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Miten sähköä kannattaa käyttää
- visiointia vuoteen 2030 –

Sähköä tieliikenteeseen
(yksityinen kuluttaja & henkilöautot)



Yhteiskunnallinen tahtotila



Yhteiskunnallinen tahtotila

• Sähköistämiseen vaikuttavat  ajurit ja megatrendit 
• Mihin liikenteen sähköistäminen vaikuttaa
• Miksi Euroopan unioni haluaa sähköistää liikenteen
• Miksi Suomessa halutaan sähköä liikenteeseen

Miksi sähkö käyttövoimaksi liikenteeseen



• Ilmastonmuutos
• Fossiilisten polttoaineiden

korvaaminen uusiutuvilla energioilla
• Ilmansaasteet suurissa

asutuskeskuksissa
• Omavaraisuus/öljyriippumattomuus
• Energiatehokkuus
• Uusien teknologioiden

liiketoimintamahdollisuudet
• Vaikutukset kansantalouteen

Driverit ja megatrendit
Sähköistämisen ajurit ja megatrendit

Sähköisen 
liikenteen 

visio

EU:n politiikka

Kansalliset 
linjaukset, 

kansantalous

Kuluttajaryhmät, 
asiakassektoritEkologia, ympäristö

Teknologinen 
kehitys



Liikenteen sähköistäminen osa laajempaa kokonaisuutta
Mihin liikenteen sähköistäminen vaikuttaa

Kulttuuri
Sivistys
Yleinen mielipide
Lainsäädäntö

Markkinakysyntä (B2B, B2C, B2B2C)
Arvoketjut
Arvoverkostot
Tarjonta
Tarve

Teknologia
Komponentit
Järjestelmät
ICT

Vallitseva järjestelmä

• Henkilöautot
• Hyötyajoneuvot
• Työkoneet

• Sähköverkko
• Tiet
• Lataus

• Omavaraisuus
• Tuotanto
• Kulutus
• CO2
• Pienhiukkaset

• Kaavoitus
• Smart City
• Rakentaminen

Yhdyskunta Energia Infra Ajoneuvot

Liiketoiminta

T e e m a t

Tieliikenne
Henkilöautot
kuluttaja

Toimintaympäristö

Uudet innovaatiot



EU

• Liikenteen Valkoinen Paperi 2011
– Tiekartta yhtenäiseen Euroopan laajuiseen liikennealueeseen - kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta

liikennejärjestelmää

• Eurooppa 2020 strategia – tavoitteet vuoteen 2020 mennessä
– EU:n kasvihuonekaasuja vähennetään vähintään 20 % vuoden 1990 päästöistä.
– Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on EU:ssa 20 %
– Energiankäyttöä tehostetaan EU:ssa 20 %

• Puhtaan energian strategia
– Vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia
– Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta

• Energiatiekartta 2050
– Toimintavaihtoehtot vähähiiliseen energiaan

• RES -direktiivi 2009/28/EC
– uusiutuvien energioiden käytön edistäminen

Miksi EU haluaa sähköistää liikenteen - Strategia, direktiivit ja aloitteet



White Paper 2011

By 2050, key goals will include

• No more conventionally-fuelled cars in cities. 
• 40% use of sustainable low carbon fuels in aviation; at least 

40% cut in shipping emissions. 
• A 50% shift of medium distance intercity passenger and freight 

journeys from road to rail and waterborne transport. 
• All of which will contribute to a 60% cut in transport emissions 

by the middle of the century

Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a 
competitive and resource efficient transport system

The European Commission adopted a roadmap of 40 concrete initiatives for the next decade to 
build a competitive transport system that will increase mobility, remove major barriers in key areas 
and fuel growth and employment. At the same time, the proposals will dramatically reduce Europe's 
dependence on imported oil and cut carbon emissions in transport by 60% by 2050.



Puhtaan energian ohjelman tavoitteet
• Talous (Vaihtotase)
• Työpaikat (investoinnit ja vienti)
• Ympäristö (päästötavoitteet)

Suomen kansatalous
Miksi Suomessa halutaan sähköä liikenteeseen

Lähde : Työ- ja Elinkeinoministeriö

Liikenteen sähköistäminen

• Tuontienergian kasvu (pääosin öljy) on 
merkittävä tekijä kauppataseen 
negatiivisessa kehityksessä

• Tuontienergian kasvu on todennäköisesti 
nopeampaa kuin viennistä saatavan 
hinnan kasvu. Öljyn tuonti vuonna 2011 
oli 5,36 mrd (yht. 7,7 mrd). 

• Tieliikenteen sähköistäminen on 
merkittävässä roolissa  öljyn tuonnin 
vähennystavoitteissa. Tieliikenteen 
sähköistämisen odotetaan ratkaisevan 
75% öljyn tuonnin vähennystavoitteista



Sähkön valinta liikenteen 
käyttövoimaksi



Sähkön valinta liikenteen käyttövoimaksi

• Miksi sähkö sopii liikenteen käyttövoimaksi
• Mikä hidastaa sähkön käyttöönottoa liikenteessä
• Käyttäjän motiivit valita sähkö liikenteeseen

Valintaan liittyviä motiiveja



Ominaisuudet

• Sähkön käytön kokonaistehokkuus on n. 3-4 
polttomoottoria parempi

Sähkön valinta liikenteen käyttövoimaksi
Miksi sähkö sopii liikenteen käyttövoimaksi

Energiatehokkuus

Energian saatavuus ja hinta

ympäristöystävällisyys

Sähkömoottorin 
ominaisuudet

Omavaraisuus

• Tulevaisuuden uhka öljyn riittävyydestä ja jakelun 
katkoksista liikennekäyttöön, sähkön käyttö on n. 4-5 
kertaa perinteisiä polttoaineita edullisempaa

• Paikallisesti päästötöntä, hiljainen ja mahdollisuus 
käyttää uusiutuvia energiamuotoja sekä paikallinen 
energiantuotanto

• Sähkömoottorin ominaisuudet sopivat erinomaisesti 
ajoneuvokäyttöön, lähes huoltovapaa ja edullinen 
valmistaa

• Sähkön käyttö liikenteessä tarjoaa öljyriippuvuuden 
vähenemistä ja paikallisen energiatuotannon kasvua

Hyödyt



Käyttöönoton mahdollistajia ennen vuotta 
2020

Kehityksen haastajat:
• Vaihtoehtoiset polttoaineet
• Nykyteknologian kehitys

Kolme tärkeintä 
epävarmuustekijää:

Sähkön valinta liikenteen käyttövoimaksi
Mikä hidastaa sähkön käyttöönottoa liikenteessä

Julkisten latauspisteiden 
huono saatavuus

Auton lyhyt toimintasäde

Ajoneuvon korkea hinta 

• EU:n velvoittava direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöönotosta toteutuu vuonna 2014 (sis. standardisointi)

• Valtakunnallinen latausoperaattori syntyy Suomeen 2013/2014 
vauhdittaen käyttäjähyväksyntää

• Akkujen kehitys ja kasvavat volyymit pudottavat merkittävästi 
akkujen hintaa (€/KWh) vuoteen 2020 mennessä. Päästäänkö jo 
tasolle 200€/kWh vai alemmas. 

• Liikenteen siirtymistä sähkön käyttöön  edistetään kansallisin 
kannustimin kriittisen kasvun aikaansaamiseksi

• Sähköajoneuvojen tarjoama kasvaa nykyisestä nykyisestä vuoteen 
2020 mennessä yli 50 :een



Sähkön valinta liikenteen käyttövoimaksi

Innovaattorit
– Innokkaita kokeilemaan uutta, sietävät 

korkeampaa hintaa

Aikaiset omaksujat
– Teknologia toimivaa, edelläkävijöitä, 

vaikuttajia

Aikainen enemmistö
– Seuraavat esimerkkiä, taloudellisesti 

merkittävä joukko, kuuntelevat kokemuksia

Käyttäjän motiivit valita sähkö liikenteeseen

Innovaattorit Aikaiset 
omaksujat

Aikainen 
enemmistö

Myöhäinen 
enemmistö Viivyttelijät

Täyssähkö
(EV)

Ladattava hybridi
(PHEV)

2010 2020 2030

Innovaattorit Aikaiset omaksujat Aikainen 
enemmistö

Myöhäinen 
enemmistö Viivyttelijät



Sähkön käyttäjät liikenteessä



Sähkön käyttäjät liikenteessä

• Kuka on sähkön käyttäjä liikenteessä ja mihin tarkoitukseen
• Kuinka paljon sähkön käyttäjiä on liikenteessä nyt ja tulevaisuudessa
• Mitä ovat teknologiaskenaariot

Kuka on käyttäjä ja kuinka paljon



Sähkön käyttäjät liikenteessä
Henkilöautolla

– Oma auto
– Työsuhdeauto
– Yhteiskäyttöauto (Car Sharing)

Julkisessa liikenteessä
– Bussi
– Juna, raitiovaunu

Logistiikassa
– Auto osana työtehtäviä
– Auto osana palvelua

Työkoneissa teollisuudessa
– Sisäinen ja ulkoinen logistiikka
– Teollisuuden prosessit

Sähkön käyttäjiä liikenteessä
Kuka on sähkön käyttäjä ja mihin tarkoitukseen

Jakeluautot

Taksit

Postiautot
Bussit

Oman 
auton 

omistajat

Yritysautot

Leasing 
autoilijat

Jakeluyrityk
set

Kotihoidon 
palvelu

Yhteiskäyttö
-autoilijat



Sähkön käyttäjät liikenteessä
Sarjavalmisteisten ladattavien ajoneuvojen rekisteröinnit (Suomessa)

Lähde : Trafi & Eera



Sähkön käyttäjät liikenteessä
Skenaario – sähköajoneuvo myynti Suomessa 2020 / 2030

Lähde : Biomeri Oy, 2009

Perusskenaarion mukaan 2030

• Suomessa on 640 000 
sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista
– 25 % on täyssähköautoja
– 75% on Ladattavia hybridejä

• 26% liikennesuoritteesta ajetaan 
sähköautoilla



Sähkön käyttäjät liikenteessä

Vuosi 2012
– 24 203 sähköautoa (Länsi-Euroopan myynti - 0,2% markkinaosuus)
– 11,713 miljoonaa (Länsi-Euroopan automyynti)
– 62,729 miljoonaa (Globaali autotuotanto)

Länsi-Eurooppa – sähköajoneuvomyynti 2012

Lähde : AID Newsletter 1302



Sähkön käyttäjät liikenteessä
Skenaario - Globaali sähköauto (EV & PHEV) myynti 2010-2050

Lähde : IEA Blue Map scenario



Sähkön käyttö liikenteessä

Vuosi 2020
• Globaali automyynti 95 miljoonaa
• Sähköautomyynti 6,9 miljoonaa

Skenaario ajoneuvoteknologiat - Globaali automyynti

Lähde : IEA Blue Map scenario

120 miljoonaa

Vuosi 2030
• Globaali automyynti 120 miljoonaa
• Sähköautomyynti 33,3 miljoonaa

95 miljoonaa
Täyssähkö

Ladattava hybridi



Sähkön käyttö liikenteessä
Skenaario ajoneuvoteknologiat – Nissan

Lähde : Nissan Europe



Sähkön käyttö liikenteessä
Skenaario ajoneuvoteknologiat - Volvo Bussit

Lähde : Volvo Buses / E. Jobson

Täyssähkö

Ladattava hybridi

Hybridi



Sähkön käyttö liikenteessä



Sähkön käyttö liikenteessä

• Liikenteen energiatehokkuus, energiavirrat ja energialähteet
• Henkilöauton kulutus, kustannus, päästöt
• Tieliikenteen kehitys ja sähkön tarve liikenteessä Suomessa
• Tieliikenteen sähköistämien – tuulivoima ja päästövähennys

Energiatehokkuus, taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys



Sähkön käyttö liikenteessä
Energiavirrat ja –tehokkuus liikenteessä

Lähde : IEA Nordic Energy Research



Sähkön käyttö liikenteessä
Energialähteet liikenteessä 2010

Lähde : IEA Nordic Energy Research



Sähkön käyttö liikenteessä
Skenaario – Energialähteet liikenteessä 2050

Lähde : IEA Nordic Energy Research



Sähkön valinta käyttövoimaksi
Liikenteen energiatehokkuus ja energialähteet

Uusiutuvat energiat

Energiatehokkuus

Vuonna 2010 (IEA Nordic)

• Tieliikenteen (kevyt ja raskas) osuus koko liikenteen 
energian käytöstä on 70%

• Koko liikenteen energiatehokkuus on noin 30% 
(häviöt 70%)

• Tieliikenteessä käytetään lähes yksinomaan 
fossiilisia polttoaineita

• Liikenne on suurin fossiilisten polttoaineiden 
käyttäjä

Vuonna 2050 (skenaario IEA Nordic)

• Liikenteen käyttämä energia on alle 70% vuoden 
2010 tasosta 

• Liikenne ottaa suurimman osan tarvitsemastaan 
energiasta uusiutuvista energialähteistä



Sähkön käyttö liikenteessä 

Vuonna 2010  Suomen liikenteessä
• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 

Suomessa 12,5 Mt (CO2)

Liikenteen kasvihuonepäästöt 

Lähde : IEA Nordic Energy Research

Vuonna 2020 - kehitys
• Päästöjen arvioidaan vähenevän vuoteen 

2020 mennessä noin 1,4 Mt CO2
• Tieliikenteen osuus vähennyksessä on 

1,2 Mt CO2.

Uusien autojen CO2 päästökehitys kehitys- pohjoismaissa



Sähkön käyttö liikenteessä
Henkilöauton kulutus, kustannus, päästöt

Sähköauto 
(EV)

Ladattava
Hybridi
(PHEV)

Bensiini

Diesel

Teknologia Kulutus / 100 km

20 kWh

14 kWh / 1,5 l

lämpöarvo 15 kWh

5,6 l

lämpöarvo 50 kWh

4,9 l

lämpöarvo 49 kWh

2,5 €

4,0 €

9 - 10 €

7,5 – 8 €

Kustannus 
€/100 km

Henkilöautot
CO2 –

päästöt / km

40 g

67 g

130 g

130 g

2012

• EV ja PHEV – päästöt Suomen 
keskimääräisellä sähköntuotannolla

• EU voimassaoleva päästötavoite 
henkilöautoille on vuoteen 2015 
mennessä on 130 g/km

• Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa 
kannustimet vaikuttaneet CO2 -
päästökehitykseen suotuisasti

2020

• EU tavoittelee valmistajakohtaista 
päästötavoitetta, joka on 95 g / km

• Esimerkiksi tuulivoiman käyttö 
sähköauton lataukseen tekee 
käytöstä päästötöntä

*) Bussien tarvitsema energia noin 70 – 160 kWh / 100 km



2012
• Sähkön kulutus Suomessa 

vuonna 2012 oli 85,2 TWh

Sähkön kulutus liikenteessä:
• Kaikkien Suomen autojen sähköistäminen tarkoittaisi 

sähkön kulutuksena 7-8 TWh vuodessa

2030 – liikenteen sähkönkulutus
• Hidas skenaario (12% kaikista) 0,86 TWh
• Perusskenaario (26% kaikista) 1,83 TWh
• Nopea skenaario (57% kaikista) 4,1   TWh

Sähkön käyttö liikenteessä
Tieliikenteen kehitys ja sähkön tarve liikenteessä Suomessa

Lähde : Energiateollisuus: Hiilineutraalivisio vuodelle 2050 / Tiehallinto

Biomeri Oy, 2009



Sähkön jakelu liikenteeseen

Uusiutuvan sähkön tuotanto ja kulutus 

– Energia- ja ilmastostrategian tavoite tuulivoimalle
• Vuonna 2020 6 TWh

Skenaariotarkastelu

– Sähköautot kuluttavat sähköä
• Vuonna 2020 noin 0,3 – 0,6 TWh
• Vuonna 2030 noin 0,9 – 4,1 TWh

– Tuulivoimaa käytettäessä tieliikenteen CO2 -päästöt vähenevät
• Vuoteen 2020 mennessä 0,20 – 0,39 Mt (tieliikenteen vähennystavoite 1,2 Mt)
• Vuoteen 2030 mennessä 0,59 – 2,67 Mt

Tieliikenteen sähköistämien – tuulivoima ja päästövähennys



Sähkön jakelu liikenteeseen



Sähkön jakelu liikenteeseen

• Sähköauton lataaminen ja latauspisteet tulevaisuudessa
• Sähköautot osana kehittyvää energiajärjestelmää

Lataaminen, infrastruktuuri



Valtakunnallinen latausoperaattori

Operaattorin toiminta alkaa 2013/2014 ?
– Älyverkko, kustannustehokkuus, 

käyttäjäkokemus, liikenteen palvelut, 
valtakunnallisuus, epävarmuuden poisto 
käyttäjältä

Henkilöautojen lataus (direktiivi esitys)

Hidas lataus  (≤ 22 kW)
– AC – type 2 (vuosi 2015)

Nopea lataus (> 22 kW)
– AC – type 2 ( vuosi 2017)
– DC – combo 2

Julkinen latauspiste:
– Käyttäjällä vapaa pääsy
– Oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, 

syrjimättömyys

Sähkön jakelu liikenteeseen
Sähköauton lataaminen tulevaisuudessa

EU direktiiviesitys (2014)

2020 EU
– 8 Miljoonaa latauspistettä
– 800 000 julkista latauspistettä

2020 Suomi
– 71 000 latauspistettä
– 7000 julkista latauspistettä

Bussien lataus (kehityssuunta)

Kehityssuunta: automaattiset latausjärjestelmät
– Kosketuksettomat ja kosketukselliset
– raideliikenteen sähkönsyöttöjärjestelmä
– Induktiivinen lataus (200 kW)
– Tavoite akun pienentäminen



Sähkön jakelu liikenteeseen
Sähköauton lataaminen tulevaisuudessa

Lähde : Aalto-yliopisto

Suunnitelmia ...

Helsinki 
• Yleissuunnitelmassa 100 latauspistettä
• Tavoite 2013  - 30 latauspistettä

Vantaa
• Yleissuunnitelmassa 87 latauspistettä

ABC asemat
• yhteistyössä Fortum & Nissan
• 20 pikalatausasemaa valtaväylien varrelle

Latauspistetietokanta 2013

• Latauspisteitä Nobil -tietokannassa vuonna 
2013 (kaikki ei tietokannassa) on 34 kpl

• Lataustolppia on yhteensä 80 kpl, joissa 
pistokkeita yhteensä 108 kpl



• Kodit
• Työpaikat
• Kauppakeskukset
• Huoltoasemat
• Taksiasemat, taksitolpat
• Parkkihalli
• Huoltoasemat
• Taloyhtiö
• Energiayhtiöt 
• Parkkihalli
• Ostoskeskukset

• Virastot
• Parkkitalot
• Moottoritiet ja muut pääväylät
• Parkkiruudut
• Tankkaus- ja hinauspalvelut, 

liikkuvat sähkövarastot paikalle
• Kerrostalon yhteinen latauspaikka
• Taloyhtiöiden yhteisiä pisteitä
• Hotelli
• Jäähalli
• Yleisötapahtumien p-alueet

Sähkön jakelu liikenteeseen
Latauspisteet tulevaisuudessa



Sähkön jakelu liikenteeseen

Nyt

• Nykyiset sähkön käytön vuorokausivaihtelut 
mahdollistavat sähköautojen kotilataamisen 
ilman uusia suuria investointeja

Kehityssuunta

• Akkujen käyttö energiavarastona 
mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen 
tehokkaamman käytön

• Sähköautot osana kotitalouksien 
sähköjärjestelmää edistävät 
omavaraisuutta

• Yhdistämällä latausjärjestelmiin 
ohjattavuutta, voi niillä myös edesauttaa 
verkon tasapainon ylläpitoa

Sähköautot osana kehittyvää energiajärjestelmää

Lähde : Helsingin Energia

n. 1 750 MWh

Nykyisen kapasiteetin hyödyntäminen
• Yölataus
• 1750 MWh  100 000 autoa / 85 km
• Helsingin Energian esimerkki:



Kiitos !


