syntyy, kun magnetointivirta otetaan pyörimisliikkeestä. Roottori pyörii tämän takia 

hieman jäljessä magneettikentänpyörimisnopeuteen verrattuna. (Motiva 2020) 

3.2 Tasavirtamoottori  

Tasavirtamoottorin nimitys tulee sen käyttämästä tasavirrasta. Siinä on yleensä muuttuva 

sähkökenttä, joka saadaan luotua vaihtamalla magneettien napaisuutta kommutaattorin 

eli sähkövirran suunnankääntäjän avulla. Tasavirtamoottoreita on harjallisia sekä 

harjattomia. Harjallisissa kommutaattorien harjojen avulla saadaan napaisuus käännettyä 

mekaanisesti. Näiden huono puoli on harjat, jotka kuluvat nopeammin. Harjattomissa 
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kestomagnetoitu roottori ja kommutaattori toimii sähköisesti. Harjattomien moottorien 

kuluminen on vähäistä, joten huoltotarve on pienempi kuin harjallisissa. (Motiva 2020) 

Tasavirtamoottorin toimintaperiaate perustuu kiinteän kenttävuon ja pyörivän virran 

väliseen vuorovaikutukseen. Moottorissa on tasainen ilmaväli, joka synnyttää 

pyörimismomentin. Magneettikenttä voidaan luoda kesto- tai sähkömagneetilla. 

Tasavirtakone tarvitsee tehonmuuntimen, joka tarjoaa oikean jännitteen sekä virran 

koneelle, jotta tehokkuus saadaan maksimoitua. Tehonmuuntimesta käytetään yleensä 

nimitystä DC-DC muunnin. (Hayes and Goodarzi 2019) 

3.3 Regenerointi 

Sähkömoottori toimii generaattorina käänteisesti käyttämällä. Regenerointi tarkoittaa 

auton jarruttaessa energiaa talteen ottavaa mekanismia. Mekanismi hidastaa liikkuvaa 

ajoneuvoa muuttamalla liike-energiasta sähköä, jota varastoidaan takaisin akustoihin. 

Regeneroinnin ansiosta energiaa saadaan talteen jarrutuksesta, kun ilman sitä energia 

menisi hukkaan jarrujen hukkaamana lämpöenergiana. (Motiva 2020)  
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4 AKUSTO 

Sähkökemiallisen akun toimintamalli tulee katodista, anodista sekä elektrolyytistä. Ne 

toimivat katalysaattorina. Kun akkua ladataan, sinne muodostuu positiivisia ioneja 

katodi- ja elektrolyyttiliitäntään. Tämän seurauksena elektrodit liikkuvat kohti katodia, 

joka muodostaa jännitepotentiaalin katodin ja anodin välille. Akkua puretaan 

ohitusvirralla positiivisesta katodista ulkoisen kuorman läpi negatiiviseen anodiin. 

(Batteryuniversity 2021)  

Akusto rakentuu yleensä vakiojännitteisistä kennoista tai superkondensaattoreista. Kun 

näitä kytketään sarjaan, niin järjestelmänjännitetaso nousee. Kennot voidaan myös laittaa 

rinnakkain, jolloin saadaan suurempi lähtövirta ja teho. (Hietalahti 2011; Hayes and 

Goodarzi 2019) 

Akuston tehtävänä on varastoida ja muuntaa sähkökemiallista energiaa sähköenergiaksi. 

Autoissa käytettävät akut ovat toisioakkuja. Nimitys tulee sen toistuvista latauksista sekä 

latauksen purkamisesta toistuvasti. Sähköautojen yleistymisen rajoituksena on ollut 

akusto. 1970-luvulla tehtiin merkittäviä kehitystöitä, jotka keskittyivät akkuihin, joiden 

raaka-aineena käytettiin litiumia. (Hayes and Goodarzi 2019)  

Hybridiautoissa on yleensä noin 1 kWh:n akku. Ladattavien hybridien akut ovat 

tyypillisesti 10 kWh:n luokkaa. Nykyaikaiset täyssähköautot käyttävät peräti 20–100 

kWh:n akkua. Kaikissa sähköautoissa on lisäksi myös 12 V jännitteen sähköjärjestelmä 

apulaitteita ja elektroniikkaa varten. (Korhonen ym. 2019) 

4.1 Akustojen tekniikka 

Energiavaraston rinnalle tulee kytkeä valvontayksikkö, jonka tarkoitus on valvoa 

lataamista sekä purkamista. (Hietalahti 2011) 
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Litiumakustoilla tulee olla kennokohtainen valvonta, sekä kennojen varausta tasaava 

elektroniikka. Tätä järjestelmää kutsutaan akunvalvontajärjestelmäksi. (Sähköautot - Nyt 

2011) 

4.2 Akuston materiaalit 

Suurin osa autokannasta käyttää erilaisia lyijy- ja litiumakustoja. Tällä hetkellä 

kehitellään muun muassa litium-titanaatti akkua. (Sähköautot - Nyt 2011) 

Täyssähköautoissa sekä ladattavissa hybridiautoissa käytetään litiumpohjaisia ajoakkuja, 

sillä niissä on suurin energiasisältö suhteessa massaan. Itselataavissa hybrideissä 

käytetään yleisimmin nikkelimetalliakkua, vaikka energiatiheys on huonompi. Ne 

sietävät paremmin ylilatausta kuin litiumpohjaiset akut. Sen ansiosta niissä ei monesti 

käytetä kennokohtaista jännitteenvalvontaa, kuten litiumakuissa. Tämän vuoksi 

nikkelimetalliakkukäyttöinen auto on halvempi valmistaa. (Korhonen ym. 2019) 
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5 LATAAMINEN 

Hybridi- ja täyssähköajoneuvoja voidaan ladata normaalisti sähköverkosta. Lataus 

voidaan hoitaa joko 1- tai 3-vaiheisella syötöllä. Nämä eroavat toisistaan latausaikojen 

pituuksien suurena erona. (Hietalahti 2011) 

5.1 Yksivaiheinen lataus 

Yksivaiheista latausta on perinteisessä omakotitalon, tai lämmitystolpan pistorasiassa. 

Siinä etusulakkeen koon ollessa 10 A, latausteho voi olla 230V jännitteellä 2.3 kW. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ajoneuvoon saadaan ladattua tunnin aikana noin 20 km matkan 

energiamäärä, jos energiankulutus on 1.5 kWh 10 kilometrillä. Mikäli sulakekoon nostaa 

16 A suuruiseksi latausteho voidaan nostaa 3.6 kW. Silloin latausaika pienenee 

merkittävästi. Autopaikkojen lämmitystolppien rakennusvaiheessa ei olla aina huomioitu 

sähköautojen yleistymistä ja suurien tehomäärien lataamista. Sähköautojen yleistyessä ja 

latausmäärien noustessa tarvitaan nykyiseen lämmitystolpasta lataamiseen älykästä 

tehonsiirtojärjestelmää tai tehonsiirtokyvyn kehittämistä. (Hietalahti 2011) 

Yksivaiheinen lataus on hitaampi tapa ladata sähköautoa. Kotitalous, tai auton 

lämmityspistorasiakotelosta ladattaessa täytyy huomioida yleiset suositukset. 

Pitkäaikainen sähköauton lataus aiheuttaa näistä ladattaessa rajoitteita. Yksi rajoite liittyy 

latausjohdon tuentaan. Latausjohdon suojalaiteyksikkö on tuettava oikealla tavalla, jotta 

rasiassa ei ole vääntö- tai vetorasitusta. Kotitalouspistorasian käytölle on olemassa 

rajoituksia, joiden mukaan se ei kestä jatkuvaa latausta suurilla virtamäärillä. Sähköautoa 

ja ladattavaa hybridiä pystyy lataamaan myös pidempiä aikoja, jos latausvirta on rajoitettu 

8 ampeeriin standardin SFS-EN 62752 mukaisesti. Myös 1-vaiheista 

karavaanaripistorasiaa voidaan kuormittaa mitoitusvirrallaan pitkiä aikajaksoja. (Sesko 

2021) 
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5.2 Kolmivaiheinen lataus 

Kolmivaiheissa latauksessa 16 A etusulakkeella ja 400 V teholla saadaan ladattua jo 11 

kW. Näin tunnin latauksesta saadaan jopa 70 km matkan energiamäärä, joka on 

huomattavasti enemmän kuin yksivaiheisessa latauksessa. (Hietalahti 2011) 

Peruslatausta tyypin 2 sähköautopistorasiaa pidetään parhaana tapana ladata sähköautoa. 

Latausvirta voi olla 3x63 A joten se riittää parhaimmillaan 43kW lataustehoon, mutta sitä 

voidaan käyttää pienemmilläkin virroilla. Teollisuuspistorasioita kuten 3-vaiheista 

voimavirtapistorasiaa voidaan kuormittaa mitoitusvirrallaan suurempiakin aikoja.  (Sesko 

2021) 

5.3 Pikalataus  

Pikalatauksessa akustoa ladataan tasasähköllä suurella virralla. Tämä voidaan toteuttaa 

tasasähkölaturilla. Nykyisin pikalatauksella mahdollistetaan jopa 350kW latausteho. 

(Sesko 2021) 

Pikalatauksesta voidaan käyttää myös nimitystä teholataus. Siinä tarvitaan auton sekä 

latausaseman välistä kommunikointia. Auto kertoo laturille kuinka suuren latausvirran 

akkuun saa antaa. Latausasema säätää 3-vaihdetasasuuntaajan pulssisuhdetta, joten auton 

akustoon saadaan ladattua optimaalinen virta. (Korhonen ym. 2019)  
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6 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Autonvalmistajat hankkivat tuotettaville autoilleen tyyppihyväksynnän, jotta tuotteiden 

markkinoinnille saattamista tai käyttöönottoa ei kielletä Euroopan Unionin (EU) maissa. 

(Traficom 2021) 

Ajoneuvojen päästövaatimukset ovat kiristyneet EU-lakien muokkaamisen seurauksena. 

Lakien tarkoitus on pienentää kasvihuonepäästöjä. Vaatimusten tiukentuessa 

autovalmistajien on pakko kehittää erilaisia ratkaisuja, jotta ajoneuvoille saadaan 

tyyppihyväksyntä. (Knihti 2018) 

Sähköautoja koskevat samat tyyppihyväksynnän törmäysturvallisuusvaatimukset kuin 

muita autoja. (Motiva 2021) 

6.1 Päästövaatimukset 

Henkilöautojen päästöjä rajoitetaan monenlaisilla määräyksillä melkein koko 

maailmassa. Määräykset eivät ole kaikkialla samanlaisia, joten autonvalmistajat saattavat 

tehdä eri markkina-alueille toisenlaisella päästötekniikalla varustettuja autoja. (Motiva 

2022) 

Ajoneuvoista joudutaan maksamaan veroa hiilidioksidipäästöjen mukaan eli ne 

perustuvat valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin. (Veronmaksajat 2022) 

Uusien henkilöautojen päästömittaus on aikaisemmin suoritettu laboratoriotestillä New 

European Driving Cycle (NEDC) menetelmällä, joka luotiin jo 1980-luvulla. 

Nykypäivänä tämä mittaustapa on jäänyt ajastaan jälkeen, joten autojen todelliset päästöt 

tällä mittausmenetelmällä eivät vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi Euroopan Unioni laati 

uuden testausmenetelmän Worldwide Harmonised Light Vehicle Procedure (WLTP) 

menetelmän. Tässä mittausmenetelmässä on nykyaikaisempi mittaustapa, joka vastaa 

enemmän todellisia ajoneuvon päästöjä. (Traficom 2019) 
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Autojen pakokaasupäästöjen määrää säännellään EU:ssa esimerkiksi Euro-säädöksillä, 

mikä ovat ajoneuvolajikohtaisia. Ne koskevat tyyppihyväksyntävaiheessa mitattavia 

säänneltyjä päästöjä. Euro-päästöluokille on säädelty enimmäisraja-arvot säännellyille 

päästöille. Nämä kunkin valmistajan tulee täyttää. (Autontuojat ja -teollisuus)  
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7 YHTEENVETO 

Autojen sähköiseen siirtymään liittyy mielenkiintoisia asioita. On käsittämätöntä, että 

ensimmäinen sähköauto on keksitty jo ennen 1900-lukua, ja ne ovat olleet aikaisemmin 

suositumpia kuin polttomoottoriautot. Monille ihmisille tulee yllätyksenä sähköisen 

siirtymän historia.  

Sähköisestä siirtymästä puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan 2000-luvun sähköautojen 

tekemää muutosliikettä kohti pienempi päästöistä yhteiskuntaa. Sähköauto käsitteenä 

voidaan monesti väärinymmärtää. Sähköauto on suurimmalle osalle sama asia kuin 

täyssähköauto, mutta jotkut käyttävät nimitystä kaikkiin sähköä käyttäviin autoihin, joita 

voi ladata ulkopuolisesta verkosta. Myös muita sähköautoilun käsitteitä monesti 

väärinymmärretään, varsinkin lyhenteitä käyttäessä. Nykypäivänä käytetään monesti 

lyhenteitä, joten ne on hyvä tuntea väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. 

Autoa valittaessa on hyvä tietää miten eri voimansiirtoratkaisut toimivat. Sarjahybridissä 

moottori lataa akkua, jota sähkömoottorit käyttävät. Tämä on hyvä tietää, sillä 

rinnakkaishybridissä moottorin voima saadaan mekaanisesti siirrettyä tiehen ilman sähkö 

muunnosta. Rinnakkaishybridissä on mahdollista tehdä auto nelivetoiseksi erillisellä 

akselilla toteutetulla voimansiirtomallilla. Itsestään lataava hybridi tulee erottaa 

ladattavasta hybridistä, sillä se on hyvin olennainen tieto autoa ostaessa. 

Oikosulkumoottorin erottaminen tasavirtamoottorista ei ole mahdottoman olennainen 

tieto, sillä niiden toimintaperiaatteessa on paljon samaa. Silti hakiessa pitkäikäistä ja 

huoltovapaata ratkaisua on hyvä välttää harjallisia tasavirtamoottoreita. 

Sähköautojen akuston käyttämät materiaalit ovat yleensä litium- tai nikkelipohjaisia. 

Nikkelipohjaisen akun heikkoutena on nopeampi purkautuminen. Litiumakkujen 

valmistus on kalliimpaa niiden vaatiman kennokohtaisen valvontajärjestelmän vuoksi. 

Eri valmistajien käyttämät akustot ja niiden tekniset ratkaisut on onnistuttu pitämään 

hyvin salassa. Sähköautoilun suurin musta aukko liittyy juuri niihin. Paremmalla 

informaatiolla ihmiset saadaan luottamaan enemmän sähköautoihin. Informaation puute 
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voi johtua siitä, että autonvalmistajat eivät halua kilpailijoiden hyötyvän omista 

innovaatioistaan. 

Täyssähköiseen voimansiirtoon liittyy paljon hyviä puolia. Sähköisen voimalinjan 

päästöttömyys ajettaessa houkuttelee ihmisiä siirtymään kohti puhtaampia 

energianlähteitä. Täyssähköisessä voimalinjassa energiavaraston suuruus sekä energian 

kulutus ovat tärkeä tieto. Näiden avulla pystytään ajoneuvon kantamaa arvioitua. 

Ajoneuvo kannattaa valita käyttötarpeisiin ideaalilla kantamalla. Suurempiin akustoihin 

on turha panostaa, jos selviää pienemmällä akustolla. Myös liian pieneen akustoon 

sijoittaessa rahat eivät saa vastinetta. Akusto tulee mitoittaa tarpeeksi suureksi, jotta sitä 

ei tarvitse ladata aikana, jolloin autoa tarvitaan.  

Sähköautojen lataus on hyvä ajoittaa yölle. Yön pidempi aikajakso, jolloin autoa ei tarvita 

saadaan hyödynnettyä lataukselle. Näin pienemmilläkin latausvirroilla saadaan ladattua 

akustoihin paljon virtaa. Täyssähköauton akustoa ei välttämättä saada yön aikana 

ladattua, mikäli energiavarasto on suuri ja lataus suoritetaan kotitalouspistorasiasta. Siksi 

on hyvä perehtyä asiaan ennen auton ostamista. Pikalatauksella mahdollistetaan myös 

isojen energiavarastojen lataus sähköautoissa nopeasti. 

EU:n asettamat päästörajoitukset muovaavat autokantaa. Tämänhetkiset 

päästövaatimukset ajavat autonvalmistajia tekemään vähäpäästöisempiä autoja. 

Voimakas päästöihin perustuva verotus ajaa autoilijat vähäpäästöisiin ratkaisuihin. 
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