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Tiivistelmä 
 

Autoalan käyttövoimaennusteen tavoitteena on esittää teknologian kehitykseen ja kulutustottu-

musten muutoksiin nojaava tiekartta, joka kuvaa eri käyttövoimien kehitystä tulevien vuosien ai-

kana. Tavoitteena on ollut luoda realistinen ennuste uusien käyttövoimien yleistymiselle. Tulevai-

suuden käyttövoimista on laadittu kaksi eri kehityspolkua, joista toinen kuvaa ns. perusennustetta, 

jossa nykyiset autokannan kansalliset ohjaustoimenpiteet eivät muut ja toinen polkua, jossa auto-

alan ilmastostrategiassa esitetyt toimenpiteet on toteutettu.  

Säänneltyjä päästöjä koskevien Euro-raja-arvojen ja valmistajille asetettujen hiilidioksidipäästöjä 

koskevien tavoitearvojen merkitys ajoneuvotekniikan kehitykseen on olennaisen tärkeä. Päästöjen 

raja-arvot ja EU:n autonvalmistajille asettamat tavoitearvot ovat lähtökohtaisesti tekniikkaneutraa-

leja, jolloin valmistaja voi päästä päästövähennyksiin monin eri teknologioin. Valmistajille asetetut 

raja-arvot suosivat tästä huolimatta selvästi sähköistymistä, sillä hiilidioksidipäästöjen valmistaja-

kohtaisessa monitoroinnissa ja laskennassa otetaan huomioon ainoastaan käytön aikaiset päästöt. 

Näin ollen ajamiseen käytettävän sähköenergian päästövaikutuksia ei oteta huomioon, vaan 

akkusähköautot ovat päästöjen monitoroinnissa nollapäästöisiä ja sähköenergian tuotantoa tarkas-

tellaan EU-tasolla osana päästökauppasektoria. Vastaavasti esimerkiksi biokaasun, E85-polttoai-

neen tai uusiutuvan dieselin käyttöä polttoaineena ei ole mahdollista ottaa huomioon päästöjen 

valmistajakohtaisessa monitoroinnissa, sillä niiden hiilidioksidia vähentävä vaikutus tapahtuu polt-

toaineketjun aikana. 

Käyttövoimaennusteen mukaan käyttövoimapaletti laajenee vähitellen ja hallitusti, eikä odotetta-

vissa ole nopeaa markkinoiden muutosta, joka vaikuttaisi merkittävästi esimerkiksi autojen jälleen-

myyntiarvoihin. Automarkkinoiden muutos näkyy kuluttajalle siten, että kun vielä viime vuosikym-

menellä käyttövoimavaihtoehtoja oli vain muutama, ensi vuosikymmenellä kuluttajan valikoimassa 

on 5–6 varteenotettavaa polttoaine- ja käyttövoimavaihtoehtoa. 

Perusennusteen rinnalla on tutkittu autoalan tiekarttana vaihtoehtoa, jossa on toteutettu autoalan 

ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä autoveron vaiheittainen poistaminen ja erittäin vähä-

päästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen. Autoalan tiekartassa autokannan kierto-

aika on noin 3,7 vuotta nopeampi kuin perusennusteessa, sillä autoveron poistamisen on ennakoitu 

lisäävän ensirekisteröintien määrää ja autokannan poistumaa siten, että kannan keskimääräinen 

romutusikä laskisi noin 17 vuoteen. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä on muilta osin 

sama kuin perusennusteessa, mutta autoalan tiekartassa vuosina 2020–2027 on käytössä erittäin 

vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannustemalli, jossa laskennallista verotusarvoa alennetaan 

enimmillään 75 % sellaisilla autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 95 g/km (WLTP). Autoalan 

tiekartassa päädytään vuosiin 2030 ja 2035 mennessä merkittävästi suurempiin sähkö- ja kaasuau-

tojen määriin, sillä autokannan nopeampi uudistuminen tuo autokantaan enemmän uusia autoja 

ensi vuosikymmenen aikana, jolloin käyttövoimamurros on nopeimmillaan.  
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1. Johdanto 
 

Käyttövoimatiekartan tavoitteena on ollut muodostaa eri teknologioiden saatavuuden, hintakehi-

tyksen ja teknologisen kehityksen perusteella arvio siitä, mikä on henkilöautokannan käyttövoima-

jakauman kehitys tulevien vuosikymmenten aikana.  

Viime kuukausina monet tahot - mm. SITRA, ILMO, Ilmastopaneeli ja useat eri tutkimushankkeet - 

ovat laatineet omia käyttövoima-arvioitaan, jotka perustuvat pääosin tavoitteellisiin lukuihin. Nii-

den tarkoituksena on ollut herättää keskustelua hiilineutraalien käyttövoimien edistämistoimista, 

mutta niissä ei pääosin ole esitetty toimenpiteitä, joilla muutokseen päästäisiin. 

Käyttövoimatiekartassa on laadittu ns. perusennuste, jossa ensirekisteröintikehitys on nykytilan-

teen jatkumoa edustavan kehityksen mukainen ja liikenteen verotus ja hinnoittelu noudattaa ny-

kyistä autoilun verotusta. Perusennusteessa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen hankin-

taan ei ole oletettu kohdennettavan uusia hankintakannusteita nykyisten lisäksi. 

Käyttövoimaennusteisiin on haettu taustatietoa kirjallisuusselvityksellä viimeaikaisista koti- ja ulko-

mailla tehdyistä käyttövoimaennusteista. Ennusteessa on käyty läpi viimeaikaiset EU-linjaukset sekä 

ajoneuvovalmistajille asetetut päästötavoitteet.  

Perusennusteen rinnalla on tutkittu autoalan tiekarttana vaihtoehtoa, jossa on toteutettu autoalan 

ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä autoveron vaiheittainen poistaminen ja erittäin vähä-

päästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen. Autoalan tiekartassa päädytään vuosiin 

2030 ja 2035 mennessä merkittävästi suurempiin sähkö- ja kaasuautojen määriin, sillä autokannan 

nopeampi uudistuminen tuo autokantaan enemmän uusia autoja ensi vuosikymmenen aikana, jol-

loin käyttövoimamurros on nopeimmillaan. Lisäksi vuosina 2020–2027 käytössä oleva erittäin vähä-

päästöisten työsuhdeautojen kannustemalli lisää sähköautojen kysyntää ajanjaksona, jolloin sähkö-

autojen hinta polttomoottoriautoihin nähden on vielä korkea. 
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2. Käyttövoimien yleistymisennusteen tausta 
 

Päästöjen vähentämistavoitteet 

Pariisin ilmastosopimuksen taakanjaon mukaisesti Suomessa on tavoitteena vähentää päästökau-

pan ulkopuolisen sektorin päästöjä 39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden. 

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategissaan Suomi on asettanut liikenteelle samalla aikavälillä 50 

prosentin vähentämistavoitteen. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on lisäksi määritelty, 

että tavoitteena on 250 000 sähköauton ja 50 000 kaasuauton kanta vuoteen 2030 mennessä. 

EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40% vuoden 1990 

tasosta. Tällä hetkellä EU:ssa valmistellaan vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista vä-

hintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU-ko-

mission ilmastostrategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali eli ns. nettonollapäästötaso vuo-

teen 2050 mennessä.  

EU:n autonvalmistajille asettamat tavoitteet 

EU:ssa asetettiin henkilö- ja pakettiautoille ensimmäisen kerran vuonna 2009 autonvalmistajia sito-

vat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat tavoitearvot. Tavoitearvot koskevat EU-markki-

noille saatettujen uusien henkilöautojen keskipäästöjä. Ajoneuvovalmistajat joutuvat maksamaan 

sanktioita, jos niiden markkinoille saattamien autojen keskipäästöt ylittävät niille asetetut tavoi-

tearvot. 

Henkilöautoille määritetyt valmistajaa sitovat raja-arvot olivat vuodelle 2015 keskimäärin 130 g/km 

ja vuodelle 2020-2021 keskimäärin 95 g/km. Tavoitearvot määritellään painoluokittain, joten kai-

kille valmistajille on määritelty käytännössä hieman toisistaan poikkeavat sitovat raja-arvot (EEA 

2017). Vuosien 2021–2030 raja-arvoista on muodostettu EU-komission, -parlamentin ja -neuvoston 

kolmikantaneuvotteluissa kompromissi, jonka mukaan vuoden 2025 tavoitearvo on 15 % ja vuoden 

2030 tavoitearvo 37,5 % vuoden 2021 arvoa alempi (kuva 2).  

 

Kuva 1. EU:n autonvalmistajille asettamat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet NEDC-mit-

taustasolla ilmaistuna. Vuosien 2025 ja 2030 tavoitearvot ovat vielä EU-parlamentin vahvistetta-

vana ja niille määritellään grammakohtaiset arvot lähivuosien aikana. 
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Valmistajille asetettujen hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitearvojen merkitys ajoneuvotekniikan 

kehitykseen on ratkaisevan tärkeä. Säänneltyjen päästöjen raja-arvot ja EU:n autonvalmistajille 

asettamat tavoitearvot ovat tekniikkaneutraaleja, jolloin valmistaja voi päästä päästövähennyksiin 

monin eri teknologioin. Tekniikkanneutraali lähestymistapa on tärkeä, koska vain sillä voidaan var-

mistaa, että uudet innovaatiot tukevat parhaalla mahdollisella tavalla päästöjen vähentämistä.  

EU:n valmistajille asettamat raja-arvot suosivat selvästi sähköautoja, sillä päästöjen monitoroin-

nissa ja laskennassa ei oteta huomioon polttoaineen koko tuotantoketjua. Näin ollen esimerkiksi 

biopolttoaineiden päästöjä vähentävää vaikutusta ei oteta laskennassa huomioon. Valmistajille ase-

tettujen raja-arvojen määrittelyn takia esimerkiksi etanoli- ja kaasuautojen markkinasaatavuus on 

tällä hetkellä rajallinen, koska hiilidioksidipäästöt mitataan päästölaskennassa käytön ajalta. 

Lisäksi tavoitearvojen taitepisteiden laskennassa käytetään kannustemalleja, joiden tavoitteena on 

nopeuttaa nollapäästöisten täyssähköautojen yleistymistä autokannassa. Super credit -kannustelas-

kenta suosii selvästi nollapäästöisten autojen markkinoille saattamista.  

Pakokaasuja koskevien raja-arvojen muutokset 

Myös säänneltyjä päästöjä koskevien Euro-raja-arvojen merkitys eri käyttövoimien kysynnän kehi-

tyksen kannalta on suuri. Dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on viime vuosina alentunut 

koko Euroopassa ensisijaisesti pakokaasupäästöjä koskevan lainsäädännön myötä. Dieselin osuutta 

ovat vähentäneet vuonna 2018 voimaan astuneet liikenteessä tehtävää mittausta koskevat RDE-

säädökset, jotka ovat lisänneet pakokaasujen jälkikäsittelyä koskevia vaatimuksia. Dieselautojen 

hinta on uusiempien päästönormien voimaan astumisen jälkeen keskimäärin 10 prosenttia vastaa-

van auton bensiinimallia korkeampi. Kehitys on johtanut siihen, että dieselautojen mallivalikoima 

on yhä selvemmin keskittynyt isokokoisiin henkilöautoihin, joissa dieselmoottori on taloudellisim-

millaan. Lisäksi dieselpolttonesteen maailmanmarkkinahinta on viime vuosina noussut bensiiniä 

enemmän, mikä on osaltaan vaikuttanut dieselautojen käyttötalouteen. 

EU:ssa valmistellaan parhaillaan seuraavan sukupolven Euro 7 -säädöksiä henkilö- ja pakettiautojen 

säänneltyjen päästöjen vähentämiseksi. Tulevissa päästönormeissa todennäköisesti erityisesti hiuk-

kas- ja typen oksidi -päästöjen raja-arvoja tarkistetaan ja liikenteessä tehtävät RDE-mittaukset laaje-

nevat koskemaan useita päästölajeja, kun ne nykyisin koskevat ainoastaan typen oksidi -päästöjä. 

Myös mittausmenetelmät kehittyvät tulevaisuudessa siten, että ne kuvaavat aiempaa paremmin 

liikenteessä syntyviä päästöjä. 

Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen saatavuus ja kustannuskehitys 

Kuvaan 2 on koottu arvio eri käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen yleispiirteisestä kustannus-

kehityksestä. Eri teknologioiden tuotantokustannuksia on verrattu tavanomaiseen bensiiniautoon 

vuoden 2018 hintatasolla. Vuoden 2018 hintatason pohjana ovat noin 150 Suomessa myynnissä 

olevan henkilöautomallin veroton myyntihinta suhteessa vastaavaan bensiinikäyttöiseen autoon, 

jossa ei ole hybriditeknologiaa.  

Liitteessä 1 on lisäksi kuvattu eri teknologioiden kehitystä jarruttavia ja nopeuttavia tekijöitä sekä 

markkinoiden epävarmuustekijöitä. 

Polttomoottoriautot 

Päästö- ja turvallisuusnormien kehitys lisää valmistuskustannuksia myös perinteisillä polttomootto-

riautoilla tulevina vuosikymmeninä. Bensiiniautojen tuotantokustannusten on ennakoitu kasvavan 

maltillisesti, mutta dieselautoissa pakokaasupäästöjä koskevat normit lisäävät ensi vuosikymme-

nellä dieselautojen tuotantokustannuksia. Kaasuautojen ja bensiiniautojen hintaeron on ennakoitu 

kapenevan.  
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Kuva 2. Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien autojen tuotantokustannusten kehityksestä. (muokattu 

lähteistä PA Consulting 2018, Soulopoulos 2017, Westerholm 2017, Boston Consulting Group 2018, 

OECD/IEA 2018, Roland Berger 2017). 

Sähkö 

Myös täyshybridien ja ladattavien hybridien hinnat lähestyvät bensiiniautoa vuoteen 2030 men-

nessä. Ladattavien hybridien hinnan on ennakoitu laskevan dieselautojen hintaa alemmas ennen 

vuotta 2025. Täyssähköautojen hinnan on arvioitu alittavan bensiiniautojen hinnan vuonna 2030, 

ladattavien hybridien hinnan vuonna 2028 ja dieselautojen hinnan vuonna 2027. 

Suomen autokanta sähköistyy tällä hetkellä lataushybridien vetämänä. Suomen sähköautomarkkina 

poikkeaa tällä hetkellä selvästi Euroopan keskimääräisestä jakaumasta. Koko EU-markkinassa ladat-

tavien sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 2,0 prosenttia, josta noin puolet 

oli täyssähköautoja ja noin puolet ladattavia hybridejä. Suomessa täyssähköautojen osuus ensire-

kisteröidyistä sähköautoista oli 14 prosenttia ja lataushybridien 86 prosenttia. Täyssähköautojen 

osuudessa jäimme siis reippaasti EU-keskiarvosta, mutta lataushybrideissä Suomen luvut ovat EU-

mittakaavassakin korkeat.  

Täyssähköautojen mallivalikoima on vielä kapea ja sähköautojen verolliset keskihinnat ovat vielä 

keskimäärin 1,9-kertaisia vastaavaan bensiiniautoon nähden. Lähivuosina markkinoille on tulossa 

uusia keskikokoista ja keskihintaista segmenttiä edustavia automalleja ja ensirekisteröityjen täys-

sähköautojen jakauma painottuu aiempaa selvemmin keskikokoisiin autoihin. 

Ladattavien hybridien valikoima keskittyy pääosin suurten katumaasturien ja edustusautojen seg-

menttiin, joissa hintaero vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna jää suhteellisesti pienem-

mäksi. 

Uusien ajoneuvoteknologioiden on ennakoitu kehittyvän siten, että täyssähköautojen tuotantokus-

tannukset alenevat polttomoottoriautojen tasolle vuosina 2028–2032. Polttokennoautojen on 
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arvioitu olevan vielä vuonna 2030 1,5–2-kertaisia polttomoottori- ja akkusähköautoihin verrattuna, 

mutta ero tasaantuu vuosina 2030–2045. 

Polttomoottoriauton ja sähköauton hintaerot johtuvat ensisijaisesti ajovoima-akkujen, moottorin ja 

voimasiirtojärjestelmien hintaerosta. Akkujen osuus sähköauton hinnasta on keskimäärin kolman-

nes, joten sähköautojen hintaan vaikuttaa eniten akkuteknologian kehitys, jonka merkitys on suuri 

myös ajoneuvojen käyttösäteen ja sitä kautta niiden yleistymistodennäköisyyden kannalta. Lisäksi 

tuotantokustannuksia alentavat tuotantomäärien kasvu ja voimasiirtojärjestelmien kehittyminen.  

Akkuteknologian tuotantokustannusten on ennakoitu tulevina vuosina alenevan merkittävästi. Ar-

viot akkujen tuotantokustannusten alenemisesta vuosina 2018–2025 vaihtelevat 30–50 prosentin 

suuruusluokassa. Näin ollen pelkästään akkujen tuotantokustannuksen aleneminen alentaisi sähkö-

autojen hintaa noin 15 prosenttia nykytilanteeseen nähden. Jos lisäksi oletetaan, että hybriditekno-

logiaan liittyvien voimansiirtoteknologioiden tuotantokustannukset alenevat, voidaan arvioida, että 

sähköautojen hinta olisi vuonna 2025 noin kolmanneksen nykyistä alempi. Eri lähteissä on arvioitu, 

että vuonna 2030 suuren käyttösäteen täyssähköauton tuotantokustannus olisi vuonna keskimäärin 

5 000 – 11 000 euroa polttomoottoritoimista autoa korkeampi. Taajamaolosuhteisiin suunnitellun 

akkukapasiteetiltaan pienemmän auton osalta hintaero jäisi pienemmäksi, keskimäärin 3 000 – 

5 000 euroon. Suuren käyttösäteen täyssähköautoilla veroton hinta olisi tällöin 20–40 % ja kaupun-

kiympäristöön suunnitellun pienen käyttösäteen sähköauton 10–20 % vastaavaa polttomoottoritek-

niikkaa korkeampi.  

Ladattavilla hybrideillä hinnan ero polttomoottoritekniikkaan on tällä hetkellä pienempi, sillä akku-

jen kapasiteetin ei tarvitse olla yhtä suuri kuin täyssähköautoissa. Toisaalta kaksi moottoria ja voi-

masiirtojärjestelmän monimutkaisempi rakenne nostavat kustannuksia. Akkuteknologian kehitys ei 

alenna suhteellisesti yhtä paljon ladattavien hybridien hintatasoa, mutta toisaalta mallivalikoiman 

laajentuminen pienempiin ajoneuvokokoluokkiin alentaa todennäköisesti merkittävästi hintoja. Ak-

kuteknologian kehityksen on arvioitu alentavan ladattavien hybridien hintatasoa. Eri lähteissä ladat-

tavien hybridiautojen tuotantokustannusten on arvioitu vuonna 2030 olevan 4 000 – 6 500 euroa 

perinteistä polttomoottoriautoa korkeammat. Ladattavan hybridiauton veroton hinta olisi tällöin 

15–20 % bensiiniautoa korkeampi.   

Vety 

Vetyautojen tuotantokustannusten on arvioitu olevan vielä 2030 selvästi suuremmat kuin poltto-

moottoriautojen ja akkusähköautojen. Eri lähteissä vedyn potentiaalin on kuitenkin arvioitu kasva-

van 2030-luvulla erityisesti tilanteessa, jossa vedyn tuotantoon käytettävää sähköä olisi mahdollista 

tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä. Vuoden 2030 tilanteessa vetyautojen hintaeron bensiiniau-

toon nähden on arvioitu olevan suurin piirtein sama kuin akkusähköauton hintaero on nykyisin ben-

siiniautoon verrattuna.  

 

3. Tulevaisuuden tiekartat 
 

Perusennuste 

Täyssähköautojen kysynnän on ennakoitu kasvavan maltillisesti lähivuosina, mutta kysyntää rajoit-

taa vielä vuosiin 2023–2024 asti autojen saatavuus ja sähköautojen korkea hinta vastaavaan poltto-

moottoriautoon verrattuna. Sähköautojen saatavuutta rajoittaa ennen kaikkea akkujen saatavuus, 

sillä kaikilla autovalmistajilla sähköautojen mallivalikoima ja tuotanto on huomattavassa kasvussa. 

Akkujen valmistuskapasiteetista on pulaa, ja uusia tuotantoyksiköitä on tulossa merkittävästi lähi-

vuosina. Lataushybridien saatavuus on täyssähköautoja parempi, koska niissä käytetään pienempiä 
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ajovoima-akkuja. Autonvalmistajat kohdentavat vielä toistaiseksi melko niukan sähköautotarjonnan 

maihin, joissa on suurimmat sähköautojen markkinat – toisin sanoen suurimmat hankintakannus-

teet.  

Perusennusteessa erityisesti sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvaa maltillisesti vielä lähi-

vuosina. Täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ennakoitu vuoteen 

2025 mennessä kasvavan noin 9 prosenttiin nykyisisestä 0,6 prosentista. Lataushybridien kysynnän 

on ennakoitu vilkastuvan nopeammin – vuoteen 2025 mennessä niiden osuuden ensirekisteröin-

neistä on arvioitu kasvavan perusennusteessa noin 16 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli 4,1 

prosenttia. Myös kaasuautojen osuuden on arvioitu kasvavan viime vuoden 1,0 prosentista 2,6 pro-

senttiin vuoteen 2025 mennessä. Kaiken kaikkiaan vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden ensire-

kisteröinneistä on vuonna 2025 arvioitu olevan noin 27 prosenttia ensirekisteröinneistä. Vuoteen 

2030 mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden on ennakoitu kasvavan 42 prosenttiin. 

Myös bensiinin ja dieselin kysyntä jatkuu vakaana, mutta osuudet alenevat ja antavat tilaa vaihto-

ehtoisille polttoaineille. Bensiini- ja dieselautojen osuudet sisältävät myös hybridivoimalinjoja sisäl-

täviä vaihtoehtoja, jotka parantavat merkittävästä perinteisten polttomoottorien energiatehok-

kuutta.  

 

 

Kuva 1. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista perusennusteessa. Vuosien 

2015–2018 osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2019–2040 osuudet autoalan käyttövoima-

tiekarttaan. *) Bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös 

biopolttoaineet. 
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Taulukko 1. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Vuosien 2015–2018 osuu-

det perustuvat toteutumaan ja vuosien 2019–2040 osuus kuvaa perusennusteen mukaista kehi-

tystä. Taulukossa bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi 

myös biopolttoaineet. Bensiini ja diesel sisältävät lisäksi myös hybridiautot, joissa ei ole ulkoista la-

tausmahdollisuutta. 

 

Täyssähköautoja olisi perusennusteen mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna 2025 noin 

47 000 ja ladattavia hybridejä noin 109 000. Vuonna 2030 sähköautoja olisi kannassa yhteensä 

136 000 ja ladattavia hybridejä 228 000. Sähköautojen kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin 

noin 364 000. 

Taulukko 2. Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä henkilöautokannassa perusennus-

teessa. 

sähköautojen määrä 
 

täyssähkö PHEV yhteensä 

2025 47 377 108 876 156 254 

2030 136 459 227 963 364 422 

Osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista 
   

 
bensiini (ml. 

hybridi) 
diesel (ml. 

hybridi) 
kaasu täyssähkö lataushybridi vety yhteensä 

2015 63,5 % 35,7 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 100 % 

2016 65,5 % 33,2 % 0,1 % 0,2 % 1,0 % 0,0 % 100 % 

2017 66,6 % 30,4 % 0,4 % 0,4 % 2,2 % 0,0 % 100 % 

2018 70,3 % 24,0 % 1,0 % 0,6 % 4,1 % 0,0 % 100 % 

2019 69,9 % 22,0 % 1,1 % 1,2 % 5,8 % 0,0 % 100 % 

2020 67,6 % 21,0 % 1,1 % 2,2 % 8,1 % 0,0 % 100 % 

2021 64,5 % 20,0 % 1,8 % 4,0 % 9,7 % 0,0 % 100 % 

2022 61,8 % 19,0 % 2,0 % 5,6 % 11,7 % 0,0 % 100 % 

2023 60,3 % 18,0 % 2,2 % 6,7 % 12,9 % 0,0 % 100 % 

2024 58,8 % 17,0 % 2,4 % 7,7 % 14,1 % 0,0 % 100 % 

2025 55,6 % 17,0 % 2,6 % 9,2 % 15,6 % 0,0 % 100 % 

2026 52,4 % 17,0 % 2,9 % 10,6 % 17,1 % 0,0 % 100 % 

2027 48,8 % 17,0 % 3,2 % 12,2 % 18,8 % 0,1 % 100 % 

2028 45,0 % 17,0 % 3,5 % 14,0 % 19,8 % 0,8 % 100 % 

2029 42,3 % 16,9 % 3,8 % 16,1 % 19,8 % 1,1 % 100 % 

2030 39,3 % 16,8 % 4,1 % 18,5 % 19,8 % 1,6 % 100 % 

2031 36,1 % 16,6 % 4,5 % 21,8 % 18,8 % 2,2 % 100 % 

2032 34,0 % 16,5 % 4,8 % 24,0 % 17,8 % 2,9 % 100 % 

2033 31,3 % 16,4 % 5,2 % 26,4 % 17,0 % 3,7 % 100 % 

2034 29,5 % 16,3 % 5,6 % 27,7 % 16,1 % 4,8 % 100 % 

2035 27,6 % 16,2 % 6,1 % 29,1 % 15,3 % 5,8 % 100 % 

2036 25,4 % 16,1 % 6,5 % 30,6 % 14,5 % 6,9 % 100 % 

2037 22,8 % 16,0 % 7,1 % 32,1 % 13,8 % 8,3 % 100 % 

2038 19,7 % 15,8 % 7,6 % 33,7 % 13,1 % 10,0 % 100 % 

2039 16,2 % 15,7 % 8,2 % 35,4 % 12,5 % 12,0 % 100 % 

2040 12,7 % 15,6 % 8,9 % 37,1 % 11,8 % 13,8 % 100 % 
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Autoalan tiekartta 

Autoalan tiekartassa kehitys eroaa perusennusteesta siinä, että siinä autovero poistuisi vaiheittain 

seuraavan 5–6 vuoden aikana. Autokannan kierto nopeutuisi siten, että autoja ensirekisteröitäisiin 

vuosittain noin 175 000. Tämä lisäisi selvästi uusien autojen osuutta autokannasta ja liikennesuorit-

teesta. Lisäksi autoalan tiekartassa on kuvattuna erillinen työsuhdeautojen hankintakannuste, jossa 

työsuhdeauton laskennallista verotusarvoa alennettaisiin vähäpäästöisillä autoilla. Täyssähköau-

toilla ja hybrideillä, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat alle 20 g/km, verotusarvoa alen-

nettaisiin 75 %. Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin 1 % jokaista hiilidioksidigrammaa 

kohti, jolloin yli 95 g/km päästötason autot eivät olisi alennuksen piirissä. Hankintakannuste olisi 

voimassa täysimääräisen vuosina 2020–2023 ja se poistettaisiin vaiheittain vuosina 2024-2027. 

Hankintakannusteen seurauksena taulukossa 3 esitetyssä autoalan tiekartan mukaisessa ensirekis-

teröintien käyttövoimajakaumassa täyssähköautojen ja lataushybridien ensirekisteröintiosuus on 

perusennustetta suurempi. 

Taulukko 3. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Vuosien 2015–2018 osuu-

det perustuvat toteutumaan ja vuosien 2020–2028 osuudet autoalan käyttövoimatiekarttaa. Vuo-

den 2027 jälkeen ensirekisteröintien osuudet ovat samat kuin perusennusteessa. Taulukossa ben-

siini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös biopolttoaineet. 

Bensiini ja diesel sisältävät lisäksi myös hybridiautot, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta. 

Osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista  
bensiini (ml. 

hybridi) 
diesel (ml. 

hybridi) 
kaasu täys-

sähkö 
lataus-
hybridi 

vety yhteensä 

2015 63,5 % 35,7 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 100 % 

2016 65,5 % 33,2 % 0,1 % 0,2 % 1,0 % 0,0 % 100 % 

2017 66,6 % 30,4 % 0,4 % 0,4 % 2,2 % 0,0 % 100 % 

2018 70,3 % 24,0 % 1,0 % 0,6 % 4,1 % 0,0 % 100 % 

2019 69,9 % 22,0 % 1,1 % 1,2 % 5,8 % 0,0 % 100 % 

2020 59,8 % 21,0 % 1,1 % 5,3 % 12,8 % 0,0 % 100 % 

2021 55,5 % 20,0 % 1,8 % 7,8 % 15,0 % 0,0 % 100 % 

2022 53,0 % 19,0 % 2,0 % 9,6 % 16,4 % 0,0 % 100 % 

2023 50,8 % 18,0 % 2,2 % 11,1 % 17,9 % 0,0 % 100 % 

2024 51,1 % 17,0 % 2,4 % 11,7 % 17,8 % 0,0 % 100 % 

2025 50,1 % 17,0 % 2,6 % 12,1 % 18,3 % 0,0 % 100 % 

2026 47,7 % 17,0 % 2,9 % 13,0 % 19,4 % 0,0 % 100 % 

2027 45,2 % 17,0 % 3,2 % 14,5 % 20,1 % 0,1 % 100 % 

2028 45,0 % 17,0 % 3,5 % 14,0 % 19,8 % 0,8 % 100 % 

2029 42,3 % 16,9 % 3,8 % 16,1 % 19,8 % 1,1 % 100 % 

2030 39,3 % 16,8 % 4,1 % 18,5 % 19,8 % 1,6 % 100 % 

2031 36,1 % 16,6 % 4,5 % 21,8 % 18,8 % 2,2 % 100 % 

2032 33,9 % 16,5 % 4,8 % 24,0 % 17,8 % 2,9 % 100 % 

2033 31,3 % 16,4 % 5,2 % 26,4 % 17,0 % 3,7 % 100 % 

2034 29,4 % 16,3 % 5,6 % 27,7 % 16,1 % 4,8 % 100 % 

2035 27,5 % 16,2 % 6,1 % 29,1 % 15,3 % 5,8 % 100 % 

2036 25,3 % 16,1 % 6,6 % 30,6 % 14,5 % 6,9 % 100 % 

2037 22,7 % 16,0 % 7,1 % 32,1 % 13,8 % 8,3 % 100 % 

2038 19,7 % 15,8 % 7,7 % 33,7 % 13,1 % 10,0 % 100 % 

2039 16,2 % 15,7 % 8,3 % 35,4 % 12,5 % 12,0 % 100 % 

2040 12,7 % 15,6 % 8,9 % 37,1 % 11,8 % 13,8 % 100 % 
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Kuva 2. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista autoalan ilmastostrategian toi-

met sisältävässä ennusteessa. Vuosien 2015–2018 osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 

2019–2040 osuudet autoalan käyttövoimatiekarttaan. *) Bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen 

bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös biopolttoaineet. 

Täyssähköautoja olisi autoalan tiekartan mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna 2025 noin 

98 000 ja ladattavia hybridejä noin 178 000. Vuonna 2030 sähköautoja olisi kannassa yhteensä 

229 000 ja ladattavia hybridejä 350 000. Sähköautojen kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin 

noin 580 000. 

Taulukko 4. Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä henkilöautokannassa autoalan tiekar-

tassa, jossa hankintatuki jatkuu vuoteen 2028 asti siten, että vuosina 2023-2027 tuen määrä puoli-

tetaan kunakin vuonna. 

sähköautojen määrä 
 

 
sähkö PHEV yhteensä 

2025 97 548 178 753 276 301 

2030 229 086 349 723 578 808 
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Liite 1 Käyttövoimien draiverit 

käyttövoima-
vaihtoehto 

2020-2030 2030-2040 villi kortti 

lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys  

bensiini 
etanoli • edullinen hinta 

• kestävät moni-
puoliset raaka-ai-
nelähteet 

• jakeluvelvoite 

• bensiinimootto-
reissa sekoitusra-
jana E10 

• EU-lainsäädäntö ei 
tue etanoliautojen 
(FFV) kehitystä 

→  • vanhan kan-
nan päästöjen 
vähentämis-
paineet 

• sekoitusraja E10 

• EU-lainsäädäntö ei 
tue etanoliautojen 
(FFV) kehitystä 

↓ E20-E25-sekoitussuhteen 
mahdollistavat tekniikat ole-
massaolevassa kannassa. 
E85-polttoaineen yleistymi-
nen ja FFV-malliston laajene-
minen. 

kevythybridit • lisää tuotantokus-
tannuksia suhteel-
lisen vähän 

• korkeampi kustan-
nus vähentää kysyn-
tää 

→  • kilpailevien teknolo-
gioiden hinta on 
edullisempi 

↓  

täyshybridit • lisää tuotantokus-
tannuksia suhteel-
lisen vähän 

• edellyttää käyttö-
voima-akkua, joka li-
sää tuotanto- ja 
kierrätyskustannuk-
sia 

↑  • kilpailevien teknolo-
gioiden hinta on 
edullisempi 

→  

diesel 
FAME • edullinen hinta 

• jakeluvelvoite 

• sekoitusraja B7 

• kestävyyskriteerit 
rajaavat raaka-aine-
valikoimaa 

• EU-lainsäädäntö ei 
hyväksy 1. sukupol-
ven raaka-aineita 
(RED II) 

• uusiutuva diesel vä-
hentää FAMEn tar-
vetta 

→  • uusiutuva diesel syr-
jäyttää FAMEn  

↓  
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käyttövoima-
vaihtoehto 

2020-2030 2030-2040 villi kortti 

lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys  
uusiutuva die-
sel (XTL) 

• monipuoliset 
raaka-aineet 

• toisen ja kolman-
nen sukupolven 
raaka-aineet 

• jakeluvelvoite 

• korkeat valmistus-
kustannukset 

• kestävyyskriteerit 
rajaavat raaka-ai-
neita 

• jäterasvan saata-
vuus kotimaisista 
lähteistä rajallinen 

• raaka-aineiden saa-
tavuus 

• EU-lainsäädännön 
rajaukset raaka-ai-
neille 

↑ • monipuoliset 
raaka-aineet 

• jakeluvelvoit-
teen jatkami-
nen 

• tuotannon li-
sääminen 
alentaa hintaa 

• kestävien ja koti-
maisten raaka-ainei-
den saatavuus 

• korkeat valmistus-
kustannukset 

 

↑ Kolmannen sukupolven polt-
toaineet jäteperäisten ja si-
vuvirtojen rinnalle, jolloin 
raaka-aineen saatavuus ei ra-
joita tuotantoa. 

kevythybridit • edullinen tuotan-
tokustannus 

 ↑  • kilpailevien teknolo-
gioiden hinta on 
edullisempi 

↓  

metaani 
bio- ja maa-
kaasu 

• maakaasun hyvä 
saatavuus (LNG) 
varmistaa huolto-
varmuuden 

• biokaasun moni-
puoliset kotimai-
set raaka-aineet 

• mahdollisuudet 
hajautettuun bio-
energian tuotan-
toon 

• kaasuautomallien 
pieni määrä 

• EU-lainsäädäntö ei 
tue kaasuautomark-
kinoiden kehitystä 

• harva kaasunjakelu-
verkko 
 

↑ • biokaasun 
hintakilpailu-
kyky neste-
mäisiin bio-
polttoaineisiin 
nähden hyvä 

• jäteperäisen 
metaanin hyö-
dyntämisen 
edulliset il-
mastovaiku-
tukset 

• akkusähköauto on 
kilpailukykyinen 
vaihtoehto 

 

↑→ Autonvalmistajille asete-
tuissa CO2-tavoitteissa kaasu 
saa vähäpäästöisen auton 
statuksen. 
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käyttövoima-
vaihtoehto 

2020-2030 2030-2040 villi kortti 

lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys  
• jäteperäisen me-

taanin hyödyntä-
misen edulliset il-
mastovaikutukset 

sähkö 

ladattavat  
hybridit 

• voidaan teoriassa 
ajaa yksinomaan 
sähköllä 

• toimintasäde ei 
rajoita käyttöä 

• täyssähköautoa 
pienempi akkuka-
pasiteetin tarve 

• korkeat tuotanto-
kustannukset 

• rajallinen toimin-
tasäde sähköllä 

• raskas akku alentaa 
energiatehokkuutta 
polttomoottorilla 
ajettaessa 

↑ • voidaan teo-
riassa ajaa 
yksinomaan 
sähköllä 

• toimintasäde 
ei rajoita käyt-
töä 

• latausinfran kehitty-
essä tarve hybridille 
vähenee 

• akkusähköauto on 
hintakilpailukykyi-
nen vaihtoehto 

→↓ Akkumineraalien heikko saa-
tavuus lisäisi lataushybridien 
osuutta, koska niiden ajo-
voima-akut ovat täyssähkö-
autojen akkuja pienemmät. 

akkusähkö- 
autot 

• EU:n autonvalmis-
tajille asettamien 
tavoitteiden pääs-
tölaskentatapa 
suosii täyssähkö-
autoja 

• sähkötuotannon 
päästöt on voitu 
sisällyttää päästö-
kauppasektorille 

• ei säänneltyjä 
käytön aikaisia 
päästöjä 

• akkujen tuotanto-
kapasiteetin rajalli-
suus 

• korkeat tuotanto-
kustannukset 

• akkuraaka-aineiden 
saatavuus 

• akkuteknologian 
kehitysaste 

• ilman kannusteita 
Suomi ei ole niiden 
maiden joukossa, 
jotka saavat sähkö-
autoja 

↑ • uudet akku-
teknologiat li-
säävät akun 
toimin-
tasädettä 

• akkujen val-
mistuskapasi-
teetin pullon-
kaulat ovat 
kadonneet 

• ei säänneltyjä 
käytön aikai-
sia päästöjä 

 
 
 

• akkujen elinkaaren 
ja kierrätyksen kysy-
mykset kasvavat 

↑ Kiinteän olomuodon akun 
kehittäminen etenee harp-
pauksin. 
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käyttövoima-
vaihtoehto 

2020-2030 2030-2040 villi kortti 

lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys lisäävät tekijät vähentävät tekijät kehitys  

vety 

polttokenno 
tai poltto-
moottori 

• suuri potentiaali 
lisää tuotekehitys-
potentiaalia 

• tuotantokustannuk-
set erittäin korkeat 

• ei jakeluinfraa  

• vedyn energiatase 
on vielä toistaiseksi 
heikko 

• teollisuuden sivu-
virroista syntyy vain 
vähän polttoai-
neeksi soveltuvaa 
vetyä 

0 • tuotekehitys-
panokset suu-
ret 

• tuotantokustannuk-
set korkeat vielä 
2030-luvulla muihin 
vaihtoehtoihin ver-
rattuna 

• jakeluinfra kehittyy 
hitaasti 

↑ Suuri tuotekehitysintensi-
teetti voi tuoda teknologisen 
läpimurron ennakoitua no-
peammin.  
 
Vedyn energiatehokasta tuo-
tantotapaa ei löydetä vielä 
lähivuosikymmeninä. 

 


