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Tietolähteet ja käyttöoikeus

• Tämän esityksen leikkeet ja kuvat 
ovat peräisin Tekniikan Maailma-
lehdestä ja julkisilta nettisivuilta

• Tämä esitys on tarkoitettu vain 
kuopiolaisten rotaryklubien 
jäsenten käyttöön



Sisältöä

• Miksi sähköauto on 
ajankohtainen juuri nyt ?

• Sähköauton tekniikkaa

• Sähköauton lataus

• Sähköauto ja talvi

• Katsaus 
rekisteröintitilastoihin



EU:n päästörajat vuodelta 2012 pakottavat 
autovalmistajat sähköautojen valmistukseen

Auton valmistajan 
autokohtaisten CO2-

päästöjen keskiarvo vuonna 
2020 korkeintaan 95g/km

Päästörajan ylityksestä 
seuraa sakkoja, jotka voivat 

olla hyvinkin suuria

EU ei edellytä mitään tiettyä 
tekniikkaa, jolla raja 

saavutetaan

Siirtymävaiheessa vuosina 
2020-2021 on lievennyksiä, 

jotka kannustavat alle 
50g/km päästöisten autojen 

tuotantoon



Päästörajojen tiukkeneminen johtaa siihen, että vuonna 
2030 valmistetuista autoista vain pieni osa voi olla 

polttomoottoriautoja



Sähköautojen 
tyyppejä

Kevythybridi ja hybridi 
ovat lasketaan 
polttomoottoriautoiksi.
Lataushybridi lasketaan 
sähköautoksi.

Kevythybridi, MHEV

• Jarrutusenergian talteenotto, pieni ajoakku, ei voi ajaa pelkällä sähköllä, 
sähkömoottori avustaa polttomoottoria liikkeellelähdöissä ja 
kiihdytyksissä

Hybridi (”täyshybridi”, ”itselataava”)

• Liikkuu myös pelkällä sähkömoottorilla, jarrutusenergian talteenotto, 
polttomoottori voi ladata ajoakkua, kaikki energia tuotetaan 
polttomoottorilla

Lataushybridi, pistokehybridi, plug-in hybrid, PHEV

• Rinnakkaishybridi
• Kuten hybridi, mutta suurempi ajoakku, jota voidaan ladata myös 

sähköverkosta
• Sarjahybridi

• Vain sähkömoottori kuljettaa autoa, akkua ladataan polttomoottorilla 
ja sähköverkosta, ei vaihteistoa

Täyssähköauto, ”oikea sähköauto”

• Autossa ei ole polttomoottoria, akku ladataan sähköverkosta
• Ei varsinaista vaihteistoa
• Nelivetoisessa autossa on yleensä omat moottorit etu- ja taka-akselilla

Jos autossa on sähkömoottori, on siinä aina myös 
jarrutusenergian talteenotto



Sähköauton 
ajoakku

Tällä hetkellä 
valmistettavat akut ovat 
litiumakkuja, joissa 
kuitenkin on käytössä 
eri valmistustekniikkoja.

Kevythybridi MHEV

•Jännite 12 V, 24 V, 48 V, myös suurempia jännitteitä
•Kapasiteetti yleensä alle 1 kWh

Hybridi

•Jännite satoja voltteja
•Kapasiteetti yleensä 1 - 2 kWh

Lataushybridi PHEV

•Jännite satoja voltteja
•Kapasiteetti yleensä 5 – 20 kWh

Täyssähkö

•Jännite satoja voltteja
•Kapasiteetti yleensä 25 – 100 kWh

Henkilöauton sähkönkulutus on noin 12 – 25 
kWh / km



Lataushybridin rakenteen 
lähtökohtana on polttomoottoriauto
• Yleensä lataushybridi on muunnelma 

polttomoottoriautosta
• Joissakin uusimmissa malleissa on 

lataushybridirakenne on huomioitu jo auton 
perussuunnittelussa



Toyota RAV4 Lataushybridin rakenne on 
hyvin monipuolinen ja pitkälle kehitetty



Valmistajalle voi joskus tulla kiire lataushybridin 
tuomisessa markkinoille



Sähköauton rakenne eriytyy 
polttomoottoriautoista

• Autovalmistajat ovat käyttäneet erilaisia ratkaisuja:
• Muunneltu nykyistä polttomoottoriautoa perusteellisesti
• Suunniteltu uusi perusratkaisu, jonka pohjalta 

rakennetaan sähköautoja, lataushybridejä ja 
polttomoottoriautoja

• Sähköautoja varten on erillinen perusratkaisu, jonka 
pohjalta tehdään useita sähköautomalleja



Esimerkki autovalmistajan strategiasta:
Audilla on neljä eri kokoisille autoille tarkoitettua 

sähköautorakennetta

Tämä vanhaan rakenteeseen 
perustuva malli jäänee pois

VW Groupin yhteinen rakenne 
pienille ja keskikokoisille autoille

Suurille autoille

Matalarakenteisille autoille



Auton energiakulutuksen ja 
päästöjen mittaustapa on WLTP

• Valmistaja ilmoittaa toimintasäteen WLTP-
mittauksella

• WLTP = Worldwide Harmonised Light 
Vehicles Test Procedure

• Taitava (rauhallinen) ajaja voi päästä 
WLTP-kulutuksen mukaiseen 
toimintamatkaan hyvissä olosuhteissa

• Ajo moottoritienopeuksilla kuluttaa 
sähköä huomattavasti yli WLTP-kulutuksen

• Taajama-ajossa voidaan päästä 
pidemmälle kuin WLTP-toimintamatka

• Talviajossa kulutus on 10-40 % yli WLTP:n

WLTP – mittaussyklit



Tietoja joistakin sähköautoista



Hybridejä ladataan jarrutusenergian 
talteenotolla ja polttomoottorilla
• Jarrutusenergian talteenotto

• Kaikissa sähköautoissa ja hybrideissä on 
jarrutusenergian talteenotto

• Laturina toimii yleensä ajomoottori tai 
starttimoottori(MHEV)

• Ladataan polttomoottorilla
• Useissa hybrideissä on mahdollisuus ladata akkua 

polttomoottorilla
• Laturina toimii joko ajomoottori tai polttomoottorin 

yhteyteen rakennettu generaattori



Kaikkia sähköautoja 
ja lataushybridejä voi 
ladata verkkovirrasta
• Verkkovirtalataus

• Verkosta ladattaessa latauselektroniikka on 
autossa

• Yleisin latauskaapelimalli on Type 2
• Lataus voi tapahtua joko yksivaihe tai 

kolmivaihevirrasta
• Käytössä ainakin 1x16A, 1x32A, 

3x16A, 3x32A
• Vastaavat lataustehot ovat 3,6 kW, 

7,2 kW, 11 kW, 22 kW
• Jotkut valmistajat käyttävät 

kolmivaihevirrasta 2 vaihetta
• Ainakin 2x16A / 7,2 kW on käytössä

• Lataus schuko-pistorasiasta on rajattu 
yleensä 8A virtaan



Sähköautoissa on käytössä myös 
pikalataus tasavirralla

• Pikalataus suurijännitteisellä 
tasavirralla

• Käytössä vain latausasemilla
• Latausteho alimmillaan 

yleensä 50kW
• Pikalataus rasittaa akkua, 

varsinkin, jos akku ladataan 
täyteen. Usein pikalataus 
tehdään vain 80% tasolle.

• Yleisimmät 
pikalatauspistoketyypit ovat 
nimeltään CCS ja CHAdeMO.



Latauspalvelut ovat kehittämisvaiheessa
• Ilmaiset

• Kuopiossa esim. Matkus ja Lidl Haapaniemi
• Ilmaispalvelut ovat vähenemässä

• Maksulliset
• Muutamia ketjuja: K-lataus, Virta, Fortumin 

Charge & Drive, …
• Veloitus voi olla energia- tai aikaperusteinen
• Ketjuilla omat maksujärjestelmät

• Älypuhelinsovellus tai RFID-tunniste
• Käteisellä tai kortilla ei voi maksaa
• Latausasemalla on yleensä kolmivaihevirtaa 

syöttävä Type 2 pistorasia sekä monilla 
pikalatauksen mahdollistavat CSS- ja CHAdeMO
pistokkeet

• Jonkin verran on myös Tesla Supercharger
latauspaikkoja

• Älypuhelinsovelluksella pystyy hakemaan 
latauspaikat

• Pikalatauksen hinnoittelussa on hyvin suuria 
eroja



Sähköauto soveltuu talvikäyttöön

• Kaikki tarvittava energia lämmittämiseen ja 
ajamiseen otetaan akusta

• Toimintamatka lyhenee
• Energiankulutus voi lämpötilasta ja käyttötavoista 

riippuen olla jopa 50% suurempi kuin kesällä
• Kylmästä lähdettäessä kannattaa käyttää lämmitystä 

verkkovirrasta, mikäli mahdollista
• Muita osin sähköauto on testien mukaan yhtä hyvä 

(tai jopa parempi) kuin polttomoottoriauto
• Lämpenee nopeasti sähkövastuksilla
• Ei käynnistysongelmia

• Lataushybridiautoissa voi voimalinjan rakenne 
vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin



Rekisteröintimäärät Suomessa ja EU:ssa



Henkilöautojen ensirekisteröinti 
käyttövoimittain Suomessa 



Sähköautoon liittyviä ongelmia
• Uuden auton hinta
• Miten akut kestävät
• Miten auton arvo säilyy
• Missä lataan auton
• Toimintamatka, pelko akun tyhjentymisestä
• --------

• Lataushybridin (rinnakkaishybridin) monimutkainen ja 
kallis rakenne



Sähköauton plussia

• Ei lähipäästöjä
• Kokonaispäästöt pienet, jos sähköä ei 

ole tuotettu fossiilisilla polttoaineilla
• Pienissä nopeuksissa hyvin hiljainen
• Ajomukavuus voimalinjan osalta 

mukavampi kuin 
polttomoottoriautoissa

• Tilankäyttö voidaan suunnitella 
paremmin kuin 
polttomoottoriautossa

• Pienet käyttökustannukset (varsinkin, 
jos auton pystyy lataamaan kotona)



Tulevaisuuden sähköauto ????

• Kuvan tapainen perusrakenne

• Sähkömoottorit molemmilla
akseleilla tai jokaisella pyörällä

• Pieni latausmoottori, generaattori
ja polttoainesäiliö (esim. 20 
kW/10 litraa)

• Akkuja voidaan pienentää, koska
akun uskaltaa tarvittaessa ajaa
tyhjäksi

• Ongelma toimintamatkasta
pienenee, koska akkua voidaan
ladata latausmoottorilla

• Talvikäytön ongelmat poistuvat
lähes kokonaan


