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Alkusanat 

 

Tieliikenteen käyttövoimamurros on käynnistynyt hitaasti viime vuosikymmenten aikana. Tieliiken-

teessä käytetään vielä toistaiseksi pääosin fossiilisia polttoaineita, mutta uusiutuvien polttoaineiden ja 

sähkön osuus on viime vuosikymmenen aikana lähtenyt kasvuun. 2020-luvun aikana liikenteen käyttö-

voimamuutokset etenevät ensirekisteröinneissä reippain askelin, mutta autokannassa muutokset ovat 

hitaampia. 

Autoalan ensimmäinen käyttövoimatiekartta laadittiin keväällä 2019, jolloin käyttövoimien muutok-

sista oli laadittavana paljon erilaisia ennusteita. Tulevan kehityksen ennakointia vaikeuttaa uuden tek-

nologian hintakehitykseen liittyvät epävarmuudet sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfra-

struktuurin ja latausverkoston kehittymiseen liittyvät epävarmuudet. Vuoden 2021 tiekartan päivityk-

sessä tiekartassa on otettu huomioon viime vuosien aikana tapahtunut kehitys ja uudet käyttövoimien 

kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien ohjaustoimien vaikutukset. 

Autoalan käyttövoimatiekartta on laadittu Autoalan Tiedotuskeskuksessa, joka on Autoalan Keskus-

liiton ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n yhteinen tutkimus- ja viestintäyksikkö. Tiekartan raportin on 

laatinut liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.  

Tiekartan materiaalit on koottu Autoalan Tiedotuskeskuksen sivustolle osoitteeseen 

www.aut.fi/kayttovoimatiekartta. 

 

Helsingissä 15.2.2021 
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Tiivistelmä 

 

Autoalan käyttövoimatiekartta kuvaa ennakoitavissa olevan teknologian kehityksen, lainsäädäntö- ja 

ohjaustoimien sekä kulutustottumusten muutoksiin perustuvaa eri käyttövoimien kehitystä tulevien 

vuosien aikana. Tavoitteena on ollut luoda ennuste uusien käyttövoimien yleistymiselle eri ajoneuvo-

luokissa. Kehityspolku kuvaa nykyisiin ohjaustoimiin ja teknologian kehitykseen perustuvaa kehitys-

kulkua. 

Säänneltyjä päästöjä koskevien päästöraja-arvojen lisäksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autoille on ase-

tettu valmistajia koskevia sitovia hiilidioksidipäästöjen tavoitearvoja. Niiden vaikutus ajoneuvoteknii-

kan ja käyttövoimavalikoiman kehitykseen on ratkaisevan tärkeä. Henkilö- ja pakettiautojen autojen 

vuosia 2025–2030 raja-arvot hyväksyttiin vuonna 2019 ja niiden ensimmäinen tarkistus on tarkoitus 

tehdä jo vuonna 2021. Kuorma-autoille vuosia 2025 ja 2030 koskevat päästörajat asetettiin ensimmäi-

sen kerran vuonna 2019. Linja-autokaluston kehitystä sääntelee myös julkisten ajoneuvohankintojen 

ympäristövaatimuksia sääntelevä direktiivi. 

Käyttövoimaennusteen mukaan käyttövoimapaletti laajenee hallitusti vaiheittain, eikä odotettavissa 

ole nopeaa markkinoiden muutosta, joka vaikuttaisi merkittävästi esimerkiksi autojen jälleenmyyntiar-

voihin. Automarkkinoiden muutos näkyy kotitalouksille ja yrityksille siten, että kun vielä viime vuosi-

kymmenellä käyttövoimavaihtoehtoja oli vain muutama, kuluvalla vuosikymmenellä valikoimassa on 

useita mahdollisia polttoaine- ja käyttövoimavaihtoehtoja. 

Ennusteen mukaan noin 40 prosenttia uusista henkilöautoista ja noin 17 prosenttia pakettiautoista 

olisi vuonna 2025 ladattavia. Vuonna 2030 sähköautojen osuus uusista henkilöautoista on noin 54 

prosenttia ja pakettiautoista noin 35 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensire-

kisteröinneistä on täyssähköautoja suurempi vielä lähivuosina. Sähköistyminen etenee nopeimmin 

vuosina 2025–2030 akkuteknologian kehittyessä ja akkujen valmistuskapasiteetin kasvaessa. Henkilö- 

ja pakettiautoilla käyttövoimamuutosta kiihdyttää autonvalmistajille asetettu hiilidioksidipäästöjen vä-

hentämistavoite. Kevyet jakelukuorma-autot sähköistyvät hieman hitaammin kuin pakettiautot. 

Dieseliin yhdistetty kevyt- ja täyshybriditeknologia vähentää ensi vuosikymmenellä dieselkuorma-au-

tojen päästöjä ja parantaa kaluston energiatehokkuutta. Uusiutuvan dieselin merkitys raskaiden 

kuorma-autojen päästöjen vähentämisessä on suuri, sillä sähkö yleistyy yli 16 tonnin kokoluokassa 

lähivuosina hitaasti. Yleistymistä jarruttaa latausinfran puuttumisen lisäksi sähkökuorma-autojen han-

kintahinta. Maa- ja biokaasu yleistyvät raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen polttoaineena nopeam-

min kuin sähkö. Nesteytetty bio- ja maakaasu (LNG) ovat kuorma-autokalustossa potentiaalisia vaih-

toehtoja dieselille, sillä nesteytetyllä kaasulla voidaan yhdellä tankkauksella ajaa lähes yhtä pitkään kuin 

dieselautolla. Nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hintataso on vielä toistaiseksi 20–30 pro-

senttia tavanomaista korkeampi. Sähkökuorma-autojen hinta on vielä yli kaksinkertainen perinteiseen 

dieseltekniikkaan verrattuna ja toimintasäteet jäävät dieseliin ja kaasuun verrattuna vaatimattomiksi. 

Linja-autoilla vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa selvästi nopeammin, 

sillä julkisen sektorin hankinnoissa painotetaan tulevina vuosina ensisijaisesti sähkökäyttöisten bussien 

hankintaa. Kaupunkiliikenteessä sähköbusseille on toimivia latausratkaisuja ja kaluston käyttö voidaan 

sovittaa lataustarpeisiin pitkämatkaista liikennettä nopeammin. Uutena ensirekisteröitävistä raskaista 

linja-autoista jo lähes kolmanneksen arvioidaan vuonna 2025 kulkevan sähköllä. 
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1 Johdanto 
 

Käyttövoimatiekartan tavoitteena on ollut muodostaa eri teknologioiden saatavuuden, hintakehityk-

sen ja teknologisen kehityksen perusteella arvio siitä, mikä on autokannan käyttövoimajakauman ke-

hitys tulevien vuosikymmenten aikana. Autoala laati ensimmäiset käyttövoimaennusteet keväällä 2019. 

Jatkossa ennusteita on tavoitteena päivittää säännöllisesti. 

Käyttövoimatiekartta kuvaa ns. perusennustetta, jossa ensirekisteröintikehitys on nykytilanteen jat-

kumoa edustavan kehityksen mukainen ja liikenteen verotus ja hinnoittelu noudattaa nykyistä autoilun 

verotusta. Ennuste sisältää nykyiset hankintatuet ja latausinfrakannusteet sekä hallituksen fossiilitto-

man liikenteen tiekartan luonnoksen ensimmäisen vaiheen kannustetoimet. 

Käyttövoimaennusteisiin on haettu taustatietoa kirjallisuusselvityksellä Suomessa ja ulkomailla teh-

dyistä käyttövoimaennusteista sekä viimeaikaisista EU-linjauksista ja ajoneuvovalmistajille asetetuista 

päästötavoitteista.  

Käyttövoimaennusteen tulokset ovat aikaisempaa vuonna 2019 laadittua autoalan tiekarttaa sekä 

aiemmin laadittua perusennustetta (LVM ja VTT 2021) ja kotimaisia ennusteita optimistisempia vaih-

toehtoisten käyttövoimien yleistymisessä. Käyttövoimaennusteessa lähtökohtana on uuden teknolo-

gian ennakoitu saatavuus, hintakehitys ja yleistyminen EU-markkinoilla sekä erilaisten ohjaustoimien 

vaikutus. Ennusteessa on oletettu, että uusi teknologia yleistyy Suomessa hieman nopeammin kuin 

EU:ssa keskimäärin. Käyttövoimaennuste toteuttaa henkilö- ja pakettiautojen osalta EU:n autovalmis-

tajille asettamat päästövähennystavoitteet, jotka koskevat ensirekisteröityjen autojen keskipäästöjä. 
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2 Käyttövoimaennusteen taustatietoja 
 

2.1 Päästöjen vähentämistavoitteet 

 

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassaan (2016) Suomi on asettanut liikenteelle 50 prosentin 

vähentämistavoitteen vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Lisäksi kansallisessa il-

masto- ja energiastrategiassa on lisäksi määritelty, että tavoitteena on vähintään 250 000 sähköauton 

ja 50 000 kaasuauton kanta vuoteen 2030 mennessä. Sanna Marinin hallitusohjelmassa asetettujen 

hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi kotimaan liikenteen tulisi olla hiilineutraalia vuoteen 2045 

mennessä. 

EU:n tavoitteena on vähentää vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 % vuo-

den 1990 tasosta. EU:ssa valmistellaan vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista vähintään 

55 prosenttiin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU-komission ilmastostrategian tavoitteena on saa-

vuttaa hiilineutraali eli ns. nettonollapäästötaso vuoteen 2050 mennessä. EU on vuoden 2020 aikana 

laatimassa muun muassa Euroopan komissio on 11.12.2019 julkaissut suunnitelmansa Vihreän kehi-

tyksen ohjelmaksi (The European Green Deal). Ohjelmassa linjataan, että komission tavoitteena on 

hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Komissio julkaisee päästöjen vähentämistoimien suunnittelua 

nopeuttaakseen maaliskuussa 2020 ehdotuksensa EU:n ensimmäiseksi ilmastolaiksi. Ilmastolain tavoit-

teena on varmistaa, että päästöjä vähennetään kaikilta sektoreilta ja että hiilineutraalius integroidaan 

kaikkeen lainsäädäntöön.    

2.2 EU:n autonvalmistajille asettamat tavoitteet 

 

EU:ssa asetettiin vuonna 2009 ensimmäisen kerran autonvalmistajia sitovat hiilidioksidipäästöjen vä-

hentämistä koskevat tavoitearvot henkilö- ja pakettiautoille. Tavoitearvot koskevat EU-markkinoille 

saatettujen uusien autojen keskipäästöjä. Ajoneuvovalmistajat joutuvat maksamaan tuntuvia sanktioita, 

jos niiden markkinoille saattamien autojen keskipäästöt ylittävät valmistajakohtaiset tavoitearvot. 

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 kaikille val-

mistajille on määritelty käytännössä hieman toisistaan poikkeavat sitovat raja-arvot (EEA 2017 Hen-

kilöautoille vuoden 2025 tavoitearvo on 15 % ja vuoden 2030 tavoitearvo 37,5 % vuoden 2021 arvoa 

alempi (kuva 2.1). Pakettiautoille vuoden 2025 hiilidioksidipäästöjen tavoitearvo on 15 % ja vuoden 

2030 tavoitearvo 31 % vuoden 2021 arvoa alempi. Vuosien 2021–2030 raja-arvoja arvioidaan uudel-

leen jo vuoden 2021 aikana. 

Vastaavat valmistajaa sitovat raja-arvot vuosille 2025 ja 2030 määriteltiin ensimmäisen kerran myös 

yleisimmille kuorma-autojen kokoluokille vuonna 2019. Kuorma-autoille tavoitearvona on, että hiili-

dioksidipäästöt ovat vuonna 2025 keskimäärin15 prosenttia ja vuonna 2030 keskimäärin 30 prosenttia 

alemmat kuin 1.7.2019-30.6.2020 ensirekisteröityjen kuorma-autojen. Tavoitearvot koskevat ns. 

VECTO-laskentajärjestelmässä määriteltyjä EU:ssa yleisimpiä kuorma-autokokoluokkia ja ne määritel-

lään kuljetussuoritetta kohti (grammoina tonnikilometriä kohti). Lisäksi vuoteen 2025 mennessä au-

tonvalmistajien markkinoille saattamista ajoneuvoista vähintään 2 prosenttia tulee olla päästöttömiä 

tai vähäpäästöisiä. (European Parliament 2019) 

Henkilö- ja pakettiautoille asetettuja päästötavoitteita arvioidaan uudelleen vuoden 2021 aikana ja 

kuorma-autovalmistajille asetettuja tavoitteita vuoden 2022 aikana. (European Commission 2020)  
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Kuva 2.1 EU:n autonvalmistajille asettamat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet NEDC-mittaustasolla 

ilmaistuna. Vuosien 2025 ja 2030 tavoitearvoille määritellään grammakohtaiset arvot lähivuosien aikana. 

Taulukko 2.1 EU:n autonvalmistajille asettamat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuosille 2025 ja 

2030.  

 2025 2030 

henkilöautot -15 % vuoteen 2021 verrattuna -37,5 % vuoteen 2021 verrattuna 

pakettiautot -15 % vuoteen 2021 verrattuna -31 % vuoteen 2021 verrattuna 

kuorma-autot *) -15 % vuoteen 2020 verrattuna -30 % vuoteen 2020 verrattuna 

*) kuorma-autojen raja-arvo koskee yleisimpiä VECTO-laskentajärjestelmässä määriteltyjä ajoneuvokokoluokkia 

 

Valmistajille asetettujen hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitearvojen merkitys ajoneuvotekniikan ke-

hitykseen on ratkaiseva. Tavoitearvot ovat lähtökohtaisesti tekniikkaneutraaleja, jolloin valmistaja voi 

toteuttaa päästövähennykset monin eri teknologioin. Valmistajille asetetut raja-arvot suosivat säh-

köistymistä, sillä hiilidioksidipäästöjen valmistajakohtaisessa monitoroinnissa ja laskennassa otetaan 

huomioon ainoastaan käytön aikaiset päästöt. Päästöjen monitoroinnissa ja laskennassa ei oteta huo-

mioon polttoaineen koko tuotantoketjua. Näin ollen biokaasun, korkeaseosetanolin tai uusiutuvan 

dieselin käyttöä polttoaineena ei ole mahdollista ottaa huomioon päästöjen valmistajakohtaisessa mo-

nitoroinnissa, sillä niiden hiilidioksidia vähentävä vaikutus tapahtuu polttoaineketjun aikana. 

2.3 Pakokaasuja koskevien raja-arvojen muutokset 

 

EU:ssa valmistellaan parhaillaan seuraavan sukupolven Euro 7/VII -säädöksiä ajoneuvojen säänneltyjen 

päästöjen vähentämiseksi. Pakokaasujen mittausmenetelmät kehittyvät tulevissa normeissa siten, että 

ne kuvaavat aiempaa paremmin liikenteessä syntyviä päästöjä. Tulevissa päästönormeissa säänneltyjen 

päästöjen raja-arvoja tarkistetaan ja liikenteessä tehtävät RDE-mittaukset laajenevat koskemaan use-

ampia päästölajeja. Henkilö- ja pakettiautoille jo käyttöön otettuja liikenteessä tehtäviä RDE-mittauk-

sia on kaavailtu laajennettavan myös raskaalle kalustolle. Odotettavissa on myös muutoksia jo liiken-

teessä olevien autojen päästöjen seurantaan. 
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2.4 Eri käyttövoimia käyttävien autojen saatavuus ja kustannuskehitys 

 

2.4.1 Bensiini ja diesel 

 

Päästö- ja turvallisuusnormien kehitys lisää myös perinteisten polttomoottoriautojen valmistuskus-

tannuksia tulevina vuosikymmeninä. Bensiini- ja dieselautojen tuotantokustannusten on ennakoitu kas-

vavan maltillisesti pakokaasujen jälkikäsittelyvaatimusten kasvaessa ja erilaisten hybridivoimalinjojen 

yleistyessä. Tulevien vuosien aikana erityisesti hybriditeknologia vähentää bensiini- ja dieselautojen 

päästöjä henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen ajoneuvoluokissa. Sähköiset voimalinjat avustavat polt-

tomoottoria suurta tehoa vaativissa kuormitustilanteissa ja ottavat talteen jarrutuksissa ja hidastuk-

sissa syntyvää energiaa.  

 

Hybridit yleistyvät 

 

Viime vuosina hybriditeknologia ovat yleistynyt erityisesti bensiinikäyttöisissä autoissa. Hybridiautoissa on 

polttomoottorin lisäksi sähkömoottori ja -generaattori sekä käyttövoima-akku ja ohjauselektroniikkaa. Ben-

siinihybridin taloudellisuus perustuu jarrutusenergian talteenottoon ja sähkön käyttöön avustavana ener-

giana kiihdytyksissä sekä siihen, että polttomoottori voidaan sammuttaa auton rullatessa vapaalla. Jarru-

tusenergiaa ladataan generaattorin kautta akustoon, johon varattua energiaa sähkömoottori käyttää. 

 

Täyshybridi kykenee liikkumaan pelkän sähkömoottorin voimin, kevythybridin sähkömoottori sen si-

jaan vain avustaa polttomoottoria eikä kykene liikuttamaan autoa yksinään. Täyshybridit ja kevythybridit 

tuottavat kaiken tarvitsemansa energian polttoaineista ja käyttävät sähköä energian varastoinnin muotona. 

Niitä ei ole mahdollista ladata ulkoisesta lähteestä. Ne ovat energiataloudellisia erityisesti kaupunkioloissa, 

jossa tulee paljon hidastuksia ja kiihdytyksiä. Maantieajossakin hybriditekniikasta on hyötyä, mutta vähem-

män kuin kaupunkiajossa, sillä ei-ladattavien hybridien akustot ovat kapasiteetiltaan pieniä. 

 

Säänneltyjä päästöjä koskevien raja-arvojen merkitys eri käyttövoimien kysynnän kehityksen kannalta 

on suuri. Dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on viime vuosina alentunut koko Euroopassa en-

sisijaisesti 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 pääs-

tönormien voimaan astumisen jälkeen keskimäärin 10 prosenttia vastaavan auton bensiinimallia kor-

keampi. Kehitys on johtanut siihen, että dieselautojen mallivalikoima on yhä selvemmin keskittynyt 

isokokoisiin henkilöautoihin, joissa dieselmoottori on taloudellisimmillaan. Lisäksi dieselpolttonesteen 

maailmanmarkkinahinta on viime vuosina noussut bensiiniä enemmän, mikä on osaltaan vaikuttanut 

dieselautojen käyttötalouteen. Pakokaasupäästöjä koskevien säädösten on ennakoitu lisäävän erityi-

sesti dieselautojen tuotantokustannuksia myös lähivuosien aikana. 

Uusiutuvat polttoainekomponentit vähentävät bensiini- ja dieselautojen hiilidioksidipäästöjä, mutta 

biokomponenttien sekoitusrajat asettavat rajoituksia biopolttoaineiden sekoitussuhteelle. Bensiinin 

soveltuvuus autoon määräytyy oktaaniluvun ja etanolipitoisuuden mukaan. Bensiiniin voidaan sekoittaa 

nykyisin yleensä enimmillään 10 painoprosenttia biokomponentteja, yleisimmin etanolia. Dieselillä 

FAME-tyyppisten esterijohdannaisten biokomponenttien maksimisekoitusosuus on 7 painoprosenttia. 

Uusiutuvaa parafiinista dieseliä sen sijaan voidaan sekoittaa fossiilisen dieseliin ilman sekoitusrajaa. 

Koska biopolttoaineiden hiilidioksidipäästöjä vähentävää vaikutusta ei voida ottaa huomioon 
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valmistajille asetettujen päästöjen monitoroinnissa, valmistajien on löydettävä muita keinoja bensiini- 

ja dieselautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.   

 

 

Kuva 2.2 Bensiinin ja etanolin kysyntään vaikuttavia tekijöitä. 

 

 

Kuva 2.3 Uusiutuvan dieselin kysyntään vaikuttavia tekijöitä. 

  

Bensiini ja 
etanoli

Korkeamman
etanolipitoisuuden

mahdollistavat 
tekniikat ja 

elinkaarilaskenta 
CO2-raja-arvoissa.

• etanolin edullinen hinta

• etanolin kestävät monipuoliset 

raaka-ainelähteet

• biojakeluvelvoite

• lisää tuotantokustannuksia 

suhteellisen vähän

• kevyt- ja täyshybridivoimalinjat 

lisäävät tuotantokustannuksia 

suhteellisen vähän

• bensiinimoottoreissa 

sekoitusrajana E10

• EU-lainsäädäntö ei tue 

etanoliautojen (FFV) kehitystä

• kestävyyskriteerit rajaavat 

etanolin raaka-ainepohjaa

• korkeampi kustannus vähentää 

kysyntää

• kilpailevien teknologioiden 

hinta voi kehittyä 

edullisemmaksi

Nostavat tekijät Vähentävät tekijät

Villi kortti

Synteettisten 
hiilineutraalien 
polttonesteiden 

yleistyminen.

Uusiutuva 
diesel

Kolmannen 
sukupolven 
polttoaineet 

jäteperäisten ja 
sivuvirtojen 

rinnalle, jolloin 
raaka-aineen 

saatavuus ei rajoita 
tuotantoa.

• uusiutuvalle dieselille ei 

sekoitusrajaa

• biojakeluvelvoite edellyttää 30 

prosentin bio-osuutta vuoteen 

2030 mennessä

• toisen ja kolmannen sukupolven 

biopolttoaineiden suuri potentiaali

• kevyt- ja täyshybridivoimalinjat 

lisäävät dieselkaluston 

energiatehokkuutta

• ajoneuvojen edulliset 
tuotantokustannukset ja hyvä 
käyttötalous

• uusiutuvan dieselin korkeat 

valmistuskustannukset

• kestävyyskriteerit rajaavat raaka-

aineita

• jäterasvan saatavuus kotimaisista 

lähteistä rajallinen

• raaka-aineiden saatavuus

• EU-lainsäädännön rajaukset raaka-

aineille (kestävyyskriteerit)

• EURO 7 -normit lisäävät tarvetta 

pakokaasujen jälkikäsittelyyn

• hiilidioksidipäästöjen raja-arvoissa ei 

oteta huomioon polttoaineketjua

Nostavat tekijät Vähentävät tekijät

Villi kortti
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2.4.2 Bio- ja maakaasu 

 

Kaasukäyttöisten autojen polttoaineena käytetään Suomessa maakaasua tai biokaasua, joka koostuu 

pääosin metaanista (CH4). Metaania voidaan säilyttää paineistettuna (CNG, Compressed Natural Gas 

tai CBG, Compressed Biogas) 200–250 barin paineessa tai nesteenä (LNG, Liquified Natural Gas tai 

LBG, Liquified Biogas) alle -162 ̊C:ssa. Henkilö- ja pakettiautojen käyttämä kaasu on paineistettua. 

Myös linja-autoissa ja kaupunkien jakeluliikenteen kuorma-autoissa sekä jäteautoissa käytetään useim-

miten paineistettua kaasua. Pitkämatkaisessa kuorma- ja linja-autoliikenteessä nesteytetty kaasu on 

parempi vaihtoehto, sillä toimintamatka on huomattavasti paineistettua kaasua suurempi.   

Kaasukäyttöiset henkilöautot ovat suurin piirtein samanhintaisia kuin vastaavat bensiinikäyttöiset au-

tot. Tällä hetkellä Suomessa on uutena tarjolla ainoastaan neljän eri merkin kaasuautoja.  WLTP-

muutoksen myötä kaasukäyttöisissä henkilöautoissa on nykyisin alle 15 litran bensiinitankki, jotta ajo-

neuvoa ei ole tarvinnut tyyppihyväksyä kaksikäyttöisenä henkilöautona. Kaasuautojen mallivalikoima 

on viime vuosina supistunut, sillä kaasuautoilla valmistajien ei ole mahdollista saavuttaa EU:n ajoneu-

vovalmistajille asettamat vuosien 2025 ja 2030 päästötavoitteita. Mikäli EU-lainsäädäntö ei muutu si-

ten, että biokaasun polttoaineketjun aikaiset päästöhyödyt voitaisiin ottaa huomioon päästömonito-

roinnissa, kaasukäyttöisten henkilöautojen saatavuuden on arvioitu vähenevän vuoden 2025 jälkeen. 

Kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautoja mallivalikoiman on sen sijaan ennakoitu kasvavan lähivuo-

sina. Kaasun etuna on vähäpäästöisyys, sillä tyypillisesti kaasuauton säännellyt päästöt ovat pienemmät 

kuin dieselkäyttöisten autojen. Myös hiilidioksidipäästöt ovat alemmat, joten valmistajille asetetut hii-

lidioksidipäästöjen raja-arvot ohjaavat kaasukäyttöisten kuorma-autojen tuotantoon. Kaasukäyttöisen 

kuorma-auton hankintahinta on vielä toistaiseksi 15–30 prosenttia dieselkäyttöistä kuorma-autoa kor-

keampi. LNG-autojen hinta on hieman CNG-autoja korkeampi, koska kaasun säilyttäminen riittävän 

matalassa lämpötilassa vaatii auton polttoainejärjestelmään erityisrakenteita. 

 

Kuva 2.4 Maa- ja biokaasun kysyntään vaikuttavia tekijöitä. 

Kaasukäyttöisten autojen yleistymisen esteenä on ollut kapean mallivalikoiman lisäksi rajallinen kaa-

sunjakeluverkosto. CNG-jakeluasemaverkosto on melko kattava Etelä- ja Keski-Suomessa. Paineiste-

tun kaasun tankkausasemia oli vuoden 2021 alussa yhteensä 52 ja nesteytetyn kaasun jakeluasemia 7 

(Jääskeläinen 2020). LNG:n jakeluverkosto on viime vuosina laajentunut, kun teollisuuden ja merilii-

kenteen tarpeisiin on rannikkoseuduilla rakennettu LNG-terminaaleja. Myös biokaasun 

Maa- ja 
biokaasu

Autonvalmistajille 
asetetuissa CO2-

tavoitteissa 
otetaan 

huomioon 
polttoaineketju.• biokaasun monipuoliset kotimaiset 

kestävät raaka-aineet ja hyvä riittävyys

• mahdollisuudet hajautettuun 

bioenergian tuotantoon

• maakaasun hyvä saatavuus varmistaa 

huoltovarmuuden

• LNG:n mahdollistama pitkä 

toimintasäde

• jäteperäisen metaanin hyödyntämisen 

edulliset ilmastovaikutukset

• julkisissa hankinnoissa on mahdollisuus 

painottaa kaasuautoja

• kaasukäyttöisten henkilöautojen 

edullinen hankintahinta

• kaasun verotaso on edullinen

• kaasuautomallien kapea valikoima

• EU-lainsäädäntö ei tue 

kaasuautomarkkinoiden kehitystä

• harva kaasunjakeluverkko Pohjois-

ja Itä-Suomessa

• kaasukuorma-autojen kallis 

hankintahinta

• epävarmuus kaasuautoilun 

verotuksen tulevaisuudesta

jarruttaa hankintaa

Nostavat tekijät Vähentävät tekijät

Villi kortti
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tuotantolaitoksia on rakennettu tai suunnitteilla erilaisiin kohteisiin, joissa on saatavilla biokaasun tuot-

tamiseen soveltuvaa eloperäistä jätemateriaalia tai teollisuuden materiaalisivuvirtoja.  

Fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnoksessa kaasunjakeluinfran kehittämiseen on ehdotettu noin 

20 miljoonan euron lisätukia vuosille 2020–2030. Infratuella mahdollistettaisiin kaasun jakeluverkos-

ton tihentäminen päätieverkon varsilla ja alueilla, joissa kaasunjakeluverkosto on vielä verrattain harva. 

 

2.4.3 Sähkö 

 

Henkilöautot 

Suomen autokanta sähköistyy tällä hetkellä ensisijaisesti lataushybridien kautta. Suomessa täyssähkö-

autojen osuus ensirekisteröidyistä sähköautoista oli vuonna 2019 noin 24 prosenttia ja lataushybridien 

76 prosenttia.  

Täyssähköautojen mallivalikoima on vielä suhteellisen kapea ja sähköautojen verolliset keskihinnat 

ovat keskimäärin 1,6-kertaisia vastaavaan bensiiniautoon nähden. Lähivuosina markkinoille on tulossa 

uusia keskikokoista ja keskihintaista segmenttiä edustavia automalleja ja ensirekisteröityjen täyssäh-

köautojen jakauma painottuu aiempaa selvemmin keskikokoisiin autoihin. 

Ladattavien hybridien valikoima keskittyy pääosin kalliimman hintaluokan autosegmentteihin, joissa 

hintaero vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna jää suhteellisesti pienemmäksi, noin 10–20 pro-

senttiin. Ladattavilla hybrideillä hinnan ero polttomoottoritekniikkaan on sähköautoja pienempi, sillä 

akkujen kapasiteetin ei tarvitse olla yhtä suuri kuin täyssähköautoissa. Toisaalta kaksi moottoria ja 

voimasiirtojärjestelmän monimutkaisempi rakenne nostavat kustannuksia. Akkuteknologian kehitys ei 

alenna suhteellisesti yhtä paljon ladattavien hybridien hintatasoa, eikä mallivalikoiman laajentuminen 

pienempiin ajoneuvokokoluokkiin ole todennäköistä.  

Henkilöautoissa ladattavien hybridien hinnat lähestyvät bensiiniautoa vuoteen 2025 mennessä. Uusien 

ajoneuvoteknologioiden on ennakoitu kehittyvän siten, että täyssähköautojen tuotantokustannukset 

alenevat polttomoottoriautojen tasolle vuosina 2028–2032.  

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

voimasiirtojärjestelmien hintaerosta. Akkujen osuus täyssähköauton 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 tuo-

tantokustannuksia alentavat tuotantomäärien kasvu ja voimasiirtojärjestelmien kehittyminen.  

Akkuteknologian tuotantokustannusten on ennakoitu tulevina vuosina alenevan merkittävästi. Arviot 

akkujen tuotantokustannusten alenemisesta vuosina 2018–2025 vaihtelevat 30–50 prosentin suuruus-

luokassa. Näin ollen pelkästään akkujen tuotantokustannuksen aleneminen alentaisi sähköautojen hin-

taa noin 15 prosenttia nykytilanteeseen nähden. Jos lisäksi oletetaan, että hybriditeknologiaan 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 eu-

roa polttomoottoritoimista autoa korkeampi. Taajamaolosuhteisiin suunnitellun akkukapasiteetiltaan 

pienemmän auton osalta hintaero jäisi pienemmäksi, keskimäärin 3 000 – 5 000 euroon. Pidemmän 

toimintamatkan täyssähköautoilla veroton hinta olisi tällöin 20–40 % ja kaupunkiympäristöön suunni-

tellun pienen käyttösäteen sähköauton 10–20 % vastaavaa polttomoottoritekniikkaa korkeampi.  
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Sähköautojen yleistymistä jarruttaa hankintahinnan lisäksi suppea latausverkosto. Sähköauton hankki-

misen edellytyksenä on auton latausmahdollisuus kotona. Varsinkin kerrostaloissa latausmahdolli-

suutta ei yleensä ole. Myös työpaikkakiinteistöjen latauspaikkatarjonta ja julkisten latauspisteiden 

verkko on suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella vielä suhteellisen harva. 

Paketti- ja kuorma-autot 

Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintahinta on 20-40 prosenttia vastaavankokoista dieselautoa kor-

keampi. Mallivalikoima on kuitenkin vielä pieni ja painottuu pieniin jakelupakettiautoihin. Vuosina 

2020–2021 valikoimaan on tulossa useita uusia täyssähköautomalleja ja ladattavia hybridimalleja. Pa-

kettiautoilla ja pienillä jakelukuorma-autoilla malliston kehitystä vaikeuttaa raskaamman kokoluokan 

pakettiautojen suuri akkukapasiteetin tarve.  

Akkuteknologian tuotantokustannusten alentuessa myös paketti- ja jakelukuorma-autojen hinnat ale-

nevat kuluvan vuosikymmenen aikana. Kehitys on akkujen suuren koon takia hitaampaa kuin henkilö- 

ja pakettiautoilla. Ladattavilla hybrideillä hinnan ero polttomoottoritekniikkaan on tällä hetkellä pie-

nempi, sillä akkujen kapasiteetin ei tarvitse olla yhtä suuri kuin täyssähköautoissa.  

Keskikokoisten ja raskaiden kuorma-autojen vaatima akkukapasiteetti on nykyisellä akkuteknologialla 

vielä riittämätön ja akuilla saatava toimintamatka edellyttää huolellista reittisuunnittelua. 

Sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintahinnat ovat vielä toistaiseksi korkeampia kuin dieselkäyt-

töisten ajoneuvojen. Hybridikaluston hankintahinnan on arvioitu olevan noin 15 prosenttia dieselka-

lustoa korkeammat ja täyssähköautojen hintojen vielä noin kaksinkertainen dieselautoon verrattuna. 

Raskaimpiin yhdistelmiin ei vielä ole tarjolla akkusähkövaihtoehtoja eikä soveltuvaa latausinfraa. 

Kuorma-autojen sähköistymiseen on etsitty mahdollisuuksia ajovoima-akkujen lisäksi muun muassa 

yläjohtimilla tapahtumalla virransyötöllä Yläjohtimien käyttöä virran siirrossa tutkitaan tällä hetkellä 

monessa maassa, muun muassa Ruotsissa. Se lisäisi kuitenkin merkittävästi infrastruktuurikustannuksia 

ja lisäisi liikennejärjestelmän häiriöherkkyyttä sähkönjakelun katkostilanteissa. Akkusähköautoa to-

dennäköisempi vaihtoehto raskaan liikenteen sähköistymiseen on siirtyminen suoraan polttokenno-

teknologiaan 2030-luvulla. 

 

Kuva 2.5 Sähköautojen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. 

Sähkö

Kiinteän 
olomuodon 

akun 
kehittäminen 

etenee 
harppauksinladattavat hybridit

• voidaan teoriassa ajaa yksinomaan 

sähköllä

• toimintasäde ei rajoita käyttöä

• täyssähköautoa pienempi 

akkukapasiteetin tarve

täyssähköautot

• EU:n autonvalmistajille asettamien 

tavoitteiden päästölaskentatapa suosii 

täyssähköautoja

• puhtaiden ajoneuvojen direktiivi suosii 

täyssähköautoja julkisissa hankinnoissa -

erityisesti linja-autojen hankinnoissa

• sähkötuotannon päästöt on voitu 

sisällyttää päästökauppasektorille
• ei säänneltyjä käytön aikaisia päästöjä

ladattavat hybridit

• kallis hankintahinta

• rajallinen toimintasäde sähköllä

• raskas akku alentaa energiatehokkuutta 

polttomoottorilla ajettaessa

täyssähköautot

• kallis hankintahinta

• akkujen pieni toimintasäde raskaita 

kuormia kuljetettaessa

• epävarmuus pikalatausasemaverkoston 

kattavuudesta

• akkujen lataustapahtuman vaatima aika

• akkujen tuotantokapasiteetin rajallisuus

• akkuraaka-aineiden saatavuus

• akkuteknologian kehitysaste
• akkujen elinkaaren ja kierrätyksen 

haasteet kasvavat

Nostavat tekijät Vähentävät tekijät

Villi kortti



13 

 

Linja-autot 

Kokonaismassaltaan yli 8 tonnin linja-autoilla sähkökäyttöisten ajoneuvojen osuus ensirekisteröin-

neistä kasvaa selvästi nopeammin kuin muissa ajoneuvoissa, sillä julkisen sektorin hankinnoissa paino-

tetaan tulevina vuosina ensisijaisesti sähkökäyttöisten bussien hankintaa. Kaupunkiliikenteessä sähkö-

busseille on toimivia keskitettyjä latausratkaisuja ja kaluston kierto voidaan sovittaa lataustarpeisiin ja 

latauspisteiden sijaintiin. Sähkökäyttöisten bussien käyttökustannukset ovat merkittävästi dieselkalus-

toa edullisemmat, joten kaluston korkeampi hankintahinta on kompensoitavissa liikennöintikustan-

nuksissa syntyvillä säästöillä. 

Julkisia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintoja koskevan lainsäädännön lisäksi kaupungeilla on omia 

päästövähennystavoitteita, jotka kohdistuvat linja-autokaluston hankintaan. Sähköbussien osuus kas-

vaa vähitellen erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla.  

2.4.4 Vety ja sähköpolttoaineet 

 

Vetyä on tulevaisuuden vaihtoehtoisista polttoaineista lupaavimpia, koska ainoa siitä aiheutuva päästö 

on vesihöyry. Vedyllä on suuri energiasisältö massayksikköä kohti. Haittapuolena on kaasumaisen ve-

dyn pieni tiheys, jonka vuoksi varastointi ja kuljetus ovat ongelmallisia. Lisäksi vedyn erottaminen 

vedestä vaatii enemmän energiaa kuin vedyn käytöstä polttoaineena voidaan liike-energiana saada. 

Näin ollen vedyn energiataloudellinen tuottaminen edellyttäisi, että saatavilla olisi rajattomasti uusiu-

tuvaa energiaa. Vetyä voidaan tuottaa myös hiilivedyistä, kuten metanolista tai maakaasusta. Vetyä 

syntyy nykyisin myös monien teollisuusprosessien sivutuotteena. 

 

Vetyä voidaan käyttää joko sähkön tuottamiseen polttokennossa tai sellaisenaan polttomoottorin 

energianlähteenä. Polttokennotekniikalla toimivissa sähköautoissa energia voidaan varastoida akkujen 

sijasta vetyyn, jolloin raskaita ajovoima-akkuja ei tarvita. Polttokennojen on arvioitu yleistyvän ensin 

kuorma-autokalustossa, jossa akkukapasiteetin tarve on suurin. 

 

Vedyn tuotantokustannusten on arvioitu olevan vielä vuoteen 2030 moninkertaiset muihin polttoai-

nevaihtoehtoihin verrattuna ja lisäksi vedylle ei ole olemassa valmista jakeluverkostoa. Mahdollisuudet 

tuottaa vetyä energiatehokkaasti ovat rajalliset, mutta hajautetun aurinko- ja tuulisähköön perustuvan 

tuotantoteknologian kehitys on ollut nopeaa. Vedyn potentiaalin on arvioitu kasvavan 2030-luvulla 

erityisesti, jos vedyn tuotantoon käytettävää sähköä olisi mahdollista tuottaa uusiutuvilla energianläh-

teillä. Vuonna 2030 polttokennoautojen hinnan on arvioitu olevan 1,5–2-kertainen polttomoottori- ja 

akkusähköautoihin verrattuna, mutta eron on arvioitu tasaantuvan vuosina 2030–2045.  

Kehitteillä olevilla sähköpolttoaineet voisivat yleistyessään korvata liikenteessä käytettäviä fossiilisia 

polttoaineita. Synteettisiä hiilivetypolttoaineita valmistetaan hiilidioksidista, vedestä ja sähköstä. Syn-

teettisten polttoaineiden eli ns. power-to-x-teknologioiden raaka-aineita ovat ilmasta irrotettava hii-

lidioksidi ja typpi ja vedestä irrotettava vety, joista valmistetaan polttoaineiksi soveltuvia hiilivety-yh-

disteitä, esimerkiksi metaania, metanolia, dimetyylieetteriä ja ammoniakkia. Menetelmällä olisi mah-

dollista valmistaa myös synteettistä bensiiniä, dieseliä tai metaania, jotka soveltuisivat perinteisiin polt-

tomoottoriautoihin. Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä avaisi uusia mahdollisuuksia hiilineutraaliin 

energiantuotantoon. Vedyn tuotanto vedestä elektrolyysin avulla on vielä kallista johtuen prosessissa 

tarvittavasta sähkön määrästä, mutta uusia aiempaa energiatehokkaampia elektrolyysimenetelmiä on 

kehitteillä. Synteettisten hiilineutraalien polttoaineiden tuotannon on arvioitu kaupallistuvan aikaisin-

taan 2030-luvulla.  
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2.5 Ennusteita eri käyttövoimien yleistymisestä 

 

2.5.1 Perusennusteet autokannan käyttövoimamuutoksille 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat huhtikuussa 2020 osana hallituksen Fossiilittoman liikenteen 

tiekartan valmistelua perusennusteen päästökehityksestä (LVM ja VTT 2021). Perusennusteessa on 

esitetty myös arvio autokannan ja liikennesuoritteiden kehityksestä vuosina 2020–2040. 

Perusennusteessa täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on arvioitu kasva-

van 10 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 21 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ladattavien 

hybridien osuuden on arvioitu jäävän maltilliseksi, 11 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja osuuden 

on arvioitu pienenevän 3 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kaasuautojen osuuden on arvioitu pie-

nenevän noin 1 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.   

Perusennusteen mukaisesti henkilöautokannassa olisi vuonna 2030 yhteensä noin 350 000 sähkökäyt-

töistä autoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot). Kaasukäyttöisiä henkilöautoja olisi hie-

man alle 25 000. Bensiini- ja dieselautojen osuus autokannasta olisi vuonna 2030 noin 87 prosenttia. 

 

Kuva 2.6 Ennuste eri käyttövoimien osuudesta henkilöautokannassa olevista ajoneuvoista liikenteen perusen-

nusteessa. (LVM ja VTT 2021) 

Perusennusteessa sähkökäyttöisten pakettiautojen osuuden ensirekisteröinneistä on arvioitu kasva-

van noin 7 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ladattavien 

hybridien osuuden on vastaavasti arvioitu kasvavan 4 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 11 pro-

senttiin vuoteen 2030 mennessä. Kaasuautojen ei ole arvioitu yleistyvän pakettiautokannassa.  

Perävaunuttomien kuorma-autojen ensirekisteröinneistä noin 80 prosentin on vielä vuonna 2030 ar-

vioitu olevan dieselkäyttöisiä. Kaasun osuuden on arvioitu kasvavan 10 prosenttiin, täyssähköauton 5 

prosenttiin ja ladattavien hybridien 5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
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Perävaunullisten raskaampien kuorma-autojen kokoluokassa kaasukuorma-autojen osuuden on arvi-

oitu kasvavan noin 5 prosenttiin ja sähkökuorma-autojen osuuden 1 prosenttiin ensirekisteröinneistä 

vuoteen 2030 mennessä. 

Perusennusteessa käytettävät ennusteluvut sähkö- ja kaasulinja-autojen myynnille perustuvat julkisten 

ajoneuvohankintojen lainsäädännön valmistelun yhteydessä tehtyyn selvitykseen (Ramboll 2020). Sen 

mukaan kaasukäyttöisiä linja-autoja olisi käytössä vuoteen 2025 mennessä noin 100 ja vuoteen 2030 

noin 200. Sähkökäyttöisiä linja-autoja olisi vuoteen 2025 mennessä linja-autokannassa noin 400 ja 

vuoteen 2030 mennessä noin 800. 

2.5.2 GASELLI-tutkimushankkeen arvio sähköautojen määrästä  

 

VTT:n toteuttamassa GASELLI-tutkimushankkeessa selvitettiin systeemidynaamisella ennustemallilla 

erilaisten ohjaustoimien vaikutusta autokannan kehitykseen. Tutkimuksen mukaan vuonna 2019 käy-

tössä olleilla sähköautojen ja latausinfrastruktuurin kannustimilla voidaan mallin mukaan saavuttaa  

250 000 sähköauton määrä vuoteen 2030 mennessä. Autoista noin 100 000 olisi täyssähköautoja ja 

150 000 ladattavia hybridejä. (Pihlatie ym. 2019) 

Mikäli sähköautojen yleistymistä edistettäisiin lisäkannusteilla ja vero-ohjauksella, vuoteen 2030 men-

nessä autokannassa olisi noin 300 000 täyssähköautoa ja 230 000 ladattavaa hybridiä, jolloin ladatta-

vien autojen kanta kasvaisi noin 530 000 autoon. (Pihlatie ym. 2019) 

2.5.3 EU-komission arvio eri käyttövoimien yleistymisestä 

 

EU-komissio on laatinut joulukuussa 2020 julkaisemansa älykkään ja kestävän liikenteen strategian 

taustalle perusennusteen sekä muutamia vaihtoehtoisia skenaarioita liikenteen päästövähennysten 

saavuttamiseksi. Komission skenaarioiden taustalle on laadittu myös ajoneuvokannan käyttövoimaen-

nusteet (EU Commission 2020): 

• BSL (baseline-skenaario) kattaa vuoden 2019 loppuun mennessä hyväksytyt EU-tason ohjaus-

toimet (biopolttoaineiden osuuden kasvu, vuodelle 2030 asetetut päästövähennystavoitteet) 

• REG on tiukempaan sääntelyyn perustuva toimenpideskenaario, jolla saavutetaan noin 55 

prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä. Siinä oletetaan, että 

energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja liikennepolitiikkojen tavoitteet ovat kas-

vaneet voimakkaasti, samalla kun EU: n päästökauppajärjestelmän soveltamisala pysyy muut-

tumattomana 

• CPRICE on hiilen hinnoitteluun perustuva skenaario, jolla saavutetaan noin 55 prosentin kas-

vihuonekaasupäästöjen vähenemä. Siinä päästökauppaa on laajennettu tieliikenteen ja raken-

nusteollisuuden aloille, joko EU:n päästökauppajärjestelmän tai muiden hiilen hinnoitteluväli-

neiden kautta 

• MIX-skenaariossa on REG: n ja CPRICE:n tavoin tavoitteena vähentää liikenteen kasvihuone-

kaasupäästöjä 55 prosentilla sekä laajentaen hiilen hinnoittelua että lisäämällä liikenteen pääs-

töjä vähentäviä ohjaustoimia. 

• MIX-50 -skenaariossa saavutetaan vähintään 50 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähe-

nemä ja siinä yhdistyy MIX-skenaarion tapaan sekä hiilen hinnoittelun laajentaminen että 

energia- ja liikennepolitiikan toimenpiteet, mutta rajoitetummin kuin MIX-skenaariossa 

• ALLBNK on kunnianhimoisin skenaario, joka perustuu MIX-skenaarioon ja lento- ja meren-

kulkualojen sääntelyn tiukentamiseen vastauksena kasvihuonekaasupäästöjen laajennetun so-

veltamisalan piiriin, joka kattaa koko ilmailun ja merenkulun. 
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Sähköautojen osuuden on EU:ssa arvioitu kasvavan nopeasti 2020-luvulla. Täyssähköautojen osuuden 

on baseline-ennusteessa arvioitu kasvavan koko henkilöautokannassa noin 11 prosenttiin vuoteen 

2030 mennessä ja 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä (kuva 2.7). Perusennusteen mukainen 11 

prosentin osuus vastaa noin 30 miljoonaa sähköautoa. Vähäpäästöisten ja päästöttömien autojen (mu-

kaan lukien sähköakut, polttokennot ja ladattavat hybridit) osuuden arvioidaan kasvavan noin 16 pro-

senttiin henkilöautokannasta vuoteen 2030 mennessä ja 54 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Kaa-

suautojen osuuden on arvioitu kasvavan hieman, mutta pysähtyvän noin 5 prosentin osuuteen. Hen-

kilöautokannan kehitys on samansuuntainen myös muissa tarkastelluissa skenaarioissa vuoteen 2030 

asti, mutta vuosina 2030–2050 sähkö- ja polttokennoautojen osuus kannasta kasvaa muissa skenaa-

rioissa selvästi baseline-ennustetta nopeammin. (EU Commission 2020) 

 

Kuva 2.7 EU:n henkilöautokannan käyttövoimajakauman kehitys eri skenaarioissa. (European Commission 

2020) 

Pakettiautokannassa ladattavien autojen osuuden arvioidaan EU:n perusennusteessa kasvavan noin 10 

prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja hieman yli 50 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä (kuva 2.8). 

Kaasuautojen osuuden arvioidaan jäävän pieneksi. Lähes 90 prosenttia pakettiautokannasta on vielä 

vuonna 2030 bensiini- tai dieselkäyttöisiä. Sähköistymiskehitys nopeutuu vuoden 2030 jälkeen erityi-

sesti vaihtoehtoisissa skenaarioissa. (EU Commission 2020) 
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Kuva 2.8 EU:n pakettiautokannan käyttövoimajakauman kehitys eri skenaarioissa. (European Commission 

2020) 

Kuorma-autokannassa sähköistymisen on arvioitu etenevän hitaammin (kuva 2.9). Sähkö- ja poltto-

kennokäyttöisten raskaiden kuorma-autojen osuuden arvioidaan olevan noin 3 prosenttia kuorma-

autokannasta vuoteen 2030 mennessä. Kaasukuorma-autojen osuuden on perusennusteessa arvioitu 

kasvavan raskaassa kalustossa noin 7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja noin 13 prosenttiin vuo-

teen 2050 mennessä. (EU Commission 2020) 

 

Kuva 2.9 EU:n kuorma-autokannan käyttövoimajakauman kehitys eri skenaarioissa. (European Commission 

2020) 

Sähkökäyttöisten linja-autojen osuuden arvioidaan kasvavan EU:ssa noin 8 prosenttiin koko linja-au-

tokannasta, sillä julkisten ajoneuvohankintojen lainsäädäntö asettaa minimitavoitteet ladattavien säh-

köbussien määrälle. Vaihtoehtoisissa skenaarioissa, joissa julkisten hankintojen sääntely on kireämpää, 

osuus kasvaa 18–20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. (EU Commission 2020) 
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Kuva 2.10 EU:n linja-autokannan käyttövoimajakauman kehitys eri skenaarioissa. (European Commission 

2020) 

 

2.5.4 Globaalit ja markkina-aluekohtaiset ennusteet 

 

Monet eri toimijat ovat laatineet arvioita liikenteen sähköistymisestä tulevien vuosikymmenten aikana. 

Kuvassa 2.11 on esitetty Bloombergin arvio sähköautojen osuuden kehityksestä globaalisti. Vuonna 

2030 uusista henkilöautoista noin kolmanneksen ja pakettiautoista noin 15 prosenttia on arvioitu ole-

van sähkökäyttöisiä. Kuorma-autoilla osuuden on arvioitu olevan noin 5 prosenttia. Linja-autoilla 

osuuden on arvioitu kasvavan yli 70 prosenttiin. Koska ajoneuvokannan kierto on suhteellisen hidas, 

osuudet kasvavat kannassa noin 10 vuoden viiveellä (kuva 2.12).     

 

Kuva 2.11 Bloombergin ennuste sähköautojen osuuden kehityksestä ensirekisteröinneissä ja ajoneuvokan-

nassa. (Bloomberg 2020) 
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Kuva 2.12 Bloombergin ennuste ensirekisteröitävien paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimajakaumasta. 

(Bloomberg 2020) 

Boston Consulting Group on viime vuosina laatinut globaaleja ja alueellisia ennusteita henkilöauto-

markkinoiden käyttövoimamuutoksesta. Kuvassa 2.13 on esitetty vuoden 2020 alussa päivitetty Eu-

rooppaa koskeva ennuste. Ennusteessa täyssähköautojen ja kevythybridien osuuden on ennakoitu 

kasvavan eniten vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2018 globaaliin ennusteeseen verrattuna ladattavien 

hybridien osuutta on viimeisimmässä ennusteessa nostettu selvästi vuosina 2022–2028. EU-maissa 

ladattavien hybridien ja täyshybridien markkinaosuuden ennakoidaan jäävän vuonna 2025 noin 10 pro-

senttiin ja vuonna 2030 noin 13 prosenttiin. Ennuste eroaa selvästi Suomessa tapahtuneesta kehityk-

sestä, jossa erilaisten hybridiautojen osuus oli jo vuonna 2019 yhteensä lähes 20 prosenttia. (BCG 

2018, BCG 2020) 

 

 

Kuva 2.13 Boston Consulting Groupin arvio eri käyttövoimien osuudesta henkilöautojen ensirekisteröinneistä 

EU:ssa (BCG 2020) 

IEA (International Energy Agency) on laatinut eri käyttövoimien yleistymiselle kaksi erilaista skenaa-

riota (IEA 2020). Nykyisten ohjaustoimien skenaario (STEPS) perustuu IEA:n energiateknologianäky-

mien globaalin energian kysyntäennusteeseen (World Energy Outlook, 2019a). Tämän skenaarion 

kuvaa nykyisten ja jo päätettyjen toimenpiteiden todennäköisiä seurauksia sekä arvion eri käyttövoi-

maa edustavien teknologioiden tuotannon etenemisestä.  

Vaihtoehtoisena skenaariona IEA on selvittänyt kestävän kehityksen skenaariota (SDS), jossa päästö-

vähennystavoitteet ovat nykyistä kunnianhimoisemmat ja liikenteen sähköistymisen ennakoidaan ete-

nevän nopeammin. Kestävän kehityksen skenaariossa kevyiden hyötyajoneuvojen, linja-autojen ja 
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kuorma-autojen yhteenlaskettu 30 prosentin myyntiosuustavoite vuonna 2030 saavutetaan maailman-

laajuisesti. (IEA 2020)  

Kuvassa 2.14 on esitetty IEA:n arvio ladattavien autojen osuudesta eri ajoneuvolajien ensirekisteröin-

neistä vuonna 2030 eri markkina-alueilla. EU:ssa ladattavien autojen osuuden henkilöautojen ja paket-

tiautojen ensirekisteröinneistä on arvioitu kasvavan noin 30 prosenttiin nykyisiin ohjaustoimiin perus-

tuvassa STEPS-skenaariossa ja lähes 50 prosenttiin ohjaustoimia lisäävässä SDS-skenaariossa. Linja-

autoilla osuus on kummassakin skenaariossa noin 45 prosenttia. Kuorma-autoilla osuuden on arvioitu 

jäävän nykyisten ohjaustoimien skenaariossa muutamaan prosenttiin ja kasvavan noin 10 prosenttiin 

skenaariossa, jossa ohjaustoimia lisättäisiin. (IEA 2020)  

 

Kuva 2.14 IEA:n arvio eri käyttövoimien osuudesta autojen ensirekisteröinneistä eri markkina-alueilla vuonna 

2030. (IEA 2020) 
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3 Käyttövoimaennusteet 
 

3.1 Henkilöautot 

 

Kuvaan 3.1 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. Hankintahinnan lisäksi myös käyttökustannukset vaikuttavat merkittävästi auton 

käyttövoiman valintaan. Sähkön ja kaasun käyttökustannukset ovat merkittävästi bensiini- ja dieselau-

toja alemmat, joten vaikka hankintahinnassa vielä olisikin eroa perinteiseen teknologiaan, vaihtoeh-

toisten käyttövoimien valinta tulee taloudellisesti kannattavaksi jo aiemmin edullisempien käyttökus-

tannusten takia. 

 

Kuva 3.1 Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen tuotantokustannusten kehityksestä. (muokattu 

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

OECD/IEA 2018, Roland Berger 2017, IEA 2020). 

Täyssähköautojen kysynnän kasvun on lähivuosina arvioitu kiihtyvän, mutta kysyntää rajoittaa vielä 

lähivuosina autojen saatavuus, sähköautojen korkea hinta vastaavaan polttomoottoriautoon verrat-

tuna sekä latauspaikkaverkoston hidas kehitys. Sähköautojen saatavuutta rajoittaa ennen kaikkea ak-

kujen saatavuus, sillä sähköautojen mallivalikoima ja globaali tuotanto kasvaa nopeasti. Akkujen val-

mistuskapasiteetista on pulaa, sillä sähköistyminen etenee nopeasti kaikilla energiaa käyttävillä sekto-

reilla ja akkujen tarve kasvaa. Lataushybridien saatavuus on täyssähköautoja parempi, koska niiden 

ajovoima-akut ovat pienempiä. Autonvalmistajat kohdentavat vielä lähivuosina sähköautotarjonnan 
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ensisijaisesti maihin, joissa on suurimmat sähköautojen markkinat – toisin sanoen suurimmat hankin-

takannusteet.  

Täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ennakoitu vuoteen 2025 men-

nessä kasvavan noin 18 prosenttiin vuoden 2020 noin 4,4 prosentista. Lataushybridien osuuden ensi-

rekisteröinneistä on arvioitu kasvavan perusennusteessa vuoteen 2025 mennessä noin 22 prosenttiin, 

kun osuus viime vuonna oli 13,7 prosenttia. Ennusteessa on otettu huomioon vuoden 2021 alussa 

voimaan astunut työsuhdekäytössä olevien täyssähköautojen verokannuste. Ennusteessa on oletettu, 

että sähköautojen latausinfratukia kehitetään ja autojen hankintakannustetta jatketaan ja uudistetaan 

fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnoksessa esitetyllä tavalla.   

Kaasuautojen osuuden on arvioitu kasvavan lähivuosina, mutta tasaantuvan 1,2 prosenttiin vuoden 

2025 jälkeen mallivalikoiman kapeuden takia. Vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden ensirekisteröin-

neistä on vuonna 2025 arvioitu olevan hieman yli 40 prosenttia ensirekisteröinneistä. Vuoteen 2030 

mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden on ennakoitu kasvavan hieman yli 50 prosenttiin. 

Myös bensiini- ja dieselautojen kysyntä jatkuu vakaana, mutta osuudet alenevat ja antavat tilaa vaihto-

ehtoisille polttoaineille. Perinteisten polttomoottorien energiatehokkuutta parantavat hybridivoima-

linjat yleistyvät tasaisesti siten, että vuonna 2025 erilaisten ei-ladattavien hybridien osuuden on arvi-

oitu olevan noin 25 prosenttia ensirekisteröinneistä.  

Vedyn on arvioitu yleistyvän henkilöautoissa polttoaineena vuoden 2030 jälkeen siten, että sen osuu-

den ensirekisteröinnistä on arvioitu kasvavan lähes 15 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. 

 

Kuva 3.2 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Vuosien 2015–2020 osuudet perustu-

vat toteutumaan. Täys- ja kevythybridien osuuteen sisältyvät myös dieselkäyttöiset kevythybridit. 
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Taulukko 3.1 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Vuosien 2015–2020 osuudet pe-

rustuvat toteutumaan ja vuosien 2020–2040 osuus kuvaa ennusteen mukaista kehitystä. Kevyt- ja täyshyb-

ridit sisältävät kaikki hybridiautot, joita ei ladata ulkoisesti. Myös dieselkäyttöiset kevythybridit kuuluvat tähän 

luokkaan. 

vuosi diesel bensiini täys- ja 

kevyt-

hybridit 

metaani lataus-

hybridi 

täys-

sähkö 

vety yh-

teensä 

2015 35,7 % 61,0 % 2,6 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 100 % 

2016 33,2 % 61,6 % 3,9 % 0,1 % 1,0 % 0,2 % 0,0 % 100 % 

2017 30,4 % 59,5 % 7,2 % 0,4 % 2,2 % 0,4 % 0,0 % 100 % 

2018 23,8 % 60,6 % 9,8 % 1,0 % 4,1 % 0,6 % 0,0 % 100 % 

2019 18,3 % 59,3 % 13,6 % 1,9 % 5,2 % 1,7 % 0,0 % 100 % 

2020 13,3 % 47,3 % 19,4 % 1,9 % 13,7 % 4,4 % 0,0 % 100 % 

2021 12,4 % 38,5 % 22,9 % 2,1 % 17,1 % 7,0 % 0,0 % 100 % 

2022 11,5 % 32,6 % 23,8 % 1,7 % 20,2 % 10,2 % 0,0 % 100 % 

2023 10,5 % 29,4 % 24,5 % 1,3 % 21,2 % 13,1 % 0,0 % 100 % 

2024 9,5 % 26,8 % 25,0 % 1,2 % 22,1 % 15,4 % 0,0 % 100 % 

2025 8,7 % 24,5 % 24,8 % 1,2 % 22,9 % 17,9 % 0,0 % 100 % 

2026 7,9 % 22,5 % 24,0 % 1,2 % 23,9 % 20,6 % 0,0 % 100 % 

2027 7,2 % 20,7 % 23,1 % 1,2 % 24,8 % 22,8 % 0,2 % 100 % 

2028 6,5 % 19,5 % 21,9 % 1,2 % 25,6 % 24,9 % 0,4 % 100 % 

2029 5,9 % 18,8 % 20,6 % 1,2 % 26,1 % 26,9 % 0,6 % 100 % 

2030 5,4 % 18,9 % 19,1 % 1,2 % 26,3 % 28,2 % 0,8 % 100 % 

2031 4,9 % 19,0 % 17,8 % 1,2 % 26,3 % 29,6 % 1,1 % 100 % 

2032 4,5 % 18,3 % 17,3 % 1,2 % 26,1 % 31,1 % 1,5 % 100 % 

2033 4,1 % 17,7 % 16,4 % 1,2 % 25,8 % 32,7 % 2,2 % 100 % 

2034 3,7 % 16,7 % 15,8 % 1,2 % 25,3 % 34,3 % 3,0 % 100 % 

2035 3,4 % 15,9 % 14,5 % 1,2 % 24,8 % 36,0 % 4,2 % 100 % 

2036 3,1 % 15,0 % 13,3 % 1,2 % 24,0 % 37,8 % 5,5 % 100 % 

2037 2,8 % 13,8 % 12,3 % 1,2 % 23,1 % 39,7 % 7,1 % 100 % 

2038 2,5 % 12,1 % 11,3 % 1,2 % 21,9 % 41,7 % 9,3 % 100 % 

2039 2,3 % 9,4 % 10,4 % 1,2 % 20,8 % 43,8 % 12,0 % 100 % 

2040 2,1 % 6,9 % 9,6 % 1,2 % 19,8 % 46,0 % 14,5 % 100 % 

 

Autokannan kehitystä kuvaavissa ennusteessa uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrän on 

koronapandemian vaikutuksesta jäävän vuonna 2021 noin 106 000 autoon ja vuonna 2022 noin 

110 000 autoon. Vuosien 2023–2030 aikana ensirekisteröintien määrän on arvioitu olevan noin 120 

000. Käytettynä maahantuotavien autojen määrän  

Dieselkäyttöisten autojen määrän on arvioitu pysyvän noin 700 000 auton lukemassa vuoteen 2025 

asti, jonka jälkeen dieselautojen määrä autokannassa kääntyy maltilliseen alenemaan. Polttomoottori-

autojen osuus autokannasta on vuonna 2025 noin 90 prosenttia ja vuonna 2030 noin 80 prosenttia. 

Bensiini- ja dieselautojen yhteenlaskettu määrä on ennusteessa vuonna 2025 noin 2,6 miljoonaa ja 

vuonna 2030 noin 2,4 miljoonaa.  

Täyssähköautoja olisi ennusteen mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna 2025 noin 90 000 ja 

ladattavia hybridejä noin 180 000 (taulukko 3.2). Vuonna 2030 täyssähköautoja olisi kannassa yhteensä 
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246 000 ja ladattavia hybridejä noin 356 000. Sähköautojen kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin 

noin 600 000.  

 

Kuva 3.3 Eri käyttövoimien osuus henkilöautokannasta. Täys- ja kevythybridien osuuteen sisältyvät myös die-

selkäyttöiset kevythybridit. 

Taulukko 3.2 Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen määrästä autokannassa. 

 bensiini diesel 

täys- ja 

kevyt-

hybridit kaasu 

täys-

sähkö 

lataus-

hybridi vety 

2020 1 846 398 761 314 69 300 12 354 9 697 45 620 0 

2025 1 652 800 725 800 213 000 24 400 87 800 179 800 0 

2030 1 402 800 622 000 418 900 35 500 246 100 355 900 2 300 

2035 1 149 500 482 800 425 500 43 700 455 100 513 900 18 800 

2040 892 600 347 900 425 900 48 800 706 800 612 500 81 800 

 

Mikäli autojen hankinnan verotukseen tehtäisiin muutoksia siten, että hankinnan yhteydessä perit-

tävä autovero korvattaisiin vuosittaisella ajoneuvoverolla, ladattavien autojen kokonaismäärän arvi-

oidaan vuonna 2030 kasvavan noin 750 000 autoon, sillä uusien autojen ensirekisteröintien määrä 

kasvaisi tällöin selvästi perusennusteeseen verrattuna. Autokannan kierto nopeutuisi tällöin noin 

kolmella vuodella vuoteen 2030 mennessä.  
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3.2 Pakettiautot ja pikkubussit 

 

Sähköpakettiautojen kysyntää rajoittavat vuosiin 2024–2025 asti autojen saatavuus, mallivalikoiman 

kapeus ja sähköautojen korkea hinta vastaavaan dieselpakettiautoon verrattuna. Saatavuutta rajoittaa 

ensisijaisesti akkujen saatavuus.  

Ennusteen mukaan noin 35 prosenttia ensirekisteröitävistä pakettiautoista olisi vuonna 2030 ladatta-

via. Ladattavien hybridien osuuden on arvioitu jäävän pienemmäksi kuin henkilöautokannassa. Säh-

köistyminen etenee nopeimmin vuosina 2025–2030 akkuteknologian kehittyessä ja akkujen valmistus-

kapasiteetin kasvaessa. Pakettiautoilla käyttövoimamuutosta kiihdyttää autonvalmistajille asetettu hii-

lidioksidipäästöjen vähentämistavoite, jonka mukaan uusien pakettiautojen päästöjen on vuonna 2030 

oltava 31 prosenttia vuoden 2021 vertailutasoa alemmat.  

 

Kuva 3.4 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä pakettiautoista. Vuosien 2015–2020 osuudet perustu-

vat toteutumaan. Täys- ja kevythybridien osuuteen sisältyvät myös dieselkäyttöiset kevythybridit. 
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Taulukko 3.3  Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä pakettiautoista. Vuosien 2015–2020 osuudet pe-

rustuvat toteutumaan ja vuosien 2021–2040 osuus kuvaa ennusteen mukaista kehitystä. Kevyt- ja täyshyb-

ridit sisältävät kaikki hybridiautot, joita ei ladata ulkoisesti. Myös dieselkäyttöiset kevythybridit kuuluvat tähän 

luokkaan. 
 

bensiini diesel kevyt- ja 

täyshybridit 

kaasu täys-

sähkö 

lataus-

hybridi 

vety yhteensä 

2016 1,0 % 98,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 99 % 

2017 0,8 % 99,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2018 1,1 % 98,3 % 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2019 1,3 % 97,7 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2020 1,3 % 96,0 % 1,0 % 0,5 % 0,9 % 0,3 % 0,0 % 100 % 

2021 1,3 % 93,0 % 1,8 % 0,6 % 2,4 % 0,9 % 0,0 % 100 % 

2022 1,3 % 87,0 % 3,3 % 0,7 % 5,0 % 2,7 % 0,0 % 100 % 

2023 1,2 % 82,0 % 5,9 % 0,8 % 6,5 % 3,6 % 0,0 % 100 % 

2024 1,2 % 74,3 % 10,5 % 0,9 % 8,4 % 4,6 % 0,0 % 100 % 

2025 1,1 % 70,0 % 11,1 % 0,9 % 11,0 % 6,0 % 0,0 % 100 % 

2026 1,1 % 65,6 % 11,6 % 0,9 % 14,2 % 6,6 % 0,0 % 100 % 

2027 1,0 % 61,4 % 12,2 % 0,9 % 17,1 % 7,3 % 0,1 % 100 % 

2028 1,0 % 56,0 % 12,8 % 0,9 % 20,5 % 8,0 % 0,8 % 100 % 

2029 0,9 % 52,3 % 13,5 % 0,9 % 22,6 % 8,8 % 1,1 % 100 % 

2030 0,9 % 48,1 % 14,1 % 0,9 % 24,8 % 9,7 % 1,6 % 100 % 

2031 0,8 % 43,3 % 14,8 % 0,9 % 27,3 % 10,6 % 2,2 % 100 % 

2032 0,8 % 38,5 % 15,6 % 0,9 % 30,0 % 11,2 % 3,1 % 100 % 

2033 0,7 % 35,6 % 16,4 % 0,9 % 30,9 % 11,2 % 4,3 % 100 % 

2034 0,7 % 34,2 % 17,2 % 0,9 % 31,9 % 10,1 % 5,2 % 100 % 

2035 0,7 % 32,3 % 18,0 % 0,9 % 32,8 % 9,0 % 6,2 % 100 % 

2036 0,6 % 30,2 % 18,9 % 0,9 % 33,8 % 8,1 % 7,4 % 100 % 

2037 0,6 % 27,6 % 19,9 % 0,9 % 34,8 % 7,3 % 8,9 % 100 % 

2038 0,6 % 24,5 % 20,9 % 0,9 % 35,9 % 6,6 % 10,7 % 100 % 

2039 0,5 % 20,9 % 21,9 % 0,9 % 36,9 % 5,9 % 12,8 % 100 % 

2040 0,5 % 16,8 % 23,0 % 0,9 % 38,0 % 5,3 % 15,4 % 100 % 

 

Pakettiautokantaa kuvaavassa ennusteessa uusien pakettiautojen ensirekisteröintien määräksi on ole-

tettu vuonna 2021 noin 13 000 ja vuonna 2022 noin 13 500. Vuosina 2023–2040 ensirekisteröintien 

määrän on arvioitu olevan 14 000. Käytettynä maahantuotujen pakettiautojen määräksi on arvioitu 

4 000 autoa vuodessa.  

Kuvassa 3.4 on esitetty autokannassa olevien pakettiautojen määrä käyttövoimittain vuosina 2020–

2040. Dieselpakettiautojen osuus pakettiautokannasta on vuonna 2025 noin 97 prosenttia ja vuonna 

2030 noin 91 prosenttia. Ladattavien autojen osuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 8 prosenttiin 

autokannasta. 

 

  



27 

 

 
Kuva 3.5 Eri käyttövoimien osuus pakettiautokannasta. Täys- ja kevythybridien osuuteen sisältyvät myös die-

selkäyttöiset kevythybridit. 

Taulukossa 3.4 on esitetty eri käyttövoimia hyödyntävien pakettiautojen määrä autokannassa vuosina 

2020–2040. Täyssähköpakettiautoja on ennusteen mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna 

2025 noin 20 000 ja ladattavia hybridejä noin 9 000. Vuonna 2030 täyssähköisiä pakettiautoja olisi 

kannassa noin 44 000 ja ladattavia hybridejä noin 18 000.  

Taulukko 3.4 Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien pakettiautojen määrästä autokannassa. 

 bensiini diesel 

täys- ja 

kevyt-

hybridit kaasu 

täys-

sähkö 

lataus-

hybridi vety 

2020 6 423 327 279 663 916 444 107 0 

2025 4 800 323 900 5 500 1 500 5 200 2 800 0 

2030 4 100 299 000 27 800 2 100 20 200 9 100 500 

2035 3 600 256 000 30 600 2 500 44 000 17 500 3 700 

2040 3 100 203 500 42 700 2 900 71 600 22 800 12 100 
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3.3 Jakelukuorma-autot 

 

Kokonaismassaltaan 6–16 tonnin jakelukuorma-autoilla sähköistymisen on ennakoitu etenevän hie-

man hitaammin kuin pakettiautojen kokoluokassa. Kaasun osuuden on arvioitu kasvavan noin 10 pro-

senttiin rekisteröinneistä vuosina 2025–2032. Täyssähköautojen yleistyminen nopeutuu vuoden 2030 

jälkeen. Myös kevyt- ja täyshybriditeknologian yleistyminen dieselkalustossa nopeutuu vuoden 2023 

jälkeen. Sähköautojen osuuden ensirekisteröinneistä on vuonna 2025 arvioitu oleva noin 5 prosenttia, 

vuonna 2030 noin 12 prosenttia ja vuonna 2040 noin 22 prosenttia.  

 

 

Kuva 3.6 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä jakelukuorma-autoista. Vuosien 2016–2019 osuudet 

perustuvat toteutumaan. 
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Taulukko 3.5 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä alle 16 tonnin kuorma-autoista. Vuosien 2016–

2020 osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2021–2040 osuus kuvaa ennusteen mukaista kehitystä.  
 

diesel  kevyt- 

hybridit 

metaani täys-

sähkö 

lataus-

hybridi 

vety yhteensä 

2016 99,8 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2017 99,7 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2018 99,6 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2019 98,9 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2020 96,5 % 0,0 % 2,4 % 0,7 % 0,4 % 0,0 % 100 % 

2021 94,7 % 0,5 % 2,6 % 1,6 % 0,6 % 0,0 % 100 % 

2022 92,0 % 0,8 % 3,4 % 2,9 % 0,9 % 0,0 % 100 % 

2023 89,3 % 1,4 % 4,4 % 3,8 % 1,0 % 0,0 % 100 % 

2024 86,1 % 2,6 % 5,3 % 4,9 % 1,1 % 0,0 % 100 % 

2025 82,9 % 3,1 % 6,4 % 6,4 % 1,2 % 0,0 % 100 % 

2026 79,9 % 3,4 % 7,0 % 8,4 % 1,3 % 0,0 % 100 % 

2027 76,8 % 3,8 % 7,7 % 10,0 % 1,6 % 0,1 % 100 % 

2028 72,8 % 4,1 % 8,5 % 12,0 % 1,8 % 0,8 % 100 % 

2029 69,3 % 4,6 % 8,6 % 14,5 % 1,9 % 1,1 % 100 % 

2030 65,2 % 5,0 % 8,8 % 17,3 % 2,1 % 1,6 % 100 % 

2031 61,0 % 5,5 % 9,0 % 19,9 % 2,3 % 2,2 % 100 % 

2032 56,3 % 6,1 % 9,2 % 21,9 % 2,6 % 4,0 % 100 % 

2033 51,8 % 6,7 % 9,3 % 24,1 % 2,6 % 5,5 % 100 % 

2034 48,2 % 7,3 % 9,5 % 25,3 % 2,4 % 7,2 % 100 % 

2035 44,7 % 8,1 % 9,7 % 26,6 % 2,3 % 8,6 % 100 % 

2036 40,7 % 8,9 % 9,9 % 27,9 % 2,2 % 10,4 % 100 % 

2037 36,8 % 9,3 % 10,1 % 29,3 % 2,0 % 12,4 % 100 % 

2038 32,4 % 9,8 % 10,3 % 30,8 % 1,8 % 14,9 % 100 % 

2039 27,4 % 10,3 % 10,5 % 32,3 % 1,6 % 17,9 % 100 % 

2040 21,6 % 10,8 % 10,7 % 34,0 % 1,4 % 21,5 % 100 % 
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3.4 Raskaat kuorma-autot 

 

Kokonaismassaltaan yli 16 tonnin kuorma-autoilla uusiutuvan dieselin merkitys päästöjen vähentämi-

sessä on suuri, sillä sähkö ja kaasu yleistyvät kalliimman hankintahinnan, toimintasäderajoitteiden ja 

rajallisen jakeluinfrastruktuurin takia vielä lähivuosina hitaasti. Dieseliin yhdistetyt hybridivoimalinjat 

vähentävät dieselkuorma-autojen päästöjä ja parantavat kaluston energiatehokkuutta. 

Maa- ja biokaasu yleistyvät raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen polttoaineena nopeammin kuin 

sähkö. Nesteytetty bio- ja maakaasu (LNG) ovat potentiaalisia vaihtoehtoja dieselille, sillä nesteytetyllä 

kaasulla voidaan yhdellä tankkauksella ajaa lähes yhtä pitkään kuin dieselautolla. Kaasun parantuva 

saatavuus ja edullinen verotus lisäävät osaltaan kaasuajoneuvojen määrää kannassa. 

Sähkökuorma-autojen yleistymistä hillitsee hinta ja akkukapasiteetin tarve, sillä Suomessa käytettävä 

ajoneuvoyhdistelmät ovat selvästi kookkaampia kuin Keski-Euroopassa käytetty kalusto. Päästötavoit-

teiden saavuttamisen takia täyssähkökuorma-autojen ennakoidaan kuitenkin yleistyvän, kunnes vety 

ohittaa akkusähköauton osuuden 2030-luvulla.  

 

Kuva 3.7 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä kuorma-autoista (yli 16 t) perusennusteessa. Vuosien 

2016–2020 osuudet perustuvat toteutumaan. 
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Taulukko 3.6 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä yli 16 tonnin kuorma-autoista. Vuosien 2016–2020 

osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2021–2040 osuus kuvaa ennusteen mukaista kehitystä.  
 

diesel kevyt- 

hybridit 

metaani täys-

sähkö 

vety yhteensä 

2016 99,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2017 99,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2018 99,4 % 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2019 99,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

2020 97,1 % 0,2 % 2,7 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 

2021 95,5 % 0,4 % 3,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 

2022 94,2 % 0,7 % 4,2 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

2023 92,3 % 1,2 % 5,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 

2024 90,1 % 2,2 % 6,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 

2025 87,3 % 3,5 % 7,2 % 1,8 % 0,1 % 0,0 % 

2026 83,7 % 5,3 % 8,6 % 2,0 % 0,3 % 0,0 % 

2027 80,5 % 6,9 % 9,5 % 2,2 % 0,9 % 0,0 % 

2028 76,8 % 8,3 % 10,5 % 2,4 % 2,0 % 0,0 % 

2029 73,1 % 10,0 % 11,5 % 2,7 % 2,8 % 0,0 % 

2030 69,3 % 11,0 % 12,7 % 3,2 % 3,9 % 0,0 % 

2031 65,6 % 11,5 % 13,9 % 3,5 % 5,4 % 0,0 % 

2032 61,8 % 12,1 % 14,6 % 3,9 % 7,6 % 0,0 % 

2033 58,0 % 12,7 % 15,3 % 4,1 % 9,9 % 0,0 % 

2034 54,6 % 13,3 % 16,0 % 4,2 % 11,9 % 0,0 % 

2035 52,0 % 14,0 % 16,6 % 4,4 % 13,1 % 0,0 % 

2036 49,0 % 14,7 % 17,4 % 4,6 % 14,4 % 0,0 % 

2037 45,8 % 15,4 % 18,3 % 4,7 % 15,8 % 0,0 % 

2038 42,3 % 16,2 % 19,2 % 4,9 % 17,4 % 0,0 % 

2039 38,6 % 17,0 % 20,2 % 5,1 % 19,1 % 0,0 % 

2040 34,6 % 17,8 % 21,2 % 5,3 % 21,0 % 0,0 % 

 

Yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien määräksi on kuorma-autokannan ennusteessa arvi-

oitu 2 800 autoa vuodessa vuosina 2021–2040. Kuvassa 3.8 on esitetty eri käyttövoimia hyödyntävien 

kuorma-autojen kehitys autokannassa. Vielä vuonna 2025 noin 98 prosenttia ja vuonna 2030 noin 94 

prosenttia raskaimmasta kuorma-autokannasta on dieselkäyttöisiä.  

Kaasukäyttöisten autojen määrä kasvaa vuoteen 2025 noin 1 100 kuorma-autoon ja vuoteen 2030 

mennessä noin 2 800 kuorma-autoon. Vedyn arvioidaan yleistyvän siten, että vuonna 2030 vetykäyt-

töisten kuorma-autojen määrä olisi noin 300 ja vuonna 2035 jo noin 2 000. 
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Kuva 3.8 Eri käyttövoimien osuus kuorma-autokannasta (yli 16 t).  

 

Taulukko 3.7 Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien yli 16 tonnin kuorma-autojen määrästä autokannassa. 
 

diesel kevythybridit kaasu täyssähkö vety 

2020 47 860 26 164 3 0 

2025 48 500 300 1 100 200 0 

2030 47 800 3 800 2 800 600 300 

2035 43 800 4 200 5 200 1 300 2 000 

2040 37 200 6 100 7 800 2 000 4 900 
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3.5 Linja-autot 

 

Kokonaismassaltaan yli 8 tonnin linja-autoilla vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus ensirekisteröin-

neistä kasvaa selvästi nopeammin, sillä julkisen sektorin hankinnoissa painotetaan tulevina vuosina 

ensisijaisesti sähkökäyttöisten bussien hankintaa. Paikallisliikenteessä sähköbusseille on toimivia la-

tausratkaisuja, kaluston käyttö voidaan sovittaa lataustarpeisiin ja liikennöintikustannukset ovat mer-

kittävästi dieselkalustoa alemmat. Myös kaupunkien omat päästövähennystavoitteet suosivat vähä-

päästöisen kaluston hankintaa. Sähköbussien osuus yli 8 tonnin bussien ensirekisteröinneistä kasvoi 

jo vuonna 2020 yli 15 prosenttiin. Sähköbussien osuus kasvaa vähitellen erityisesti suurilla kaupunki-

seuduilla. Ensirekisteröitävistä raskaista linja-autoista jo yli kolmanneksen arvioidaan vuonna 2025 kul-

kevan osittain tai kokonaan sähköllä. 

Pienemmillä kaupunkiseuduilla paikalliseen biokaasun tuotantoon nojautuva kaasubussien kysynnän 

kasvu lisää myös kaasubussien osuutta erityisesti vuoden 2025 jälkeen. Pitkämatkaisessa ja seutulii-

kenteessä dieselbussien vaihtoehtona ovat LNG-käyttöiset bussit sekä ja vuoden 2030 jälkeen myös 

vetykäyttöiset polttokennobussit. 

 

 

Kuva 3.9 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä linja-autoista (yli 8 t) perusennusteessa. Vuosien 2016–

2020 osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2021–2040 osuudet ennusteeseen. 
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Taulukko 3.8 Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä yli 8 tonnin linja-autoista. Vuosien 2016–2019 

osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2020–2040 osuus kuvaa ennusteen mukaista kehitystä. 
 

diesel  kaasu täyssähkö vety yhteensä 

2016 95,0 % 1,9 % 3,1 % 0,0 % 100 % 

2017 93,9 % 2,6 % 3,5 % 0,0 % 100 % 

2018 97,3 % 2,2 % 0,5 % 0,0 % 100 % 

2019 88,6 % 1,5 % 9,9 % 0,0 % 100 % 

2020 77,7 % 6,4 % 15,9 % 0,0 % 100 % 

2021 73,8 % 5,5 % 20,7 % 0,0 % 100 % 

2022 70,1 % 6,1 % 23,8 % 0,0 % 100 % 

2023 66,0 % 6,7 % 27,4 % 0,0 % 100 % 

2024 62,6 % 7,3 % 30,1 % 0,0 % 100 % 

2025 58,8 % 8,1 % 33,1 % 0,0 % 100 % 

2026 54,7 % 8,9 % 36,4 % 0,0 % 100 % 

2027 50,1 % 9,7 % 40,1 % 0,1 % 100 % 

2028 43,9 % 11,2 % 44,1 % 0,8 % 100 % 

2029 37,5 % 12,9 % 48,5 % 1,1 % 100 % 

2030 30,9 % 14,2 % 53,3 % 1,6 % 100 % 

2031 26,2 % 15,6 % 56,0 % 2,2 % 100 % 

2032 22,0 % 16,4 % 58,8 % 2,9 % 100 % 

2033 17,9 % 17,2 % 61,2 % 3,7 % 100 % 

2034 15,8 % 16,3 % 63,0 % 4,8 % 100 % 

2035 13,8 % 15,5 % 64,9 % 5,8 % 100 % 

2036 12,1 % 14,7 % 66,2 % 6,9 % 100 % 

2037 10,1 % 14,0 % 67,5 % 8,3 % 100 % 

2038 8,5 % 13,3 % 68,2 % 10,0 % 100 % 

2039 6,5 % 12,6 % 68,9 % 12,0 % 100 % 

2040 4,6 % 12,0 % 69,6 % 13,8 % 100 % 

 

Yli 8 tonnin linja-aitojen ensirekisteröintien määräksi on autokantaennusteessa arvioitu 180 autoa 

vuonna 2021 ja 200 autoa vuonna 2022, sillä koronapandemia on heikentänyt merkittävästi joukkolii-

kenteen kysyntää ja ensirekisteröintien määrän on ennakoitu jäävän vielä lähivuosina normaalia pie-

nemmiksi. Ensirekisteröintien määrän on arvioitu kasvavan noin 400 autoon vuodessa vuoteen 2025 

mennessä ja pysyvän noin 350 auton tasalla vuoteen 2040 asti.  

Kuvassa 3.10 on esitetty eri käyttövoimia hyödyntävien raskaiden linja-autojen kehitys autokannassa. 

Vuonna 2025 noin 93 prosenttia ja vuonna 2030 noin 79 prosenttia linja-autoista on dieselkäyttöisiä.  

Sähköbussien määrä kasvaa vuoteen 2025 noin 500 linja-autoon ja vuoteen 2030 mennessä noin 1 400 

linja-autoon. Kaasubussien määräksi arvioidaan vuonna 2025 noin 160 ja vuonna 2030 noin 400.  
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Kuva 3.10 Eri käyttövoimien osuus linja-autokannasta (yli 8 t).  

 

Taulukko 3.9 Arvio eri käyttövoimia hyödyntävien yli 8 tonnin linja-autojen määrästä autokannassa. 
 

diesel kaasu täyssähkö vety 

2020 6 798 60 87 0 

2025 5 860 160 490 0 

2030 5 040 400 1 440 15 

2035 3 870 690 2 570 90 

2040 2 510 880 3 670 300 
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