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Sähköautojen määrä on viime vuosina ollut 
nopeassa kasvussa
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Ladattavien autojen kanta
• autokannassa oli vuoden 

2019 lopussa noin 25 000 
ladattavaa hybridiä ja noin   
4 700 täyssähköautoa

• ladattavien autojen osuus 
koko kannasta on noin 1,1 
prosenttia

Julkinen latauspisteverkko 
• Suomessa oli syyskuun 2019 

lopussa 2 646 
peruslatauspistettä ja 220 
pikalatauspistettä 
ladattaville autoille *)

Liikennekäytössä olevat henkilöautot vuoden lopussa

Traficom*) Teknologiateollisuus ry
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bensiini (ml. hybridi) * diesel (ml. hybridi) * kaasu * täyssähkö lataushybridi vety

Sähköautot yleistyvät - vakaata kasvua 
näköpiirissä

• täyssähköautojen kysynnän on 
ennakoitu kasvavan maltillisesti 
lähivuosina, mutta kysyntää rajoittaa 
vielä vuosiin 2023–2024 asti autojen 
saatavuus ja sähköautojen korkea 
hinta vastaavaan polttomoottori-
autoon verrattuna

• sähköautojen yleistymistä rajoittaa 
eniten akkujen saatavuus

• lataushybridien saatavuus on 
täyssähköautoja parempi, koska niissä 
käytetään pienempiä ajovoima-akkuja

• autonvalmistajat kohdentavat 
sähköautotarjonnan maihin, joissa on 
suurimmat sähköautojen markkinat

• täyssähköautojen osuuden 
henkilöautojen ensirekisteröinneistä 
on ennakoitu vuoteen 2025 mennessä 
kasvavan noin 10 prosenttiin

• lataushybridien kysynnän on 
ennakoitu vilkastuvan nopeammin –
vuoteen 2025 mennessä niiden 
osuuden ensirekisteröinneistä on 
arvioitu kasvavan noin 16 prosenttiin *) Bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös 

biopolttoaineet. Bensiini sisältää myös täyshybridit.

Lähde: Autoalan käyttövoimaennusteet

eri käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä

http://www.aut.fi/ymparisto/autoalan_tiekartta_tulevaisuuden_kayttovoimista


Tutkimuksen tavoitteet

• tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköautojen 
käyttö- ja lataustapoja latausverkon kehittämistarpeiden 
ja sähköautojen edistämistoimenpiteiden 
suuntaamiseksi

• lataustapojen lisäksi tutkimuksella kerättiin tietoa 
autojen käyttötavoista, muun muassa ajokilometrien 
määrästä ja sähköenergialla ajon osuudesta 



Tutkimuksen toteutus ja vastaajien määrä

• tutkimus toteutettiin ladattavien 
autojen haltijoille suunnattuna 
yhdistettynä posti- ja 
nettikyselynä

• tutkimuksen otos on noin 5 000 
henkilöä

• tutkimus kohdennettiin vuosina 
2014-2019 ensirekisteröityjen 
autojen haltijoille

• tutkimusaineisto koottiin loka-
joulukuussa 2019

• tutkimukseen saatiin yhteensä    
2 284 vastausta Tutkimuksen 

vastausprosentti
44,0

täyssähköautot ladattavat 

hybridit

yhteensä

nettilomake 202 603 805

postilomake 207 1 187 1 394

yhteensä 409 1 790 2 199

vastausprosentti 58,8 % 41,6 % 44,0 %

otoksen ulkopuoliset nettilomakkeelle 

vastanneet

38 47 85

T



Sähköautoja on eniten moniautoisissa 
talouksissa
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• ladattavien autojen haltijoiden 
kotitaloudet eroavat poltto-
moottoriautojen 
käyttäjäkunnasta muun muassa 
ikäjakauman, auton 
hallintasuhteen, alueellisen 
sijainnin ja asuintalotyypin osalta

• kyselytulosten perusteella 
täyssähköautoja ja ladattavia 
autoja on selvästi useammin 
moniautoisissa talouksissa

• täyssähköauton käyttäjistä 38 % 
ja ladattavien hybridien 
käyttäjistä 44 % asuu yhden 
auton taloudessa

• keskimäärin autollisista 
talouksissa asuvista noin 60 
prosentilla on kotitaloudessaan 
ainoastaan yksi auto.

*) Keskimääräinen jakauma perustuu henkilöliikennetutkimuksen (Liikennevirasto) aineistoon, joka 
on koottu vuonna 2016.

38%
44%

59%

51%
45%

35%

12% 10% 6%

täyssähköautotaloudet ladattavan hybridin taloudet autolliset taloudet keskimäärin *)

1 autoa 2 autoa yli 2 autoa



Sähköautoja on eniten omakotitaloissa 
asuvilla
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• ladattavien autojen käyttäjät 
asuvat useimmiten 
omakotitalossa, paritalossa 
tai rivitalossa

• ladattavien autojen 
haltijoista alle viidennes 
asuu kerrostalossa, kun 
keskimääräisistä autollisista 
talouksista osuus on noin 26 
prosenttia

• noin kaksi kolmasosaa 
ladattavien autojen 
haltijoista asuu omakoti-
talossa, jossa auton 
lataaminen on pääosin 
helposti toteutettavissa 
ilman suuria 
lisäkustannuksia ja 
hallinnollisia esteitä

17% 18%
26%

9% 11%

15%
7%

8%

4%

64% 62%
55%

täyssähköautotaloudet ladattavan hybridin taloudet autolliset taloudet keskimäärin *)

kerrostalo rivitalo paritalo omakotitalo

*) Keskimääräinen jakauma perustuu henkilöliikennetutkimuksen (Liikennevirasto) aineistoon, joka 
on koottu vuonna 2016.



• suurimmalla osalla ladattavan auton 
haltijoista taloudessa oleva auto on 
kotitalouden ensimmäinen ladattava 
auto

• täyssähköauton käyttäjistä noin joka 
neljännellä oli jo ennen nykyisen 
ladattavan auton hankintaa ollut 
kotitaloudessaan ladattava auto

• ladattavien hybridien käyttäjistä yli 90 
prosentilla auto on ensimmäinen 
kotitalouden ladattava auto

• sähköauton hankinnan polku etenee 
täyssähköautoa hankkivilla useammin 
siten, että kotitaloudessa on jo aiemmin 
kokemuksia ladattavista autoista

• suuri osa ladattavan auton käyttäjistä on 
omistanut autonsa vasta alle vuoden 
mittaisen ajan 

• noin 60 % otokseen valikoituneista 
täyssähköautoista ja noin 55 % 
ladattavista hybrideistä on ollut 
nykyisellä omistajalla tai haltijalla alle 
vuoden mittaisen jakson

• kaksi vuotta tutkimuksen kohteena 
olleen auton käyttäjiä oli 13 prosenttia 
koko otoksesta

76%

12% 11%
1%

94%

6% 1% 0%

auto on kotitalouden
ensimmäinen ladattava

auto

taloudessa on aiemmin
ollut ladattava hybridiauto

taloudessa on aiemmin
ollut täyssähköauto

taloudessa on aiemmin
ollut ladattava hybridiauto

ja täyssähköauto

täyssähköautotalous lataushybriditalous

19%

17%

19%

15%

22%

23%

26%

33%

14%

13%

täyssähköauto

ladattava hybridi

Ladattavan auton omistusaika

alle 3 kk 3-6 kk 6-12 kk 12-24 kk yli 24 kk

Ladattava auto on tyypillisesti kotitalouden 
ensimmäinen laatuaan



Sähköautoilla ajetaan enemmän kuin 
bensiiniautoilla
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Auton vuosittaisten ajokilometrien jakautuminen kilometriluokkiin
• täyssähköautoilla 

keskimäärin 23 000 km 
vuodessa ja ladattavilla 
hybrideillä noin 19 000 km 
vuodessa

• työsuhdeauton käyttäjillä 
ajosuoritteet ovat 
tyypillisesti hieman 
suurempia

• Tilastokeskuksen (2019) 
mukaan dieselkäyttöisillä 
autoilla ajetaan 
ensimmäisen vuoden aikana 
noin 30 000 km vuodessa

• bensiiniautoilla ensimmäisen 
vuoden suoritteet ovat 
keskimäärin 16 000 km



Ladattavien hybridien keskimääräinen 
toimintamatka sähköllä (km)

• ladattavien hybridien 
toimintasäde sähköllä oli 
talviolosuhteissa keskimäärin 30 
km ja muina vuodenaikoina 39 
km

• ladattavan hybridin 
toimintamatka sähköllä riittää 
hyvin keskivertosuomalaisen 
päivittäisiin matkoihin

• talvisin tyypillisin toimintasäde 
oli 25–30 km ja muina 
vuodenaikoina 35–40 km

• vuosina 2019–2020 markkinoille 
tulleiden ladattavien hybridien 
toimintasäteet ovat pääosin 50-
60 kilometriä, sillä uusien 
ladattavien hybridimallien 
akkukapasiteetti on selvästi 
aiempia mallisukupolvia 
suurempi

• tulevaisuudessa toimintasäteen 
kasvu lisää selvästi myös 
sähköllä ajon osuutta ladattavien 
hybridien ajokilometreistä

30

39

31

talvisin muina vuodenaikoina

toimintamatka sähköllä keskivertosuomalaisen autolla
kulkema suorite päivässä



Sähköllä ajon osuus ladattavilla 
hybrideillä

1 Figenbaum & Kolbenstvedt 2016, Learning from Norwegian 
Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users

• ladattavia hybridiautoja ladataan 
tutkimuksen mukaan säännöllisesti ja 
sähköllä ajetaan keskimäärin 53 
prosenttia kilometreistä

• sähköllä ajon osuus ajokilometreistä 
on talvisin noin 47 % ja muina 
vuodenaikoina noin 58 %

• sähköllä ajon osuudet ovat 
samansuuntaisia kuin Norjassa 
toteutetussa tutkimuksessa1, jossa 
sähköllä ajon osuus oli talvisin 53 % ja 
muina vuodenaikoina 60 %

• pääosin taajamassa ajavilla sähköllä 
ajon osuus on yli 60 %

• työsuhdeautoilla sähköllä ajon osuus 
jää hieman alemmaksi, sillä 
työsuhdeautojen keskimääräiset 
ajosuoritteet ovat keskimäärin 
24 000 km vuodessa

osuus ajetuista kilometreistä (%)
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1 Figenbaum & Kolbenstvedt 2016, Learning from Norwegian 
Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users
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päivittäin 3-5 kertaa viikossa 1-2 kertaa viikossa

muutaman kerran kuussa kerran kuussa tai harvemmin ei koskaan

• lähes 85 prosenttia ladattavien hybridien 
haltijoista lataa autoaan kotona vähintään 
kolme kertaa viikossa

• päivittäin autoaan lataavien osuus on yli 
70 prosenttia

• täyssähköautoilla osuus on hieman 
pienempi, sillä täyssähköautojen akkujen 
toimintasäde on melko pitkä ja riittää 
monella useamman päivän ajomatkoihin

• tulokset ovat kotilatauksen osalta hyvin 
samansuuntaisia kuin norjalaisessa 
tutkimuksessa1

• lähes kolmannes ladattavien hybridien 
haltijoista ja lähes viidennes 
täyssähköauton haltijoista lataa autoaan 
päivittäin tai lähes päivittäin työpaikalla

• sähköauton lataaminen kaupan 
toimipaikoissa on melko satunnaista

• julkisten pysäköintilaitosten ja huolto-
asemien latauspisteitä käytetään vielä 
toistaiseksi harvoin - moni ladattavan 
auton haltija lataa autoaan ainoastaan 
kotona ja työpaikalla

Sähköautojen lataaminen eri kohteissa



Sähköautojen lataustavat kotona
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ei lataa kotona

kolmivaihevirtapistokkeesta (ns.
voimavirtapistoke)

autolle hankitusta erillisestä
latauslaitteesta (auton oma 1 tai 2
tyypin latauspistoke)

satunnaisesti tavanomaisesta
pistorasiasta tai lämpötolpan
pistokkeesta (suko)

vain lämpötolpan pistokkeesta
(ns. suko-pistoke)

vain kotitalouden tai taloyhtiön
tavanomaisesta pistorasiasta (ns.
suko-pistoke)

• suurin osa käyttäjistä lataa 
autoaan kotona kotitalouden tai 
taloyhtiön tavanomaisesta 
pistorasiasta

• suko-pistoketta yksinomaan tai 
ainakin satunnaisesti käyttävien 
osuus on noin 70 % hybridien 
haltijoista ja hieman yli 40 % 
täyssähköauton haltijoista

• noin viidennes ladattavien 
hybridien haltijoista ja noin 40 % 
täyssähköauton haltijoista on 
hankkinut kotiinsa erillisen autoa 
varten suunnitellun latauslaitteen

• täyssähköauton haltijoista noin 
joka kymmenes käyttää 
lataamiseen 
kolmivaihevirtapistoketta



Sähköauton käyttäjät 
antoivat paljon 
palautetta lataus-
järjestelmän 
kehittämisestä ja 
sähköautoilua 
edistävistä toimista

• vastaajat antoivat tutkimuksessa 
paljon avointa palautetta 
sähköautoiluun liittyvistä 
aihepiireistä. 

• täyssähköauton haltijoista 60 % ja 
ladattavien hybridien haltijoista 
45 % antoi lomakkeella palautetta 
latausverkostosta tai 
sähköautoilusta laajemmin

• eniten palautetta annettiin 
maksujärjestelmistä, erityisesti 
käytettävyydestä ja maksamisesta 
sovelluksilla

• myös latauspaikkojen määrästä ja 
lataamisen hinnoittelusta 
annettiin paljon palautetta

aihepiirin osuus annetusta palautteesta

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

enemmän julkisia latauspaikkoja (yleisesti)

enemmän pikalatauspaikkoja

tulisi lisätä latauspaikkoja taloyhtiöissä

latauspaikkojen väärinkäyttöä tulisi valvoa

enemmän työpaikkalatauspaikkoja

maksujärjestelmät työläitä ja hankalia käyttää

latauksen hinta tai hinnoitteluperiaatteet

lataamisen tulisi olla ilmaista

latauslaitteiden toiminta epävarmaa ja latauspaikat usein
vikaantuneita

lisää informaatiota lataamisesta, autosta ja
latausverkostosta

suko-lataus tulisi sallia laajemmin

latausjohdon tulisi olla valmiina latauspisteessä

yhteinen standardi liittimille ja latauspisteille

latauksen tulisi olla nopeampaa

valtion tulisi muuttaa sähkön, työsuhde-edun tai
yleisemmin sähköautoilun verotusta

autojen tai latauslaitteiden hankintaa tulisi tukea
enemmän

muu aihepiiri

1
1

1
1

1

ladattava hybridi täyssähköauto

maksu-
järjestelmät ja 
hinnoittelu

lataus-
paikkojen 
määrä

latauslaitteiden 
toiminta tai 
tekniikka

verotus ja 
hankintatuet

muu aihepiiri
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”Joka paikassa on eri sovellus ja maksutavat, puhelimessa on varmaan 5 appia ja aina
uuteen paikkaan mennessä pitää ladata uusi. Jos ei ole pakko, en lataa julkisilla paikoilla

lainkaan. Myös ongelmana ollut, että latauksen yhteydessä veloitettavaa pysäköintiä ei ole

huomioitu esim ilmaisen pysäköinnin aikoina, ja ilman latausta olisin saanut pysäköidä

ilmaiseksi mutta koska latasi, laskutettiin minulta 30 min pysähdyksestä 5 euroa.”

”Julkisten latauspisteiden maksujärjestelmää voisi yksinkertaistaa/yhdenmukaistaa. Nyt
minulla on 4 eri lataustunnistetta (RFID) mukana. Olisi helpompi, että lataustunnisteeseen olisi

linkitetty pankkikortin tiedot ja latauspisteen omistaja saisi rahansa sitä kautta, kuin tämä

nykyinen järjestelmä, että jokaisella toimijalla on oma lataustunnisteensa (johon on linkitetty

sama pankkikortti).Tässä nykymenossa ei mitään älyä.”

”Kauppojen maksuttomat latauspaikat ok, mutta maksulliset paikat ovat "vaikeaselkoisia".
Pitäisi kirjautua johonkin "palveluun" jne. Kortilla maksettava lataus on selkein/helpoin tapa P-

halleissa, mutta kohtuullisen kallista. Mieluummin ajan sitten bensalla ja lataan sitten kotona

sähkön.”

Maksujärjestelmistä toivottiin helppokäyttöisempiä 
ja yhdellä maksutavalla toimivia
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Hinnoittelussa nähtiin vielä paljon 
kehittämistarpeita

”Julkiset yritysten tarjoaman latauspisteet eivät houkuttele aggressiivisen hinnoittelunsa takia.
Minuuttihinnoiteltu lataaminen muodostuu kohtuuttoman kalliiksi suhteessa kotisähköön sellaisten

autojen kohdalla, joiden akusto vastaanottaa esim. max 16A. Lisäksi julkiset latauspaikat toimivat eri

tavoin (omat mobiiliapplikaatiot yms), joka aiheuttaa turhaa epätietoisuutta sellaisissa latauspaikoissa,

joita ei etukäteen tunne. Usealta jäänee auto lataamatta vaikka mahdollisuus tähän olisi.”

”Julkisten latauspaikkojen, joissa on minuuttipohjainen laskutus, hinta on erittäin kallis hitaasti lataaville
hybridiautoille. (Minuuttihinta on sama, vaikka lataus etenee hitaammin kuin täyssähköautolla.) En enää

käytä sellaisia latauspisteitä, vaan ainoastaan niitä joissa on sähkönkulutukseen perustuva laskutus.”

”Julkisilla paikoilla lataussähkön hintaa ei saa selville, ainakaan helposti. Joissakin paikoissa
lataussähkön hinta on niin kova, että mieluummin jätän lataamatta. Kaipaan selkeää hinnoittelua ja

hinnan merkintää latauspisteisiin, jotka ovat maksullisia.”


