
Sähköinen liikenne 
Kestävä jakeluverkko mahdollistaa 
sähköisen liikenteen tavoitteet



1.      Suomen tieliikenteen päästöjen ennustetaan laskevan arvioitua nopeammin,  

sillä liikenteemme sähköistyy nopeasti. Lokakuussa 2021 ensirekisteröidyistä 

autoista ladattavia oli ennätyksellinen 38 prosenttia.

2.      Yli puolet (55 %) suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai  

täyssähköauton.

3.   Suomessa ennustetaan olevan 700 000–900 000 ladattavaa tai täyssähköautoa 

vuoteen 2030 mennessä. Carunan verkkoalueella rekisteröitiin kesään 2021 

mennessä noin kolmasosa Suomen ladattavista hybridi- ja sähköautoista.  

Ennusteiden mukaan määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä yli 240 000 autoon.

4.      Jotta sähköisen liikenteen tulevaisuusskenaario toteutuu, on jakeluverkon  

kestettävä autojen latauksen vaatimat hetkittäiset suuret tehotarpeet.

5.      Latauspisteiden älykäs kuormanohjaus tuo taloyhtiöille ja isoille kiinteistöille 

jopa kymmenien tuhansien eurojen investointisäästöt.

Tiivistelmä
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Kiinnostus ladattaviin hybrideihin ja täyssähkö-
autoihin on kohonnut muutaman viime vuoden 
aikana: vuonna 2011 Suomessa oli 33 ladat - 
tavaa autoa ja kymmenessä vuodessa määrä 
on kasvanut yli 65 000 autoon. Carunan verkko-
alueella rekisteröitiin kesään 2021 mennessä 
noin kolmasosa Suomen ladattavista hybridi-  
ja sähköautoista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion mukaan 
tieliikenteen päästöjen ennustetaankin laskevan  
Suomessa 2020-luvulla aiemmin arvioitua nope-
am min.  

Carunan lokakuussa 2021 teettämän kansalais-
kyselyn mukaan 55 prosenttia suomalaisista  
valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai täyssähkö- 
 auton. Hankintapäätöksiin vaikuttaa erityisesti 
mahdollisuus ”tankata” eli ladata autoa kotona 
(49 %), ladattavien autojen elinkaarikustannuk-
set (46 %) sekä sähkön hinta bensiinin hintaan 
verrattuna (46 %).

LÄHDE: Traficom
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Sähköinen liikenne kytkeytyy keskeisesti Suo-
men vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, 
sillä sähköautolla ajaminen ei aiheuta lainkaan 
päästöjä. Keväällä 2021 Suomen hallitus linjasi 
tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoja, joiden 
tavoitteena on puolittaa liikenteen aiheuttamat 
päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena  
on, että Suomessa olisi vuonna 2030 noin  
700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja noin  
45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista  
vähintään puolet olisi täyssähköautoja. 

Samaan aikaan odotukset sähköiselle liikenteelle 
vaikuttavat myös taloyhtiöihin. Lokakuussa 2020 
hyväksytyn lain mukaan taloyhtiöt joutuvat asen-
tamaan latausvalmiuden, kun yhtiöt toteuttavat 
laajoja pysäköintialueilleen ulottuvia remontteja. 
Laki koskee taloyhtiöitä, joiden yhteydessä on 
vähintään neljä pysäköintipaikkaa.

Myös Euroopan Unioni kannustaa jäsenmaitaan 
pienentämään liikenteen päästöjä ja tavoittelee  

asettamiensa normien kautta, että kaikki EU- 
alueella rekisteröidyt uudet autot ovat vuodesta 
2035 alkaen päästöttömiä. Tiukat tavoitteet sekä 

niitä varten asetetut tuet ja normit ovat vaikut-
taneet myös autovalmistajiin, joista yhä useampi 
luopuu polttomoottoriautojen kehityksestä.
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Polttomoottoriautoista luovutaan tulevina vuosina

2023 

Nissanilla puolet  
Euroopassa  
myydyistä autoista  
on hybridejä  
tai sähköautoja

2026 

Kaikki Fordin uudet  
mallit Euroopassa  
ovat täyssähköisiä tai  
ladattavia hybridejä

2030 

Volvo lopettaa hybridiautojen  
valmistuksen ja yhtiön kaikki  
mallit ovat sähköautoja, Toyota  
ja Lexus myyvät vuodessa yhteensä 
5,5 miljoonaa täyssähkö- ja hybridi-
autoa, Tesla valmistaa vuodessa  
20 miljoonaa sähköautoa

2040 

Hyundai myy  
keskeisillä  
markkinoilla  
pelkästään  
sähköistä  
mallistoa

2025 

Jaguar valmistaa  
pelkästään sähköautoja, 
Volkswagen aikoo myydä 
1,5 miljoonaa sähköautoa

2028 

Opel lopettaa polttomoottoriautojen 
valmistuksen Euroopassa

2035 

Volkswagen lopettaa  
poltto moottoriautojen myynnin 
Euroopassa, General Motors 
valmistaa vain päästöttömiä 
autoja
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Kannustimet kiihdyttävät  
ladattavan autokannan kasvua

Kannustimet kiihdyttävät ladattavan autokan-
nan kasvua – 50 prosenttia suomalaisista pitää 
auton ympäristöystävällisyyttä tärkeänä.

Kehityksen suunta on nähtävissä myös Carunan 
verkkoalueella. Vuonna 2020 ladattavien hybri-
dien ja sähköautojen määrä miltei tuplaantui 
reilusta 8 000 autosta yli 15 000 autoon.

Jotta liikenteen sähköistymiselle asetettuihin 
tavoitteisiin päästään, hallitus lisäsi keväällä 
2021 useita tukia ja kannusteita, joiden avulla 
korvataan fossiilisia polttoaineita, uudistetaan 
ajoneuvokantaa ja nostetaan liikennejärjes- 
telmän energiatehokkuutta.

Erityisesti syksyllä 2021 poistetulla autoverolla 
on ollut positiivisia vaikutuksia ladattavan auto-
kannan kasvussa. Lokakuussa 2021 täyssähkö-

autojen osuus ensirekisteröinneistä nousi 
uuteen ennätykseen, kun kuukauden aikana  
ensirekisteröitiin yhteensä 1 193 täyssähkö-
autoa. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista  
peräti 38 prosenttia oli ladattavia: täyssähkö-
autoja 18 prosenttia ja ladattavia hybridejä  
20 prosenttia.

Ensirekisteröinnit lokakuu 2021

18 %

20 %

62 %

  Täyssähköauto   Hybridi   Muut
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Carunan verkkoalueella ladattavia  
henkilöautoja on eniten Espoossa.

Samalla auton ympäristöystävällisyys vaikuttaa 
suomalaisten ostopäätöksiin. Puolet suomalai-
sista kertoo pitävänsä auton ympäristöystävälli-
syyttä melko (39 %) tai erittäin tärkeänä (12 %) 
tekijänä ostopäätöksessään. Naisilla ympäristö-
ystävällisyys korostui miehiä enemmän: naisista 
45 prosentille ympäristöystävällisyys oli melko 
tärkeää ja 15 prosentille erittäin tärkeää.  
Miehillä vastaavat luvut olivat 34 prosenttia  
(melko tärkeää) ja 9 prosenttia (erittäin tärkeää).

Traficomin rekisteröintikehitykseen pohjautuvien 
lukujen mukaan Carunan verkkoalueella eniten  
ladattavia henkilöautoja on tällä hetkellä Espoossa,  
Kirkkonummella, Tuusulassa ja Kaarinassa. 
Samaan dataan perustuvan ennusteen mukaan 
vuonna 2030 Espoon ladattavien henkilöautojen 
kanta on jo yli 100 000 autoa, Kirkkonummella  
yli 12 000, Tuusulassa lähes 10 000 ja Kaarinassa 
yli 10 000 autoa.

Ladattavien henkilöautojen kokonaismäärä kunnittain     2021     2030
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Kestävä jakeluverkko  
on ratkaiseva tekijä

Vuonna 2021 Suomessa on noin 4 600 julkisen 
peruslatauspisteen ja noin 400 pikalataus-
pisteen latausverkosto, joka kasvaa nopeasti 
tulevina vuosina. Verkosto on tiheimmillään 
Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais- 
Suomessa sekä harvimmillaan Lapissa ja  
Kainuussa. Traficomin rekisteröintikehitykseen 
pohjautuvan ennusteen mukaan Carunan verk-
koalueella on vuonna 2030 lähes 240 000 ladat-
tavaa hybridiä tai sähköautoa – ennusteessa ei 
ole otettu huomioon mahdollisia tulevia kannus-
timia tai muita poliittisen päätöksenteon ohjaus-
keinoja. Ladattavien autojen määrän kasvu lisää 
myös tarvetta laajemmalle latausverkostolle.

Tulevaisuuden sähköisen liikenteen edellytys 
onkin kestävä ja toimiva sähkönjakeluverkko.

Jakeluverkon kapasiteetin riittävyys liittyy  
moneen tulevaisuuden haasteeseen, kuten 

uusiutuvan energian käyttöönottoon ja uuden-
laisten lämmitysratkaisujen läpiviemiseen, mutta 
myös sähköiseen liikenteeseen ja etenkin sähkö-
autojen lataukseen. 

Vaikka kaikki Suomen sähköautoilijat eivät lataa-
kaan autojaan pika- tai suurteholatureilla juuri 
samaan aikaan, on jakeluverkon silti kestettävä 
yllättävät tehopiikit, joita kaiken muun sähkön-
käytön ohella tulee. Esimerkiksi samanaikainen 
lataus yhden naapuruston alueella voi aiheuttaa 
ongelmia paikalliselle sähkönjakelulle. Tällöin 
avuksi tulevat älykkäät sähköverkot ja älykäs 
kuormanhallinta, joka automaattisesti tasoittaa 
lataustehoa ja estää tehopiikkien syntymisen.

Älykäs kuormanohjaus  
estää yllättävät kustannukset  
taloyhtiöille

Sähköauton lataus kuluttaa sähköä, mutta 
kulutuksen määrään ja sitä kautta sähkölaskun 
suuruuteen vaikuttaa laturin nopeus. Selkein 
rahallinen säästö taloyhtiöille saadaan mietti-
mällä etukäteen, millainen latausteho otetaan 
käyttöön, etenkin jos ladattavia autoja on useita. 
Ensimmäiseksi kannattaakin kartoittaa, miten 
kiinteistön nykyinen sähkönkäyttö kuluttaa liit-
tymän kokonaiskapasiteettia ja onko siinä tilaa 
auton lataukselle.

Sähkönkulutushuiput osuvat talviaikaan ja arki-
päiviin usein klo 8–9 ja klo 17–19 välille. Jos 
kaikki taloyhtiön sähköautoilijat laittavat autonsa 
ruuhkatunteina latautumaan ilman, että lataus-
kuormia on ohjattu älykkäästi, aiheuttaa tämä 
voimakasta painetta muutoksille niin sähkö-
pääkeskuksessa, sulakekoossa kuin sähköliitty-
män suuruudessakin. 

Ennusteen mukaan Carunan  
verkkoalueella on vuonna 2030  
lähes 240 000 ladattavaa  
hybridiä tai sähköautoa.
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Latauspisteitä ei kannata ylimitoittaa, sillä kotona 
ei yleensä tarvita kovin suurta lataustehoa. 
Tärkeintä on, että latauspisteitä- ja tehoa riittää 
kaikille lataajille. 

Jotta kiinteistökohtaista liittymää ei tarvitse 
sähköautojen latauspisteiden vuoksi kasvattaa, 
kannattaa lataukseen hyödyntää älykästä kuor-
manhallintaa. Kuormanohjauksessa ajoneuvo-
kohtainen latausteho laskee, kun latauspisteisiin 
liitetään autoja lataukseen. Vastaavasti lataus-
teho kasvaa, kun samassa latausjärjestelmässä 
oleva auto poistetaan latauksesta tai sen akku 
tulee täyteen. 

Monissa taloyhtiöissä on toistaiseksi ollut käy-
täntö, että ensimmäinen sähköautoilija on saanut 
rakentaa latauspisteensä juuri niin kuin haluaa. 
Jos latauskäytäntöjä ei hallita ja liittymää lähde-
tään kasvattamaan, tulee liittymäkoon kasvatta-
misesta noin 5 000–15 000 euron vuosittaiset 
lisäkustannukset yhtiön koosta riippuen. Tähän  
päälle tulevat vielä sähköpääkeskuksen ja 
sähkön syötön muutostyöt sekä latausasemien 
hankinta.

Caruna kehittää jatkuvasti sähkönkäytön 
muutos tekijöiden ennakoivaa mallintamista,  
jotta muutostöitä todennäköisesti tarvitsevat 
jakeluverkon pisteet tunnistetaan ja liittymät 
päivitetään riittävän ajoissa vastaamaan muut-
tuvia tarpeita. Parhaaseen ja kaikille kustannus-
tehokkaimpaan lopputulokseen päästään, 
kun sekä jakeluverkko että kiinteistötasoinen 
maksimi latausteho on suunniteltu hyvin ja tasa-
painotettu palvelemaan lataustarpeita nyt ja 
tulevaisuudessa.

Latauspisteille ARA-tukea 

Jos latauspisteitä tai valmiuksia niihin 

hankitaan vähintään viisi kappaletta,  

voi taloyhtiö tai sen omistama pysä-

köintiyhtiö hakea hankkeeseen avus-

tusta Asumisen rahoitus- ja kehit-

tämiskeskukselta (ARA). Avustusta 

voidaan käyttää tarvekartoituksen, 

hankesuunnittelun, kaapeloinnin  

sekä sähkötöiden kustannuksiin.  

Jos latauslaitteet ovat taloyhtiön 

omistuksessa, ARA-tukea voidaan 

hakea myös laite kustannuksiin.  

Tuen suuruus on tavallisissa hank-

keissa 35 prosenttia kustannuksista, 

mutta jopa 50 prosenttia, jos hank-

keessa toteutetaan myös tehokkaita 

latauspisteitä. Enintään ARA-tukea 

voi saada 90 000 euroa.

Jos taloyhtiön latauskäytäntöjä  
ei hallita, tulee liittymäkoon  
kasvattamisesta noin 5 000– 
15 000 euron vuosittaiset  
lisäkustannukset.
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53 prosenttia suomalaisista lataisi 
sähköautoa ensisijaisesti kotona
Polttomoottorista sähköautoon siirtyvää voi  
mietityttää auton akun lataamisen vertautuminen 
tankkaamiseen. Oman latausrytmin löytyminen 
riippuu paljon auton käyttäjän arjesta: toisille  
lataus on helpointa kotona, toisille töissä ja 
toiset nojautuvat täysin julkisten latauspisteiden 
varaan. Lähtökohtaisesti 90 prosenttia autoista 
ladataan siellä, missä auto on pysäköitynä  
pisimpään.

Carunan kansalaiskyselyn tuloksista selvisi, 
että 53 prosenttia suomalaisista lataa tai lataisi 
sähköautoa ensisijaisesti kotona, 26 prosenttia 
julkisilla latauspaikoilla ja 5 prosenttia työpai-
kalla. Vastaajista 16 prosenttia ei tiennyt, missä 
sähköautoa voi ladata.

Kotilataus on suositumpi  
miesten keskuudessa

Kotilataus oli ensisijainen vaihtoehto sekä miehillä 
että naisilla, mutta miehet (59 %) suosivat sitä 
hieman naisia enemmän (47 %). Naiset kokivat 
julkiset latauspisteet paremmiksi latauspaikoiksi,  

ja 30 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista 
käyttäisi ensisijaisesti niitä. Miehillä vastaava 
luku oli 23 prosenttia. Naisista viides osa (20 %) 
ei tiennyt missä sähköautoa voi ladata.

Koti- ja työpaikkalataus

•  Kotipistorasia  
 tai muunnettu  
 lämmitystolppa

• Teho 1,8 kW

• Lataus noin  
 10 km/tunti

•  Latauslaite  
 ja pistoke

• Teho 3,7–11 kW

• Lataus noin  
 20–50 km/tunti

•  Type 2 -rasia tai  
 kiinteä Type 2  
 -kaapeli

• Teho 11–22 kW

• Lataus noin  
 50–150 km/tunti

•  CCS- tai  
 Chademo- 
 pistoke,  
 kiinteä kaapeli

• Teho 50 kW

• Lataus noin  
 300 km/tunti

•  CCS COMBO

• Lataus noin  
 600 km/tunti

Asiointilataus Pikalataus
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Maantieteellisen tarkastelun perusteella  
kotilatauksista olivat eniten kiinnostuneet  
itäsuomalaiset (58 %) ja vähiten pohjois-
suomalaiset (42 %). 

Ajon tarkoitus vaikuttaa eniten latauspaikan 
valintaan. Jos autoa käyttää työmatkaan,  
harrastuksiin ja kaupassa käyntiin, riittää  
monessa autossa akku muutamankin päivän 
ajoon. Tämän jälkeen autoa voi ladata yön yli  
kotona tai työpaikalla. Kun matka on pitkä,  
latausnopeudella on suuri merkitys, jotta  
matka etenee joustavasti. Tällöin tarvitaan  
pikalatureita.

Lataustehoon vaikuttaa sekä latauspaikan 
sähköliittymä että sen sisäinen verkko. Lataus-
paikkoja ja -tehoja on useita erilaisia ja erilaiset 
lataustavat tukevat sekä arki- että matka-ajoa.

Paljonko sähköauton lataus  
maksaa?

Keskiverto sähköauto kuluttaa noin 20 kilo-
wattituntia sadalla kilometrillä. Jos kuljettaja 
lataa autoaan kotona, jossa sähkö maksaa noin 
15 senttiä kilowattitunnilta, sadan kilometrin 
sähköautoilu maksaa noin kolme euroa. Bensan 
nykyisellä miltei kahden euron litrahinnalla sata 
kilometriä maksaa reilu 10 euroa.

Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan 
perusautoilijalle kertyy vuorokaudessa keski-
määrin 52 ajokilometriä eli vuosittain 18 980 
kilo metriä. Keskivertosähköauton 20 kilowatti-
tunnin sähkönkulutuksella vuosittainen kulutus 
olisi siis 3 796 kilowattituntia. Jos autoa lataa 
aina hitaassa, noin 15 senttiä kilowattitunnilta  
maksavassa laturissa, kertyy vuosittaisia lataus-
kustannuksia 569,40 euroa.

Kansalaiskyselyn tulosten mukaan suurin osa 
suomalaisista pitää (43 %) täyssähköauton  
lataamista bensa-auton tankkaamista halvempana.  
Erityisesti 55–64-vuotiaiden (23 %) mielestä 
bensan tankkaaminen on sähköauton lataamista  
edullisempaa, kun 18–24-vuotiaat (50 %) ja 
25–34-vuotiaat (49 %) pitivät sähköauton lataa-
mista bensa-auton tankkaamista halvempana. 
Kaikista vastaajista vajaa kolmannes (30 %) ei 
osannut arvioida kumpi tulee edullisemmaksi.

Sähkön hinnalla verrattuna bensan hintaan  
oli suomalaisten mielestä merkitystä hybridi- 
tai sähköauton houkuttelevuuden kannalta: yli 
80 prosenttia suomalaisista piti sähkön hintaa 
bensan hintaan verrattuna joko erittäin tai 
melko tärkeänä ominaisuutena. Erityisesti hinta 
kiinnosti itäsuomalaisia (54 %), mutta myös 
45–54-vuotiaita (50 %) sekä 55–64-vuotiaita  
(54 %) vastaajia.
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Itse tuotetulla aurinko- 
energialla saa sähköautoon  
jopa 30 000 ajokilometriä

Sähköauton lataaminen kotona on jo nyt helppoa, 
mutta oman parkkipaikan voi myös muokata  
entistä tehokkaammaksi sähköauton ”bensa- 
asemaksi” investoimalla aurinkopaneeleihin. 
Myös asunto-osakeyhtiössä aurinkopaneeleilla 
voidaan tuottaa ainakin osa lataamiseen tarvit-
tavasta energiasta ja myydä tuotettu energia 
latausta tarvitseville. Aurinkosähkö on kustan-
nustehokkainta silloin, kun sitä käytetään  
mahdollisimman paljon omassa kiinteistössä.

Kuormanohjauksen ja aurinkopaneelien avulla 
sähköautoa saa ladattua edullisesti. Jos auto 
on päiväsaikaan kotona, voi kuormanohjausta 
hyödyntää ajastamalla sähköauton latautumaan 
päivän aurinkoisina tunteina. 

Jos omakotitalon katolle asennetut paneelit  
tuottavat vuodessa keskimäärin 6 000 kWh  
aurinkoenergiaa, lataa sillä keskivertosähkö-
autoa 30 000 ajokilometrin verran. 

Aurinkoenergia parantaa sähköautoilun kannat-
tavuutta ja sähköautoilu taas aurinkoenergian 
kannattavuutta.

www.virtane.fi löytyy ratkaisut ja asentajat 
sekä sähkö autojen latauspisteille että aurinko-
paneeleille. Palvelu on saatavilla Carunan  
verkkoalueilla.

Aurinkosähkö on kustannus- 
tehokkainta silloin, kun sitä  
käytetään mahdollisimman
paljon omassa kiinteistössä.
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