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Tiivistelmä 
Liikenteessä olevat ajoneuvot tuottavat merkittävän osuuden Suomen kasvihuonepääs-
töistä. Kasvihuonepäästöjen kasvu kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja ilmaston lämpe-
nemisen hillitseminen vaatii liikenteen sähköistämistä. Liikenteessä olevien sähköauto-
jen yleistyminen vaatii puolestaan laajan latausinfrastruktuurin rakennuttamista ympäri 
Suomen. Latausinfrastruktuurin laajentaminen kuormittaisi nykyisiä sähkönsiirtoverk-
koja sähköverkon haja-asutusalueilla. Tehokkaille latausasemille soveltuvat ison teholuo-
kan sähköliittymien hinnat ja sähkön siirtohinnat ovat yleisesti suurempia haja-asutus-
alueella kuin kaupunki- ja taajama-alueilla. 
Tässä diplomityössä käydään läpi laaja teoriaosuus sähköautoista ja niiden latauksesta. 
Työn tutkimusosiossa tarkastellaan sähköverkon, hajautetun energiajärjestelmän ja älyk-
käiden latausratkaisujen toimintaa sähköauton suurteholatausaseman rinnalla. Tutki-
mus keskittyi tarkkailemaan latausaseman toimintaa eri kokoisilla sähköliittymillä, ha-
jautetuilla energiajärjestelmillä ja älykkäillä latausratkaisuilla. Latausaseman toimintaa 
pystyttiin tarkkailemaan sille tehdyllä simulointiympäristöllä taulukkolaskentaohjelman 
sisällä. Erilaisista sähköliittymistä, hajautetuista energiajärjestelmistä ja älykkäistä la-
tausratkaisuista laadittiin kustannuslaskelmat viiden vuoden investointiajalta. Kustan-
nuksissa vertailtiin investointi-, elinkaari- ja käyttökustannuksia. Kustannuslaskelmat 
tehtiin myös taulukkolaskentaohjelmalla. Kustannuslaskelmien laatimisessa toimi yh-
teistyössä neljä sähkönsiirtoverkkoyhtiötä, joiden avulla kustannuslaskelmat pystyttiin 
suorittamaan luotettavasti. Tutkimus suoritettiin energiayhtiön latausoperaattoritoimin-
nan näkökulmasta, joten tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia liiketoimintamahdolli-
suuksia sähköautojen latauksella olisi haja-asutusalueilla. 
Taulukkolaskennalla suoritettujen simulointien tulokset ja kustannukset osoittivat, että 
suureen sähköliittymään investointi ei ole tuottava tai kustannustehokas ratkaisu haja-
asutusalueilla sijaitsevissa sähkönsiirtoverkoissa. Kaikista tuottavin ja kustannustehok-
kain energiaratkaisu vaihteli riippuen haja-asutusalueen sijainnista, mutta sähköliitty-
mien hintojen ja siirtohintojen kasvaessa hajautettujen energiajärjestelmien kannatta-
vuus latausaseman rinnalla kasvoi. Työn tulokset osoittavat, että hajautetun energiatuo-
tannon ja älykkäiden latausratkaisujen käyttö sähköautojen latausasemien rinnalla voi 
säästää latausaseman käyttö- ja elinkaarikustannuksissa ja mahdollistaa isoa sähköliitty-
mää suuremman tuoton latausaseman investointiaikana. 
Sähköautot yleistyvät liikenteessä jatkuvasti. Latausnopeudet- ja tehot kasvavat uusien 
sähköautojen kehittyessä ja akkujen sekä sähköautojen hinnat laskevat samalla. Tämän 
myötä kysyntä sähköautojen lataukselle kasvaa myös. Kehitys on nopeaa ja siksi olisi tär-
keää arvioida suurteholatausasemien toteutustapoja haja-alueilla tulevaisuudessa uudel-
leen. 
Avainsanat Sähköauto, suurteholataus, pikalataus, sähköauton lataus, energiaratkaisut, 
haja-asutusalue 
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Abstract 
Vehicles in transport produce a significant amount of greenhouse gas emissions in Fin-
land. The amount of increased greenhouse gas emissions is accelerating global warming. 
Control of global warming requires electrification of transport, but electric transport re-
quires an extensive charging infrastructure throughout Finland. The modern electric grid 
of Finland would face abnormally large loads in scattered areas due to charging of electric 
vehicles. High-power charging applications require a large electrical grid connection and 
transfer high amounts of electrical power. Pricing of large electrical grid connections and 
electrical power transmission are higher in scattered areas when compared to city and 
urban areas. 
This thesis includes a comprehensive theoretical background on electric vehicles and elec-
tric vehicle charging. Research part of the dissertation examines the operation of the elec-
tric grid, distributed generation technologies and smart charging solutions that operate 
alongside electric vehicle high-power charging station. The research is focused on moni-
toring the operation and cost of the charging station with these solutions. Monitoring of 
the charging station was made by creating a simulation environment for the charging sta-
tion by a spreadsheet computation software. Cost calculations were carried out for these 
solutions over a five-year investment period. Costs include investment, life cycle and op-
erating costs. This thesis was supported by four electricity distribution network operators 
that offered important information for carrying out cost calculations. The study was con-
ducted from the perspective of an energy company as a charging point operator and the 
study examined business opportunities of charging electric vehicles in scattered areas. 
Results and costs of the simulations and calculations showed that investing in large elec-
tric grid connections for electric vehicle high-power charging station is not productive or 
cost-effective in scattered areas. The most productive and cost-effective solution varied 
depending on the electrical grid connection and electrical power transfer pricing. The 
higher the pricing of grid connection and power transfer was the more productive it would 
be to install distributed generation technologies or implement smart charging solutions 
alongside the electric vehicle charging station. 
Electric vehicles are increasing in transportation. Charging power and speed will also in-
crease and as electric vehicles develop, prices of batteries and electric vehicles will de-
crease. The demand for electric vehicles is also increasing and high-power charging sta-
tions will be needed in the future. Development of electric vehicles and its charging busi-
ness is developing fast. It would be useful to evaluate this study again in the future.  
Keywords Electric vehicle charging, high-power charging, fast charging, electric vehicle 
charging, energy solutions, scattered area 



i 

Esipuhe 
 
Aloitin diplomityön tekemisen ja työurani Helen Oy:lla erittäin poikkeuksellisissa olo-
suhteissa COVID-19-koronaviruksen aiheuttaman pandemian alla kesällä 2020. Työhön 
tutustuminen ja diplomityön aloittaminen on tehty pääosin etänä omassa kodissa. Uuteen 
työympäristöön olen tutustunut noin 40 kilometriä sen fyysiseltä sijainnilta, mutta työn-
antaja on hoitanut perehdytyksen uuteen työhön erittäin hyvin tilanteesta huolimatta ja 
työnantajan tuki diplomityön suhteen on ollut riittoisa. Diplomityön ajan kirjoitin puolet 
Helen Oy:n työajasta diplomityötä, jonka kirjoittamiseen työnantaja antoi hyvin resurs-
seja. 
 
Tutkimukseni sähköautojen julkisista latausratkaisuista haja-asutusalueilla on tehty hel-
sinkiläiselle energiayhtiölle Helen Oy:lle. Diplomityön tutkimuksessa kartoitetaan tehok-
kaiden latausasemien sijoittelua haja-asutusalueille. Haluan kiittää esihenkilöäni Miika 
Lindholmia ja sähköisen liikenteen tuoteryhmäpäällikköä Jere Jokista mielenkiintoisen 
aiheen tarjoamisesta ja työni ohjaajaa Tiina Harpilaa hyvistä neuvoista ja kommenteista, 
jotka ovat olleet hyödyllisiä työn kirjoittamisen aikana. Haluan myös kiittää muita Helen 
Oy:n työntekijöitä ja työkavereita, jotka ovat antaneet neuvoja tai tukea diplomityöhön 
liittyen. Lisäksi haluan kiittää työn valvojaa professori Matti Lehtosta työn ohjauksesta, 
kommentoinnista ja tarkastamisesta.  
 
Kiitos myös kaikille työhön osallistuneille yhteistyökumppaneille, kuten Helen Sähkö-
verkko, Pohjois-Karjalan Sähkö, Savon Voima ja Nivos Energia. Yhteistyökumppanit 
antoivat hyödyllistä palautetta työn sisältöön sitä kirjoittaessa ja luovuttivat tarpeellisia 
tietoja työn tutkimukseen, joiden ansiosta tutkimus päästiin toteuttamaan.  
 
Suurin kiitos tutkinnon suorittamisesta kuuluu vaimolleni, joka on tukenut ja kannustanut 
minua läpi kahden ja puolen vuoden maisterivaiheen opintojen aikana, joiden ohessa olen 
tehnyt töitä uhraten omaa ja meidän yhteistä vapaa-aikaamme. 
 
Järvenpää, 22.2.2021 

 
Jesse Suosalmi 



ii 
 

Sisällysluettelo 
Tiivistelmä 
Tiivistelmä (englanniksi) 
Esipuhe                     i 
Sisällysluettelo .................................................................................................................. ii 
Lyhenteet ......................................................................................................................... iv 
1 Johdanto .................................................................................................................... 1 
2 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaus ...................................................................... 2 
3 Helen Oy ................................................................................................................... 3 
4 Sähköautot ja latausverkosto ...................................................................................... 4 

4.1 Latausverkosto .................................................................................................... 5 
4.2 Sähköautot .......................................................................................................... 8 
4.3 Sähköautolla matkustaminen ............................................................................... 9 
4.4 Suomen sähköverkko ........................................................................................ 11 
4.5 Haja-alueiden sähköverkkoyhtiöt ...................................................................... 13 
4.6 Sähköautojen latauksen vaikutus sähköverkkoon ............................................... 14 
4.7 Latausasemien sijoittelu Suomen latausverkostossa ........................................... 15 
4.8 Latauksen haasteet ja ongelmat ......................................................................... 16 

5 Sähköautojen lataukseen liittyvät toimijat ................................................................ 17 
6 Sähköautojen lataus ................................................................................................. 19 

6.1 Yksityinen lataus ............................................................................................... 19 
6.2 Puolijulkinen lataus ........................................................................................... 19 
6.3 Julkinen lataus ................................................................................................... 19 

6.3.1 Lataajan tunnistus ...................................................................................... 20 
6.4 Sähköautojen vaihto- ja tasavirtalataus .............................................................. 20 
6.5 Latausnopeus ja latauskäyrä .............................................................................. 22 
6.6 Sähköautojen latauksen määritykset ja lataustilat ............................................... 24 

6.6.1 Mode 1 ....................................................................................................... 25 
6.6.2 Mode 2 ....................................................................................................... 25 
6.6.3 Mode 3 ....................................................................................................... 26 
6.6.4 Mode 4 ....................................................................................................... 27 

6.7 Latausliittimet ja standardit ............................................................................... 29 
6.7.1 Type 1 ........................................................................................................ 29 
6.7.2 Type 2 ........................................................................................................ 29 
6.7.3 CHAdeMO ................................................................................................. 30 
6.7.4 CCS ........................................................................................................... 31 
6.7.5 Tesla Supercharger ..................................................................................... 32 

6.8 Suurteho- ja pikalatausasemat ........................................................................... 33 
6.9 Älykäs lataus ..................................................................................................... 34 
6.10 Sähköauton latauksen ohjaus ulkopuoliselta taholta ....................................... 35 
6.11 Dynaaminen kuormanhallinta ........................................................................ 36 
6.12 V2G – vehicle-to-grid .................................................................................... 39 

7 Energiaratkaisut ....................................................................................................... 40 
7.1 Lataustehon säätäminen reaaliajassa .................................................................. 40 
7.2 Sähköverkon kapasiteetin kasvattaminen ........................................................... 40 
7.3 Akkuvarasto ...................................................................................................... 41 
7.4 Kineettinen energiavarasto ................................................................................ 42 
7.5 Vety ja polttokenno ........................................................................................... 43 



iii 

7.6 Polttomoottorilla toimiva generaattori ............................................................... 45 
7.7 Mikroturbiini ..................................................................................................... 46 
7.8 Aurinkoenergia ................................................................................................. 47 
7.9 Vesivoima ......................................................................................................... 48 
7.10 Tuulivoima .................................................................................................... 49 
7.11 Hybrid ratkaisut ............................................................................................. 50 

8 Tutkimus ................................................................................................................. 51 
8.1 Tutkimusmenetelmät ......................................................................................... 52 
8.2 Latausaseman simulointi ................................................................................... 53 

8.2.1 Latausaseman rakenne ................................................................................ 53 
8.2.2 Latausaseman teho ..................................................................................... 54 
8.2.3 Latausaseman toiminta ............................................................................... 54 

8.3 Latausasemien päivittäinen energian kulutus ..................................................... 59 
8.4 Latausaseman toiminta eri energiaratkaisuilla .................................................... 59 

8.4.1 800 kVA sähköliittymä .............................................................................. 60 
8.4.2 500 kVA sähköliittymä .............................................................................. 61 
8.4.3 300 kVA sähköliittymä .............................................................................. 63 
8.4.4 500 kVA sähköliittymä ja 200 kWh akku ................................................... 65 
8.4.5 300 kVA sähköliittymä ja 300 kWh akku ................................................... 67 
8.4.6 500 kVA sähköliittymä, 200 kWh akku ja 100 kWp aurinkovoimala .......... 69 
8.4.7 300 kVA sähköliittymä, 300 kWh akku ja 200 kWp aurinkovoimala .......... 71 
8.4.8 500 kW sähköliittymä ja 60 kWh kineettinen energiavarasto ...................... 73 
8.4.9 Muut ratkaisut ............................................................................................ 75 

8.5 Energiaratkaisujen kustannukset ........................................................................ 76 
8.5.1 Nivos Energian alueen sijaintien latausasemat ............................................ 78 
8.5.2 PKS alueen sijaintien latausasemat ............................................................. 81 
8.5.3 Savon Voiman alueen sijaintien latausasemat ............................................. 84 
8.5.4 Tutkimuksen kustannusten pohdinta ........................................................... 86 
8.5.5 Tutkimuksen virhemarginaali ..................................................................... 87 

9 Yhteenveto .............................................................................................................. 89 
10 Tarve jatkotutkimuksille .......................................................................................... 90 
Liiteluettelo ..................................................................................................................... 98 
Liite 1. Pohjois-Karjalan Sähköverkot Oy laskelmat ........................................................ 99 
Liite 2. Savon Voima Verkot Oy laskelmat .................................................................... 104 
Liite 3. NIVOS Verkot Oy laskelmat ............................................................................. 108 
Liite 4. Latausaseman simulointiympäristö - Kuvakaappaus .......................................... 110 
Liite 5. Latausaseman simulointiympäristö dynaamisella kuormahallinnalla - Kuvakaappaus
 ...................................................................................................................................... 111 
Liite 6. Latausaseman simulointiympäristö kineettisellä energia- tai akkuvarastolla - 
Kuvakaappaus ............................................................................................................... 112 
Liite 7. Latausaseman simulointiympäristö akkuvarastolla ja aurinkovoimalalla - 
Kuvakaappaus ............................................................................................................... 113 
 



iv 
 

Lyhenteet 
 
AC Alternating current; Vaihtovirta 
BEV Battery Electric Vehicle; Akkukäyttöinen täyssähköauto 
BESS Battery Energy Storage System; Akkukäyttöinen sähköenergiajärjestelmä 
CAN  Control Area Network, automaatioväylä 
CCS Combined Charging System 
CC Constant current, vakio virta 
CENELEC European Committee For Electrotechnical Standardization, sähköalan stand-

ardisoimisjärjestö 
CHAdeMo CHArge de MOve, Charge for Moving 
CV Constant voltage, vakio jännite 
CP Control pilot 
CS Connection switch 
CNG Compressed Natural Gas; Paineistettu maakaasu 
COM Communication port, kommunikaatioportti 
CSP Concentrated Solar Power; Keskittävä aurinkovoima 
DC Direct current; Tasavirta 
DoD Depth of Discharge; Akun purkaussyvyys 
EU Euroopan unioni 
EV Electric Vehicle; Sähköauto 
FCR-D Frequency Containment Reserve for Normal Operation; Käyttöreservi 
FCR-N Frequency Containment Reserve for Disturbances; Häiriöreservi 
FESS Flywheel energy storage system; Pyörivä energiavarastojärjestelmä 
HEV Hybrid Electric Vehicle; Sähköhybridiauto 
IEC International Electrotechnical Commission; Kansain välinen sähköalan stand-

ardisointiliitto 
LFP Litium-rautafosfaatti 
LiPo Litiumpolymeeri 
LPG Nestekaasu 
MOSFET Metal–oxide–semiconductor field-effect transistor, eristehilatransistori 
NiCd Nikkelikadmium 
NiMH Nikkelimetallihydridi 
NMC Litium-nikkelimangaanikobolttioksidi 
Pb Lyijy 
PE Protective earth, suojamaadoitus 
PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle; Ladattava sähköhybridiauto 
PLC Programmable logic controller, ohjelmoitava logiikka 
PP Proximity pilot 
PV Photovoltaic; Fotosähkö 
PWM  Pulse-width frequency modulation, pulssinleveysmodulaatio 
RFID Radio-frequency identification, radiotaajuinen etätunnistus 
SFS Suomen Standardisoimisliitto 
SOH State of Health; Akun terveydentila suhteessa uuteen akkuun 
SOC State of Charge; Akun varauksen taso 
Suko Schutzkontakt, suojakosketin 
UPS Uninterruptible Power Supply; Keskeytymätön virransyöttö 
V2G Vehicle to Grid; Kaksisuuntainen lataus 
WLTP Worldwide harmonised Light Vehicle Test Procedure, päästömittaus/ajosykli



1 

1 Johdanto 
 
Liikenteessä olevien ajoneuvojen tuottamat päästöt heikentävät liikenteen ympäristön ilman-
laatua ja kasvattavat kasvihuonepäästöjä. Näiden myötä hiukkaspäästöt, typen oksidit, hiili-
vedyt, monoksidi- ja hiilidioksidipäästöt kasvavat. Maapallon keskilämpötila nousee ja il-
manlaatu heikkenee. Tämä johtaa ajoneuvoliikenteen lähistöllä olevan kasvillisuuden saas-
tumiseen, ihmisten terveystason heikkenemiseen ja sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja 
tuulien lisääntymiseen. Sähköautot tarjoavat vaihtoehtoisen tavan vähentää ilmansaasteita ja 
hiilidioksidipäästöjä. Sähköautolla tai lataushybridillä pelkällä sähköllä ajaminen ei tuota 
hiilidioksidipäästöjä tai ilmansaasteita ajoneuvoliikenteen lähellä olevaan ympäristöön.  
 
Sähköautojen osuus on kasvanut Suomen liikenteessä huomattavasti, ja Suomen sekä Eu-
roopan Unionin ilmastopolitiikan suunnitelmien myötä sähköautoja tullaan myymään Suo-
messa vielä enemmän tulevaisuudessa [5 & 6 s. 16]. Sähköautojen kannan kasvu muodostaa 
tarpeen kehittää Suomessa olevaa latausverkostoa laajemmaksi. Sähköautojen latausver-
kosto Suomessa on vielä harvassa. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa sähköautojen suurteho- 
ja pikalatausverkosto on moninkertainen Suomeen verrattuna. 
 
Latausverkoston kasvattaminen luo avoimia kysymyksiä Suomen sähkönsiirtoverkon yli-
kuormittumisesta haja-asutusalueilla sähköautoista aiheutuneen latauksen takia. Useamman 
sähköauton suuri latausteho kasvattaa sähkönsiirtoverkkojen rasitusta merkittävästi. Haja-
asutusalueilla latausasemia on sijoiteltu harvasti ja tehokkaiden latausasemien liittäminen 
haja-asutusalueen paikallisen sähköverkkoyhtiön sähkönsiirtoverkkoon on kallista. Sähkö-
verkkoyhtiöiden suuria liittymä- ja siirtohintojen kustannuksia voidaan vähentää paikalli-
sella hajautetulla energiantuotannolla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vaihtoehtoisia ta-
poja toteuttaa tehokkaan latausaseman toiminta haja-asutusalueella. Vaihtoehtoisissa ta-
voissa vertaillaan hajautettujen energiajärjestelmien ja eri kokoisten sähköliittymien sähkön-
tuottoa simuloidun suurteholatausaseman rinnalla. Tutkimuksessa tarkastellaan molempien 
vaihtoehtojen toimintaa ja kustannuksia niiden investointiajalta. Hajautettuja energiajärjes-
telmiä ja sähköliittymiä tarkastellaan useammassa eri kokoluokassa.  
 
Sähköautojen suurteho- ja pikalataus ovat uusia aiheita Suomen energia-alalla. Tämän dip-
lomityön tavoitteena on kartoittaa erilaisia ratkaisuja julkisten tehokkaiden suurteholataus-
asemien toiminnallisuuteen Suomen sähköverkon haja-alueilla. Työn teoriaosuus ja tutki-
muksen tarvittava sisältö pohjautuu yhteistyökumppaneiden jaettuihin tietoihin, kirjallisiin 
lähteisiin sekä pikalatausaseman simuloinnin tuottamaan sisältöön. Tämän tutkimuksen ti-
laajana toimii Helen Oy ja yhteistyökumppaneina Helen Sähköverkko, Pohjois-Karjalan 
Sähkö, Savon Voima ja Nivos Energia. 
 
Diplomityö alkaa tutkimuksen taustan, tavoitteen, rajauksen ja tilaajan esittelyillä, jonka jäl-
keen käsitellään sähköautoihin ja niiden lataukseen liittyviä käsitteitä (kappaleet 2-6). Säh-
köautojen lataukseen liittyvien käsitteiden lisäksi teoriaosuudessa esitellään erilaisia ener-
giaratkaisuja, joiden avulla voidaan liittää sähköautojen latausasema suuren sähköliittymän 
sijasta pienempään sähköliittymään (kappale 7). Teoriaosuuden jälkeen esitellään työn tut-
kimusosio, jossa käydään läpi työn tutkimusmenetelmät, tutkimuksen toteutus ja tutkimuk-
sen tulokset (kappale 8). Tutkimuksen tulokset perustuvat latausaseman rakennutus-, käyttö- 
ja elinkaarikustannuksiin. Tutkimuksen jälkeen esitellään diplomityön yhteenveto (kappale 
9), jossa pohditaan työn sisältöä ja tutkimuksesta saatuja tuloksia. Työn lopussa esitellään 
työn aikana esille tulleita tarpeita jatkotutkimuksille (kappale 10).  



2 
 

2 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaus 
 
Koko maapallon keskilämpötila on noussut vuodesta 1880 lähtien vuoteen 2010 mennessä 
0,85 celsiusastetta. Vuosien 1960 − 2010 välillä on tapahtunut suurin nousu, joka on jo 0,72 
celsiusastetta [1]. Myös liikenteellä on merkittävä osuus ilmaston lämpenemisessä. Liiken-
teessä olevien ajoneuvojen arvioitiin tuottavan noin 21 prosenttia hiilidioksidipäästöjä Suo-
men kaikista hiilidioksidipäästöistä vuonna 2019 [2]. Liikenteen sähköistämisellä saataisiin 
vähennettyä yllä mainittuja päästöjä ja muita ympäristöhaittoja sekä parannettua ilmanlaa-
tua. Sähköautojen ja ladattavien hybridien kanta kehittyy Suomessa jatkuvasti ja nykyisen 
hallituksen tavoite on saada yli 670 000 sähköautoa Suomen liikenteeseen vuoteen 2030 
mennessä [6 s. 16]. 
 
Sähköautojen määrän kasvu muodostaa tarpeen kasvattaa sähköautojen latausverkostoa. 
Sähköautolla pitkän matkan kulkeminen sujuvalla aikataululla vaatii suurteho- ja pikalataus-
asemia teiden varsille. Tällä hetkellä Itä-Suomen, Koillis-Suomen ja Pohjois-Suomen haja-
asutusalueilla ei ole suurteholatausasemia lainkaan ja pikalatausasemia vain vähän [3]. Te-
hokkaiden latausasemien rakennuttaminen Suomen haja-asutusalueilla on kallista paikallis-
ten sähköverkkoyhtiöiden liittymämaksujen ja sähkön siirtohintojen takia. Myös latausase-
man rakennuttamisen investointi-, elinkaari- ja käyttökustannukset ovat suuria. Tämä kus-
tannustekninen ongelma muodostaa tarpeen tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja suurteholataus-
aseman rakennuttamiseen haja-asutusalueilla. Tässä tutkimuksessa ratkaisut koostuvat eri 
kokoisista sähköliittymistä, energiatuotannon hajautetuista järjestelmistä ja älykkäistä la-
tausratkaisuista, joita kutsutaan työn aikana nimellä energiaratkaisut. Eri energiaratkaisujen 
kustannuksia vertaillaan tutkimuksen yhteistyökumppaneiden sähkönsiirtoverkon hinnasto-
jen mukaisesti. 
 
Työn tavoitteena on selvittää työn tilaajan näkökulmasta tuottavin ratkaisu suurteholataus-
aseman rakennuttamiselle jokaisen sähkönsiirtoverkon oman hinnaston mukaisesti ja tämän 
työn tutkimuskysymys on - ”Jos suurteholatausasema haluttaisiin sijoittaa haja-asutusalu-
eelle, kannattaako investoida suureen sähköliittymään, hajautettuun energiajärjestelmään vai 
soveltaa älykkäitä latausratkaisuja”. Työn alussa hypoteesina oletettiin, että suurin sähköliit-
tymä on kaikista edullisin ja kustannustehokkain ratkaisu, mutta hajautettujen energiajärjes-
telmien, kuten aurinkosähkön katsottiin tuovan positiivista näkyvyyttä Helen Oy:lle. 
 
Työn aiheen valintaan vaikuttivat sähköautojen jatkuva kasvu ja kehitys, kysyntä latauspal-
veluille, harvasti sijoiteltu latausverkosto ja Helenin julkisten latauspalveluiden suunnittelu 
ja laajentaminen tulevaisuudessa. Tämä diplomityö perustuu pääosin jo aiemmin tehtyyn 
kirjallisuuteen, konferenssiartikkeleihin, muihin lähteisiin sekä latausaseman simulointiin ja 
siitä tehtyihin kustannuslaskelmiin.  
 
Tässä työssä tutkimus on suoritettu energiayhtiön näkökulmasta ja työn sisältö on rajattu sen 
mukaisesti. Tutkimus ei siis ota laajasti kantaa sähköverkkoyhtiöiden teknisiin haasteisiin 
tai keinoihin parantaa sähkönsiirtoverkkoa ja siirrettävän sähkön laatua. Suurin haaste työn 
tilaajan, Helenin kannalta on taloudellinen päätös suurteho- tai pikalatausaseman toteutusta-
paan ja optimointiin. Työssä tutkitaan vain henkilöautojen latausta, joten raskaan kaluston, 
kuten sähkökäyttöisten kuorma-autojen, linja-autojen tai muiden hyötyajoneuvojen lataus 
on jätetty työn ulkopuolelle. Myös hitaammat latausvaihtoehdot, kuten Mode 1-, Mode 2- ja 
Mode 3-lataustavat ovat jätetty tutkimuksen simulaatio-osuuden ja kustannuslaskelman ul-
kopuolelle. Eri lataustavat ovat selostettuna kappaleessa 6.6. 



3 

3 Helen Oy 
 
Helen Oy (ent. Helsingin Energia) on yksi Suomen suurimpia energia-alan yrityksiä. Hele-
nin yritystoimiin kuuluu kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja sähkön myynti. Helen on laa-
jentanut palveluitaan esimerkiksi tarjoamalla yrityksille, taloyhtiöille sekä yksittäisille ku-
luttajille aurinkopaneeleita, akkuvarastoja ja sähköautojen latausasemia ja -palveluita.  
 
Yksityisten kuluttajien sähköautojen latausasemien ja -palveluiden lisäksi, Helen on julkais-
sut oman sähköautojen latauspalvelun ja rakennuttanut julkisia latausasemia. Helenin nykyi-
nen julkinen latausverkosto on esiteltynä kuvassa 1. 
 

 
Kuva 1. Helen Oy -julkinen latausverkosto [4]. 

 
Kartassa on eroteltuna Mode 4-lataustilan pikalatausasemat ja Mode 3-lataustilan latausase-
mat. Mode 4-lataustilan latausasemat on eroteltuna punaisella ja Mode 3-lataustilan lataus-
asemat on eroteltuna sinisellä. Tällä hetkellä suurin osa Helenin julkisesta latausverkostosta 
sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Julkisten latausasemien latausverkosto laajenee jatkuvasti ja 
myös Helen Oy on laajentamassa julkista latausverkostoaan. 
 
Helen tarjoaa sähköautoihin liittyviä palveluita latausoperaattorina, energiayhtiönä ja lataus-
asemien rakennuttajana yrityksille, taloyhtiöille ja yksityisille kuluttajille. 
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4 Sähköautot ja latausverkosto 
 
Tässä diplomityössä sähköautona pidetään sellaista autoa, joka pystyy hyödyntämään säh-
köenergiaa liikkumiseen ja sähköenergiaa voidaan syöttää auton akkupakettiin suoraan säh-
köverkosta tai jarrutusenergian avulla. Näihin ominaisuuksiin lukeutuvat tällä hetkellä säh-
köauto (BEV − Battery Electric Vehicle) ja lataushybridi (PHEV − Plug-in Hybrid Electric 
vehicle), joista sähköauto on tämän tutkimuksen aikana isommassa roolissa suurempien la-
taustehojen tarpeen takia. 
 
Markkinoilta löytyy myös muunlaisia ajoneuvoja, jotka pystyvät hyödyntämään sähköener-
giaa ajoneuvon liikkumiseen, kuten perinteiset hybridit (HEV − Hybrid Electric Vehicle). 
Näitä käsitellään tässä tutkimuksessa pintapuolisesti tämän kappaleen tulevassa sisällössä. 
Riippuen hybridin toimintatavasta, sillä ei välttämättä pysty ajamaan pelkällä sähköllä lain-
kaan vaan sähköinen voimalinja tukee polttomoottorin toimintaa.  
 
Sähköautolla tai ladattavalla hybridillä pelkällä sähköllä ajaminen ei tuota lähiympäristöön 
minkäänlaisia päästöjä renkaiden hiukkaspäästöjä ja jarrupölyä lukuun ottamatta. Myös jar-
rupölyn muodostuminen on erittäin pientä, koska sähkömoottoria voidaan käyttää jarrutta-
miseen ja sähkömoottoriin kertynyt jarrutusenergia voidaan ottaa takaisin talteen sähköener-
giana akustoon. 
 
Ladattavat autot, kuten sähköautot ja ladattavat hybridit yleistyvät liikenteessä jatkuvasti ja 
viimeisten neljän vuoden aikana ne ovat yleistyneet 92 prosenttia. (Kuva 2.) 

 
Kuva 2. Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien kehitys vuosien 2016 ja 2020 välillä [5]. 

 
Kasvu on kaksinkertaistunut lähes joka vuosi. Ladattavien autojen lisääntymisen ennuste-
taan kasvavan tulevaisuudessa vieläkin enemmän Suomen ja EU:n ilmastopolitiikan suun-
nitelmien myötä [5]. 
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4.1 Latausverkosto 
 
Sähköautojen liikkumisen mahdollistaminen vaatii kattavan latausverkoston, jotta sähköau-
tolla liikkuminen olisi sen käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta. Pitkillä matkoilla lataus-
tehon suuruus on tärkeä tekijä. Mitä tehokkaammin sähköä saa ladattua, sitä nopeammin 
akkua saa ladattua täyteen. Kuvassa 3 on esiteltynä käytettävissä olevat Suomen julkiset pi-
kalatauspisteet ja -paikat vuoteen 2020 alkuun mennessä. 
 

 
Kuva 3. Mode 4-lataustilan pikalatauspisteet ja -paikat [7 s.27]. 

 
Pitkiä ajosuoritteita ja lyhyitä taukoja varten pikalatauksen käyttö on lähes välttämätöntä. 
Vuoden 2020 alussa julkisia pikalatauspisteitä on yhteensä 291 kappaletta. Jokaiselle 29944 
ladattavalle autolle olisi saatavilla lähes 0,01 julkista suurteho- ja pikalatauspistettä ja 5717 
sähköautolle 0,05 julkista suurteho- ja pikalatauspistettä. Jokainen liikenteessä oleva ladat-
tava auto ei tarvitse omaa pikalatauspistettä, mutta tällä hetkellä ladattavat autot yleistyvät 
nopeammin kuin pikalatauspisteet ja yhtä ladattavaa autoa kohden on koko ajan vähemmän 
pikalatauspisteitä tarjolla. 
 
Kuvassa 4 on esiteltynä peruslatauspisteiden ja -paikkojen määrä Suomessa. 
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Kuva 4. Mode 2- ja Mode 3-lataustilan latauspisteet ja -paikat [7 s. 26]. 

 
Vuoden 2020 alusta lähtien jokaista 35 661 ladattavaa autoa kohden on saatavilla 0,09 jul-
kista peruslatauspistettä ja 5717 sähköautolle 0,58 julkista peruslatauspistettä. Erot eri la-
taustason pisteillä on selvennettynä tarkemmin kappaleessa 3.7. 
 
Suomessa oleva latausverkosto on sijoiteltu tiheämmin Etelä-Suomessa verrattuna Suomen 
muihin maakuntiin. Suomen sähköautojen ja lataushybridien latauskartasto on esiteltynä ku-
vassa 5. 
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Kuva 5. Mode 2- ja Mode 3-latausverkosto (vas.), suurteho- ja pikalatausverkosto (oik.) [5]. 

 
Suurin osa julkisista latauspisteistä on sijoitettu Etelä- ja Länsi-Suomeen. Vasemmassa ku-
vassa Mode 2- ja Mode 3-lataustilan laitteet ovat vihreällä värillä ja oikeassa kuvassa pika-
lataus on sinisellä värillä ja suurteholataus on liilalla värillä. Ero pika- ja suurteholatauksella 
on selostettuna kappaleessa 6.8. Suurteho- ja pikalatausasemia on sijoitettu lähes ainoastaan 
Etelä- ja Länsi-Suomeen missä latausverkosto on tiheimmillään. Muualla Suomessa pikala-
tausasemia on erittäin harvassa ja Koillis-Suomessa ei ole suurteho- tai pikalatausasemia 
ollenkaan. Sähköautojen latausverkoston suurteho- ja pikalatauspisteiden puute tekee säh-
köautolla matkailusta haastavaa suuressa osassa Suomea.  
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4.2 Sähköautot 
 
Sähköenergian avulla kulkevia henkilöautoja löytyy yleisesti kolmessa eri luokassa;  
 

• Sähköauto (BEV − Battery Electric Vehicle) 
• Hybridi (HEV − Hybrid Electric Vehicle) 
• Lataushybridi (PHEV − Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 

 
BEV eli sähköautolla tarkoitetaan yleisesti sellaista ajoneuvoa, joka liikkuu ainoastaan ak-
kuihin varastoidun sähköenergian voimin ja siihen varastoidaan ainoastaan sähköä polttoai-
neen sijasta. Taulukossa 1 on esiteltynä eri sähköautojen ominaisuuksia. 
 
Taulukko 1. BEV-autojen ominaisuuksia [8, 9, 10, 11 & 12]. 

 Jaguar I-Pace 
EV400 

Tesla Model S 
Long Range 

Volkswagen 
e-Golf 

Volkswagen 
ID.3 1st 

Teho (kW) 294 450 100 150 

Vääntö (Nm) 696 931 290 310 

CO2 / km 0 0 0 0 

Akkukapasiteetti (kWh) 90 100 35,8 62 

Sähköinen kantama (km) 
(WLTP) 

470 624 232 424 

Sähkön kulutus (WLTP) 
(kWh / 100 km) 

22 19 15,3 15,5 

 
Yleisesti akkupaketin kapasiteetti vaikuttaa paljon sähköauton kantamaan ja sitä myöden 
myös sähköauton myyntihintaan. Usein isompi ja painavampi akkupaketti nostaa kuitenkin 
sähköauton kulutusta ja laskee sen sähköistä kantamaa. Kantaman optimointiin vaikuttaa 
akkupaketin fyysinen paino, mutta myös sen energiasisältö. Taulukon 1 mukaan, pienim-
mällä akkukapasiteetilla on pienin sähkön kulutus.  
 
HEV eli perinteisellä hybridillä tarkoitetaan yleisesti sellaista ajoneuvoa, jossa on poltto-
moottori ja se liikkuu avustetusti akkuihin varastoidun sähköenergialla. Perinteistä hybridiä 
ei voida ladata erikseen. Hybridin akut latautuvat aina ajon aikana. Sähköenergia otetaan 
talteen moottorijarrutuksesta ja polttomoottorin tuottamasta liike-energiasta. Hybridiajo-
neuvo voi olla myös sellainen, joka toimii kahdella eri käyttövoimalla. Esimerkiksi kaasu-
hybridi pystyy käyttämään käyttövoimana bensiiniä ja kaasua, mutta ajoneuvo ei silloin täytä 
HEV-toiminnan periaatetta. Kaikki hybridit ei pysty kulkemaan lainkaan pelkällä sähkö-
energialla. Vaikka tietyt perinteiset hybridit pystyvät kulkemaan myös tietyin osin pelkällä 
sähköenergialla, niitä ei oteta tässä diplomityössä huomioon, koska niissä ei ole latauspisto-
ketta akkupaketin lataamiseen. Tämän myötä perinteisiä hybridejä ei voi ladata latauspis-
teestä. Viime aikoina perinteisen hybridin suosio on laskenut lataushybridien kehittyessä 
energiatehokkaammiksi ja niiden myyntihintojen laskun vuoksi.  
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PHEV eli lataushybridin käyttöperiaate on lähes samanlainen kuin normaalin hybridin, 
mutta lataushybridiä voidaan ladata erikseen ja sillä voidaan liikkua pelkän sähköenergian 
voimin pidemmälle kuin perinteisellä hybridillä. Useimmissa ladattavissa hybrideissä ei pys-
tytä hyödyntämään Mode 4-lataustilaa, vaan lataus tehdään Mode 2- tai Mode 3-lataustilalla. 
Yleensä lataushybridiä pystyy lataamaan korkeimmillaan 3,7 − 11 kW latausteholla riippuen 
lataushybridin sisäisestä vaihtovirtalaturista. Rajoittava tekijä ladattavan hybridin latausno-
peudelle on sen akkupaketin koko, joka on yleensä energiasisällöltään alle 10 kWh ja akku-
kemia ei voi ottaa vastaan energiasisältöään kovinkaan suurta latausvirtaa. Lataustilojen, -
tehojen ja -tapojen eroavaisuudet tullaan esittämään kappaleessa kuusi. 
 
Ladattavassa hybridissä on yhdistettynä perinteinen polttomoottorilla toimiva ajoneuvo, 
mutta myös sähköauto pienellä akulla. Valmistuskustannukset vaativat suurta optimointia, 
jotta niiden myyntihinta voidaan pitää kohtuullisena ja kannattavana. Suomessa lataushyb-
ridi on houkutteleva vaihtoehto, koska sen autovero on pieni sen matalien hiilidioksidipääs-
töjen takia mitatun polttoainekulutus- ja päästötestin WLTP-syklin (WLTP − Worldwide 
harmonised Light Vehicle Test Procedure) aikana. Ladattavalla hybridillä voidaan myös ajaa 
keskimäärin 50 kilometriä pelkällä sähköllä [9, 10, 11 & 12], joten suomalaisen henkilön 
keskimääräiseen ajosykliin riittäisi lataushybridin sähköinen kantama. Lisää tietoa suoma-
laisten ihmisten matkasuoritteista on esitelty kappaleessa 4.3. 
 
Sähköautojen latausverkoston suurteho- ja pikalatausasemat ovat tiheimmillään Etelä- ja 
Keski-Suomessa ja harvimmillaan Pohjois- ja Itä-Suomessa (kuva 5). Latausverkoston ke-
hittäminen Pohjois- ja Itä-Suomessa helpottaisi pitkien matkojen ajosuoritteita sähköau-
toilla. Latausverkoston puute Pohjois- ja Itä-Suomessa johtuu alueiden pienestä väestötihey-
destä, sähkönsiirtoverkon kapasiteetista ja rekisteröityjen sähköautojen määrästä näillä alu-
eilla. 
 

4.3 Sähköautolla matkustaminen 
 
Sähköautoja, eli BEV-autoja on usein kritisoitu julkisesti niiden suhteellisen lyhyestä kan-
tamasta, toimintavarmuudesta kylmissä olosuhteissa ja pitkästä latausajasta. Osa kritiikistä 
on aiheellista ja osa siitä perustuu vanhojen BEV-autojen teknologioihin tai olettamuksiin, 
joita on kumottu niiden yleistyttyä ja kehityksen edetessä. [13.] 
 
Vuonna 2016 Liikenneviraston suorittaman henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalai-
sen henkilön matkasuorite henkilöautolla on keskimäärin 31,1 kilometriä vuorokaudessa. 
Matkasuorite kasvaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan yli 40 kilometriä 
millään alueella [14 s. 8-10]. Erittely henkilön keskimääräisestä vuorokautisesta matkasuo-
ritteesta on esiteltynä kuvassa 6. 
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Kuva 6. Keskimääräinen henkilökohtainen vuorokautinen matkasuorite [14 s. 8]. 

 
Tutkimuksen tietojen perusteella voidaan päätellä, että kaikilla markkinoilla olevilla sähkö-
autoilla kantama olisi riittävä keskimääräiseen vuorokautiseen matkasuoritteeseen [11 & 12] 
ja sähköautolla pärjäisi myös hitaalla latausteholla kylmissä olosuhteissa, koska keskimää-
räisen matkasuoritteen lyhyt aika antaa myös aikaa sähköauton lataamiseen vuorokauden 
sisällä [14 s. 30].  
 
Liikenneviraston laatima henkilöliikennetutkimus 2016 on kuitenkin keskimääräinen arvio 
koko Suomen väestöstä ja keskimääräinen henkilökohtainen vuorokautinen matkasuorite 
kasvaa, jos otetaan huomioon pelkästään maaseudun ja haja-asutusalueiden asukkaat. Hen-
kilöautoja käytetään pitempien matkojen suorituksiin, haja-asutusalueella ja matkustustar-
koituksessa esimerkiksi mökille tai muuhun lomakohteeseen. Näissä tarkoituksissa matka-
suorite voi olla useampi sata kilometriä, ja näissä tapauksissa sähköauton akun pitäisi pystyä 
latautumaan mahdollisimman nopeasti kuten myös perinteisen ajoneuvon pystyy tankkaa-
maan täyteen muutamassa minuutissa. Tämän tarpeen täyttäminen vaatii sitä, että suurteho- 
ja pikalatauspisteitä täytyy löytyä pitkien matkojen ajoreittien varrelta. Suuret lataustehot 
lataavat akkua nopeammin täyteen. 
 
Kattava latausverkosto tekee ladattavan auton ostamisesta houkuttelevampaa. Myös ladatta-
vien autojen lisääntyminen liikenteessä lisää tarvetta latausverkoston kehittämiselle. Lataus-
verkosto ei kuitenkaan kehity eikä siihen haluta investoida, mikäli se ei ole taloudellisesti 
kannattavaa. Latausverkoston laajentaminen vaatii enemmän sähköautoja, jotta erilaiset toi-
mijat haluavat investoida siihen. Nämä molemmat yllä mainitut ongelmat ovat toisistaan 
riippuvia. Julkiseen sähköauton lataukseen investoivan yrityksen näkökulmasta voitaisiin 
arvioida, että latauslaitteiden käyttöasteet tulevat kasvamaan sähköautojen lisääntyessä, kun-
han latauslaitteita on käytettävissä sähköautojen käyttäjille sopivilla alueilla. 
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4.4 Suomen sähköverkko 
 
Fingrid Oyj:n ylläpitämä Suomen valtakunnallinen sähkökantaverkko siirtää sähköä kanta-
verkosta jakeluverkkoyhtiöihin. Jakeluverkkoyhtiöt siirtävät sähköä kuluttajille, yrityksille 
ja muille asiakkaille. Sähköverkon kuormituksen arvioidaan kasvavan ja muuttuvan eri-
laiseksi uusien tietokeskuksien, liikenteen sähköistyksen, uusien lämmitysratkaisujen ja eri-
laisten yritysprosessien kehityksen myötä. Pohjoismaiden sähkönsiirtoverkkoja tullaan 
muokkaamaan suurilla muutoksilla vuoteen 2040 mennessä pohjoismaiden sähköverkkojen 
kehityssuunnitelman mukaan. [15.] 
 
Suuri osa Suomen haja-asutusalueista on syrjässä sähköverkon 400 kV- tai 110 kV-suurjän-
niteverkosta [16]. Haja-asutusalueilla saattaa olla joko 20 kV-keskijänniteverkko tai 0,4 kV-
pienjänniteverkko ja johtimien kantama voi olla useampia kilometrejä, jonka myötä verkon 
johtimien jännitejäykkyys on heikko ja suuret tehot aiheuttavat jännitteenalenemaa johti-
mien yli. Myös jakelumuuntamot ovat vanhoja ja mitoitettu aikoinaan pienemmille tehon-
siirtokapasiteeteille, jolloin sähköautojen latausta ei ole tarvinnut ottaa huomioon sähköver-
kon suunnittelussa. Suomen sähköverkko on esiteltynä kuvassa 7. 
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Kuva 7. Suomen sähkönsiirtoverkko [16]. 

 
Yllä olevasta kartasta ei käy ilmi, mihin kohtaan voitaisiin alkaa rakennuttamaan suurta säh-
köliittymää. Sähköverkon vahvuudesta ei myöskään saada tarkkaa tietoa kuvan perusteella, 
mutta se antaa suuntaa sille, missä sähköverkon siirtokapasiteetti on suurimmillaan. Sähkön-
siirtoverkon rakenne on kuitenkin huomattavasti harvempi ja matalajännitteisempi alueilla, 
joissa suurteho- pikalatausasemia on vähemmän (kuva 5 & kuva 7). Haja-asutusalueilla 
myös sähköverkon muuntajia on sijoiteltu harvemmin, ja johtimilla on pidempi matka. Suuri 
osa haja-asutusalueiden sähköverkoista oli suunniteltu ja rakennettu silloin, kun sähköauto-
jen lataukselle ei ollut tarvetta tai tietoa sen tarpeesta tulevaisuudessa. Haja-asutusalueilla 
pienjänniteverkoston johtimet saattavat olla erittäinkin pitkiä tiheämmin asuttuun alueeseen 
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verrattuna. Suurteholatausasema, joka tarjoaa useammalle ladattavalle autolle latauspisteen 
voi aiheuttaa korkeimmillaan useamman sadan kilowatin tai jopa megawatin kuorman säh-
köverkolle, ja näin suuri kuorma aiheuttaa kuormittaa jakelumuuntajia, pienjänniteverkoston 
johtimia, jakokaappeja, pylväsvarokekytkimiä ja muita komponentteja [17 s. 44-46 & 18 s. 
5].  
 
Vaikka pohjoismaiden sähköverkon tulevaisuutta pohditaan sähköautojen yleistyessä isoin 
määrin, eri sähkönsiirtoverkkojen heikommilla alueilla sähköautojen latauksen aiheuttamiin 
kuormiin tulisi varautua vähintään sähköverkon suunnittelutasolla jo nyt. [17, 19 & 20 s. 63] 
 

4.5 Haja-alueiden sähköverkkoyhtiöt 
 
Tässä tutkimuksessa sähköverkon haja-asutusalueena pidetään harvaan asuttua aluetta, jossa 
sähköverkkoyhtiöillä on sähkönsiirtoverkon pinta-alaa kohden vähemmän asiakkaita kuin 
esimerkiksi Suomen pääkaupunkiseudun tai muiden kaupunkialueiden sähköverkkoyhti-
öillä. Yleisesti haja-asutusalueiden sähköverkkoyhtiöillä sähköliittymä- ja siirtohinnasto 
saattaa olla muiden alueiden sähköverkkoyhtiöitä korkeampi ja sähkömarkkinalain edellyt-
tämä toimitusvarmuus saattaa olla keskiarvoa matalampi. Suomessa useampia sähkönsiirto-
verkon haja-asutusalueita löytyy esimerkiksi Itä-Suomesta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Suo-
mesta. 
 
Sähköverkkoyhtiöiden hintojen nousua on kritisoitu laajasti jo useamman vuoden ajan. Säh-
kömarkkinalaki kasvattaa jatkuvasti vaadittua minimitoimitusvarmuutta ja haja-asutusalu-
eella asutus muuttuu harvemmaksi, jolloin sähköverkkoyhtiöillä on vähemmän asiakkaita. 
Liittymä- ja siirtohinnaston lasku tai sen pitäminen ennallaan on tällaisessa tilanteessa haas-
tavaa. Uusi sähkömarkkinalaki vaatii, että kaikki paikalliset sähköverkkoyhtiöt pystyvät kor-
jaamaan sähkökatkoksen puolentoista vuorokauden sisällä. Sähköverkon haja-asutusalueilla 
sähkönsiirtoverkosto ikääntyy koko ajan ja sen ylläpitokustannukset kasvavat. Sen lisäksi 
sähköyhtiöiden pitäisi investoida sähköverkon siirtokapasiteetin ja -tehon kasvattamiseen, 
mutta haja-alueiden asukastiheys vähenee jatkuvasti. Suurteho- ja pikalatausasemien aiheut-
tama kuorma vastaisi korkeimmillaan useamman kymmenen kotitalouksen sähkönkulutusta. 
Haja-alueiden sähköyhtiöt eivät uskalla tehdä nopeita päätöksiä, kun sähköyhtiöiden siirto-
verkon asiakkaat saattavat vähentyä tulevaisuudessa. Sähköverkon pitää kuitenkin toimia 
uuden sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti viimeistään vuoden 2028 loppuun men-
nessä. [19, 17, 21, 22 s. 35 & 23 s.60] 
 
Sähkön hinta muodostuu sähköenergian sähkönmyynnin osuudesta, sähkönsiirrosta, sähkö-
verosta, arvonlisäverosta ja sähköliittymän kustannuksista, mikäli kyseessä on uusi sähkö-
liittymä. Sähköenergian sähkönmyynnin osuus riippuu energiayhtiön hinnastosta ja sen 
kanssa tehdystä sopimuksesta. Sähköliittymän ja sähkön siirron kustannukset riippuvat säh-
köverkkoyhtiöstä ja sähköverkkoyhtiön alueesta. Sähköverkkoyhtiöt ovat luonnollinen mo-
nopoli, koska niitä ei voi kilpailuttaa keskenään. Sijainnin mukaan joka alueella palvelee 
yksi sähköverkkoyhtiö. Sähköverkkoyhtiöt hinnoittelevat siirto- ja liittymämaksuhinnaston 
siten, että sähköverkkoyhtiö toimittaa sähköä SFS-EN 50160-standardin ja sähkömarkkina-
lain mukaisesti. Sähköliittymämaksut perustuvat usein sijaintiin ja liittymäkokoon. Sähkön-
siirto perustuu usein siirretyn sähköenergiamäärään ja liittymäkokoon. Energiavirasto val-
voo sähköverkkoyhtiöiden laatimia liittymähinnastoja ja siirtohintoja. Sähkövero ja arvonli-
sävero ovat Suomessa samoja sijainnista riippumatta. 
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Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto suoritti ”Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähkö-
verkko 2030” -tutkimushankkeen yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson 
Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa kartoit-
taakseen Itä-Suomen haja-alueiden sähköverkon käyttöä tulevaisuudessa ja siihen tarvitta-
vien investointien sisältöä. Tutkimukseen haastatelluista asiakkaista 25 % aikoivat ostaa säh-
köauton tai ladattavan hybridi -auton, 13 % aikoivat ostaa aurinkosähköjärjestelmän ja 13 % 
harkitsi sähköverkosta irtoamista kokonaan tulevan 15 vuoden sisällä [17 s. 70]. Ladattavien 
autojen lataustarpeet ovat kasvamassa haja-asutusalueilla hieman kauempana tulevaisuu-
dessa. 
 
Ihmisten käyttäytymistä on kuitenkin vaikea ennustaa. Ei pystytä ennustamaan kuinka moni 
haja-asutusalueella asuva investoisi ladattaviin autoihin, miten ostettuja ladattavia autoja tul-
laan lataamaan ja missä. Myös haja-asutusalueiden muuttokato vähentää näiden alueiden 
sähkönsiirtoverkkojen asiakasmääriä [23]. Yllä mainituilla tutkimushankkeen lukemilla voi-
daan kuitenkin yrittää ennakoida tulevaa sähköautojen latausta sähköverkon haja-alueilla. 
Haja-alueilla vakituisen asumisen asukastiheys on todennäköisesti laskemassa tulevaisuu-
dessa, mutta asuntojen mökkikäyttö yleistyy [17]. Mökkikäytössä olevia asuntoja saatetaan 
käyttää yleisesti irtautuneena sähköverkosta. Sähköverkosta irtautuminen aiheuttaisi myös 
enemmän asiakaskatoa, joten sähköverkkoyhtiöillä on haasteita tehdä päätöksiä tulevan säh-
kömarkkinalain ja potentiaalisten asiakkaiden menettämisen takia. 
 
Useamman sähköauton suurteho- tai pikalatausaseman rakentaminen Suomen sähkönsiirto-
verkkojen haja-asutusalueille saattaisi aiheuttaa toimintaongelmia sähköverkossa latauspis-
teiden aiheuttamasta kuormasta, varsinkin jos suuri osa latauspisteistä olisi käytössä samaan 
aikaan. Usean latauspisteen kytkeytyminen verkkoon samaan aikaan aiheuttaisi ailahteluja 
sähköverkon taajuudessa ja jännitteenalenemaa johtimien yli. Suurella teholla lataavien la-
tausasemien rinnalla voisi käyttää muuta hajautettua sähköenergian lähdettä lisätukena säh-
köverkon lisäksi, jotta sähköverkon suorituskyky pysyisi vakaana. 
 

4.6 Sähköautojen latauksen vaikutus sähköverkkoon 
 
Ladattavien autojen määrän kasvu liikenteessä, lataustehojen kehittyminen ja sen myötä la-
tausasemien kasvu aiheuttavat sähköverkoille uudenlaisen haasteen ja suuren kuorman. Säh-
köautojen latauksen kasvu saattaa luoda sähköverkkoyhtiöille useita ongelmia, mikäli asiaan 
ei varauduta verkonkehittämissuunnitelmissa. Tyypillisiä ongelmia ovat heikko jännitejäyk-
kyys ja sen myötä jännitteenalenema johtimien yli, heikompi toimitusvarmuus, taajuuden 
alenema ja harmoniset yliaallot. [24.] 
 
Asennuttamalla sähköauton suurteholatausaseman sähköverkon haja-asutusalueella, jossa 
useimmin sähkönsiirtoverkko saattaa olla ylikuormittunut jo sellaisenaan, kasvattaa näiden 
yllä mainittujen ongelmien todennäköisyyttä jo entisestään. Näitä ongelmia voidaan yrittää 
ratkaista erilaisilla vaihtoehdoilla. Älykkäät sähköautojen latausasemat luovat mahdollisuu-
den säätää sähköverkon loistehoa joko syöttämällä kapasitiivista loistehoa sähköverkkoon 
tai kuluttamalla induktiivista loistehoa sähköverkosta. Loistehon kompensointi rajoittuu kui-
tenkin latauslaitteen tehokertoimeen, joka on yleensä noin 0,99 [25 s.15]. Muita ominaisuuk-
sia älykkäissä latausasemissa on esimerkiksi lataustehon rajoittaminen huippukuormien ai-
kana ja purkaa sähköauton akkua suoraan sähköverkkoon, mikäli sähköverkon tehoreservi 



15 

alittuu. Sähköverkkojen kehittyessä älykkäämmäksi ongelmiin löytyy myös enemmän rat-
kaisuja. Aiheeseen liittyvää sisältöä on selostettu tarkemmin kappaleissa 6.9, 6.10 ja 6.11.  
 

4.7 Latausasemien sijoittelu Suomen latausverkostossa 
 
Pienet matkasuoritteet eivät kuluta paljon sähköenergiaa sähköauton akustosta, joten kaik-
kien sähköautojen akkukapasiteetti riittää kohtuullisten matkojen suorittamiseen. Tässä ta-
pauksessa sähköauton hidas lataus ei ole auton käyttäjän kannalta myöskään ongelma, koska 
lyhyellä matkalla kulutettu sähkö latautuu kohtuullisen nopeasti takaisin sähköauton akus-
toon.  
 
Pitkät matkasuoritteet asettavat tietyille sähköautoille ja niiden käyttäjille haasteita. Reitit 
täytyy suunnitella siten, että matkan varrelta löytyy suurteho- ja pikalatausasemia ja sähkö-
auton akuston kantama riittää kulkemaan lataustaukojen välillä, jotta voidaan välttyä liian 
pitkiltä lataustauoilta ja matkustusajalta. Tehokkaiden latausasemien latausverkosto Suo-
messa on kuitenkin tällä hetkellä suhteellisen suppea, joten kaikkien teiden varsilta suurteho- 
tai pikalatausasemaa ei välttämättä löydy. Sähköauton käyttäjän näkökulmasta latausase-
mien sijaintien tärkeys riippuu sähköauton akkupaketin koosta ja auton kantamasta. Esimer-
kiksi sähköauto, jossa on akkupaketti pienemmällä kapasiteetilla, pääsee lyhyemmän mat-
kan täydellä varauksella kuin sähköauto isolla akkukapasiteetilla. Matkasuorite vaatii tar-
kempaa suunnittelua siten, että matka ajetaan mahdollisimman monen suurteho- tai pikala-
tauspisteen ohi, jotta kantama riittää perille asti. 
 
Vertaillaan kahta sähköautoa eri kokoisilla akkupaketeilla. Ensimmäisessä sähköautossa on 
energiasisällöltään 50 kWh akkupaketti ja toisessa sähköautossa akkupaketti on energiasi-
sällöltään kaksi kertaa suurempi 100 kWh akkupaketti. 50 kWh kokoisella energiasisällöllä 
voisi ajaa 250 kilometriä, mikäli sähköauto kuluttaa sähköä 20 kWh sataa kilometriä kohden. 
Sähköautojen akkuteknologian mukaan latausteho on yleisesti suurempi akkupaketeissa, joi-
den energiasisältö on suurempi, mutta suhde lataustehon ja energiasisällön kanssa on yleensä 
sama. Sähköauton latausteho suhteessa akkupaketin energiasisältöön ilmaistaan C-arvolla. 
C-arvon käyttö on selostettuna kappaleessa 6.5. 50 kWh akkupaketin sisältävä sähköauto 
joutuisi pysähtymään pitkän matkan varrella useammin lataamaan autoa kuin 100 kWh ak-
kupaketin sisältävä sähköauto. Pienempi akkupaketti latautuu pienemmällä latausteholla 
kuin isompi akkupaketti, mutta latauksen nopeus on lähes sama. Latausasemia rakennutta-
van yrityksen näkökulmasta pienemmän akkupaketin pienemmän lataustehon latausasemia 
voisi sijoitella tiheämmin, mutta suuremman energiasisällön akkupaketin suuremman lataus-
tehon latausasemia voisi sijoitella harvemmin.  
 
Latausasemien sijoittelussa tulee ottaa yllä mainitut asiat huomioon. Näillä tiedoilla voidaan 
analysoida latausaseman lataustilaa, tehoa, latauspisteiden määrää ja sijaintia. Väistämättä 
kuitenkin sähköautot kehittyvät jatkuvasti, mikä tarkoittaa tarvetta lataustehon kasvulle. 
Sähköautot myös yleistyvät liikenteessä, joten tehokkaiden latausasemien sijoittelu mahdol-
lisimman tiheästi olisi perusteltua. 
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4.8 Latauksen haasteet ja ongelmat 
 
Pikalatausasemia on Suomessa kohtalaisen vähän jokaista sähköautoa kohden. Pikalataus-
asemien suhde sähköautoja kohden pienenee koko ajan, kun sähköautot yleistyvät liiken-
teessä. Kuten kuvasta 5 on nähtävissä, suurteho- ja pikalatausverkoston latauspisteet on si-
joitettu harvasti ja epätasaisesti. Itä-, Koillis- ja Pohjois-Suomessa pikalatauspisteitä on erit-
täin vähän tai ei lainkaan. Sähköautojen suurteho- ja pikalatausasemien rakennuttamisen 
haasteiksi näillä alueilla asettuu harva asutus, mahdollinen asukaskato, sähkönsiirtoverkko-
jen liittymä- ja siirtohinnastot, alueen sähköverkon kunto ja alueen liikenteen sähköistymi-
sen ennuste [17]. Tällä hetkellä sähköautojen yleistyminen on hitaampaa haja-asutusalu-
eella, mutta haja-asutusalueille tulee liikennettä myös muilta alueilta esimerkiksi työ- tai 
lomamatkailijoita. Näillä yllä mainituilla alueilla suurteho- pikalatausaseman rakennuttami-
nen tuottaa myös taloudellisia haasteita. Suurikokoisen sähköliittymän tilaus tai olemassa 
olevan sähköliittymän suurentamisen kustannukset pikalatausasemaa varten ovat kalliita. 
Latausaseman rakennuttajan näkökulmasta tämä tuottaa useita haasteita, jotta latausaseman 
rakennuttaminen ja ylläpito olisi kannattavaa liiketoimintaa.  
 
Suurtehoelektroniikkaan pohjautuvien sähkölaitteiden, kuten sähköautojen latausasemien, 
ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Sähköautot, ladattavat hybridit ja niiden latauslaitteet 
ovat uudenlainen kuorma sähkönsiirtoverkolle Suomessa, ja sillä on vaikutuksia sähkön ja-
keluverkkoihin, siirtoverkkoihin ja jopa kotitalouksien omiin sähkön jakelujärjestelmiin. 
Sähköautoissa olevat sisäiset latauslaitteet, suurteho- ja pikalatausasemat aiheuttavat sähkö-
verkolle myös laadullisia ongelmia harmonisten yliaaltojen, kuormapiikkien ja jännitteen 
taajuuden poikkeaman myötä. Edellä mainitut asiat luovat ongelmia sähköautojen pikala-
tausasemien rakennuttamiseen sähköverkon haja-asutusalueilla, koska sähköverkko ei itses-
sään ole tällä hetkellä suunniteltu kestämään tehokkaiden pikalatausasemien jatkuvaa käyt-
töä tai niiden tiheää sijoittelua. Joko sähköverkkoa olisi vahvistettava tai sähköenergia pitäisi 
saada tuotettua toisella tavalla, jotta latausaseman pyytämään kuormaan voitaisiin vastata 
tarvittavalla sähköenergiamäärällä. Sähköntuotannon katsotaan olevan riittävä sähköautojen 
lataamiseen, vaikka kaikki Suomen henkilöautot olisivat sähköisiä, mutta sähkön siirtämi-
nen suurilla tehoilla syrjemmille alueille tuottaa teknisiä haasteita sähköverkon näkökul-
masta. Tämä ongelma tuottaa taloudellisia ja teknisiä haasteita myös latausaseman raken-
nuttajan ja palvelun tarjoajan puolesta. [26.] 
 
Muissa maissa, kuten Norjassa on pyritty rakennuttamaan tehokkaita pikalatausasemia säh-
köverkon vahvemmille alueille, joilla on riittävä kapasiteetti ja suurien liittymien kustan-
nukset voidaan pitää kohtuullisissa kuluissa [27]. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan ratkaise 
tässä tutkimuksessa ratkaistavaa ongelmaa, koska se on kierretty rakennuttamalla latausase-
mia eheään ja kestävään sähkönsiirtoverkkoon. Tämän tutkimuksen kirjallisen osuuden laa-
timisen aikana löytyi useita artikkeleita, joissa pohditaan sähköautojen latausta heikkokun-
toisessa sähköverkossa [18, 28, 29, 30, 31 & 32]. Kirjallisen tutkimuksen aikana ei kuiten-
kaan löytynyt kattavia lähteitä, joissa tutkitaan ratkaisuja useamman sadan kilowatin lataus-
tehon suurteholatausaseman toimintaa haja-asutusalueella erilaisilla energiavarastoilla, eri 
kokoisilla sähköliittymillä tai älykkään latauksen tarjoamilla ominaisuuksilla.  
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5 Sähköautojen lataukseen liittyvät toimijat 
 
Ladattavien sähköautojen ja hybridien yleistyessä sähköautojen latauksen on todettu olevan 
kaupallisesti hyödyllinen liiketoiminta, jonka myötä sähköauton lataukseen on tullut use-
ampi markkinatoimija. Moni markkinatoimija on löytänyt itselleen oman markkina-alueen 
sähköautojen lataukseen liittyvässä kaupallisessa toiminnassa, ja osa toimijoista on jopa luo-
nut itselleen sellaisen.  
 
Tällä hetkellä sähköautojen latauksen ekosysteemiin kuuluvat liiketoimintamallit ovat seu-
raavanlaiset: 
 

• Latausoperaattorit 
• Investointiyritykset 
• Latauslaitteiden valmistajat 
• Latauslaitteiden huoltokumppanit ja asentajat 
• Latauspalvelut 
• Energiayhtiöt 

 
Kaikista suosituin ja kilpailluin markkina-alue tällä hetkellä on latausoperaattorit, joihin on 
noussut paljon uusia yrityksiä. Latausoperaattori voi tarjota latauspalveluita julkisille tai yk-
sityisille latauslaitteille. Latausoperaattoreiden tarjoamat palvelut mahdollistavat sähköau-
ton latauksen latausoperaattorin omissa latauspisteissä. Latausoperaattorin latauspalveluun 
tallentuu myös sähköauton latauksen laskutustiedot ja lataushistoria. Latausoperaattori saat-
taa käyttää jonkin toisen yrityksen tarjoamaa latauspalvelua taustatoimintojen mahdollista-
miseen tai omaa latauspalvelua. Esimerkkinä moni toimija, kuten Helen, Oomi, LeasePlan 
Charging ja KSS-Energia käyttävät Virta-latauspalvelua, joka on räätälöity erikseen näille 
operaattoreille ja tämän myötä näillä kaikilla latausoperaattoreilla voidaan käyttää oman 
operaattorin julkisia ja muiden operaattoreiden Virta-latauspalvelun julkisia latauspisteitä. 
Tämän lisäksi Virta toimii myös itse latausoperaattorina käyttäen omaa latauspalvelua, 
vaikka se on parhaiten tunnettu oman latauspalvelun kehittämisestä ja sen tarjoamisesta 
muille latausoperaattoreille sekä yrityksille ja kuluttajille. Riippuen latausoperaattorista, 
sillä voi olla oma latauspalvelu taustalla tai toinen latauspalvelu. Yllä mainituissa esimer-
keissä kaikki operaattorit käyttävät samaa latauspalvelua. Muina latausoperaattoreina toimii 
esimerkiksi Keskon oma K-Lataus, Virtane, Plugit ja Parkkisähkö, joista jokaisella on oma 
latauspalvelu. Osa latausoperaattoreista mahdollistaa myös niin sanotun roaming-palvelun, 
jolla se voi vierailla toisen latausoperaattorin latauspisteellä latausoperaattorin omilla tun-
nuksilla. Roaming-termi on verrannollinen niin sanottuun puhelimen verkkovierailuun ul-
komailla. Roaming-palvelun käyttö saattaa kustantaa enemmän kuin samalla latauspisteellä 
lataus ilman roaming-palvelua. Tähän liittyen on löytynyt markkinarako ja yritys nimeltä 
PlugShare on perustettu palvelemaan kuluttajaa siten, että se toimii mahdollisimman monen 
operaattorin latauspisteellä. PlugSharen palveluita käyttämällä kuluttaja ei tarvitse jäse-
nyyttä lainkaan muille latausoperaattoreille. PlugSharen palvelu toimii roaming-latauksena 
lähes kaikissa latauspisteissä latausoperaattorista huolimatta.  
 
Latauspalvelun tarjoajaa voidaan katsoa yleisesti ohjelmistopalveluiden kehittäjänä. Esimer-
kiksi Virta on vakiinnuttanut asemansa Suomen suurimpana latauspalvelun tarjoajana, mutta 
myös muina latauspalvelun tarjoajina toimii K-Lataus, Plugit, Parkkisähkö ja PlugShare. 
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Virta tarjoaa avoimesti latauspalvelujaan myös muille latausoperaattoreille, kuten Helenille, 
Oomille ja KKS-Energialle. 
 
Investointiyritykset sijoittavat latauslaitteiden rakennuttamiseen. Investointiyrityksenä voi-
daan pitää sellaista yritystä, joka haluaa tuottoa omalle sijoitukselle. Tässä tapauksessa in-
vestoijana voidaan tulkita esimerkiksi jokin kaupan alan yritys, joka haluaa houkutella asi-
akkaita sähköautojen latauspisteillä. Tällaisia ovat esimerkiksi huoltoasemat, kauppakes-
kukset, kuntosalit tai ravintolat. Latausasema voi olla yrityksen itse tilaama ja rakennuttama 
siten, että yritys on investoinut latausasemaan ja saa latausaseman toiminnasta aiheutuneet 
tuotot tai sitten latausoperaattorin investoima ja rakennuttama, jolloin latausoperaattori saa 
latausaseman toiminnasta aiheutuneet tuotot. Myös yhtiöt, jotka rakennuttavat julkisia la-
tauspisteitä, kuten Helen Oy voidaan nähdä tältä kannalta investointiyrityksenä. Malleja säh-
köautojen latausasemien investointiin, rakennuttamiseen ja lataustuottojen jakoon on useita. 
 
Sähköautot ja niiden lataustavat kehittyvät koko ajan. Tämä vaatii latauslaitteiden valmista-
jilta jatkuvaa kehitystä, jotka tekevät latauslaitteiden valmistamisen toiminnasta kilpailuhen-
kistä. Latausasemien rakennuttajat vertailevat jatkuvasti eri latauslaitteiden ominaisuuksia 
keskenään, kuten esimerkiksi latauslaitteen hintaa, ominaisuuksia, elinkaarta ja kannatta-
vuutta. Moni älykäs latauslaite saa jatkuvia ohjelmistopäivityksiä ja sen ansiosta vanhempi-
kin latauslaite voi pysyä kehityksessä mukana, mikäli ohjelmistoa kyseiseen latauslaittee-
seen voidaan kehittää. Latauslaitteiden valmistajina toimii esimerkiksi Kempower, Alfen, 
Ecotap, Delta, Ensto, Tritium ja Circontrol. 
 
Latauslaitteiden valmistajat määrittävät myös huolto-ohjelman latauslaitteilleen ja sitä var-
ten valmistaja tarvitsee maahantuonnin ja huoltokumppanin. Usein latauslaitteiden vuosi-
huolto on pääosin vikavirtasuojan testausta ja pölyjen pyyhkimistä. Joissakin latauslaitteissa 
ei ole huolto-ohjelmaa määräaikaishuoltoihin ollenkaan ja niitä huolletaan vain silloin kun 
niissä on vika, joka pitää korjata. Silti moni organisaatio haluaa saada latauslaitteen valtuut-
taman huoltokumppanuuden. Esimerkiksi Alfenin valtuutettuna huoltokumppanina Suo-
messa toimii Eltel Networks ja Tritiumin valtuutettuna huoltokumppanina toimii Caverion. 
Latauslaitteiden huoltamisen lisäksi yllä mainitut yritykset toimivat myös latauslaitteiden 
asennusurakoitsijoina. 
 
Energiayhtiöiden rooli sähköautojen latauksessa on myös suuri. Perinteisesti energiayhtiö 
myy sähköä kuluttajille ja yrityksille, mutta sähköautojen yleistyessä moni energiayhtiö on 
alkanut tarjota erilaisia palveluja liittyen sähköautojen lataukseen. Energiayhtiöt asennutta-
vat julkisia latausasemia, yksityis- ja yritysasiakkaiden latausasemia, ja lisäksi toimivat la-
tausoperaattorina. Tulevaisuudessa energiayhtiön mahdollisuudet sähköautojen latauksessa 
tulevat varmasti laajenemaan. Sähköauton latauslaitteille voitaisiin tarjota esimerkiksi yksit-
täisiä sähkösopimuksia ja latauslaitteen sisäisellä sähköenergian mittauslaitteella voitaisiin 
korvata perinteinen sähköenergian mittarointi. 
 
Sähköautojen lataukseen liittyvät latausratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa la-
tauksen ekosysteemi saattaa laajentua, jolloin markkinoille saattaa tulla uusia toimialueita. 
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6 Sähköautojen lataus 
 
Sähköautojen yleistyessä ja kehittyessä sähköautojen latauksen teknologia ja mahdollisuu-
det laajenevat. Sähköautojen lataus sisältää useita käsitteitä, standardeja, määräyksiä ja käy-
täntöjä, joita tulee ottaa huomioon latausaseman käyttämisessä sähköauton lataamiseen.  
 
Tässä kappaleessa tulevat aiheet käydään läpi, jotta voidaan perehdyttää lukija ymmärtä-
mään sähköautojen lataukseen liittyviä aihealueita. 
 

6.1 Yksityinen lataus 
 
Yksityinen lataus on tarkoitettu esimerkiksi yksityishenkilölle tai yksityiselle kiinteistölle, 
johon asennetaan yksittäinen tai useampi latauslaite sähköauton latausta varten omakoti-, 
kerros- tai rivitaloon. Yksityisessä latauksessa latauslaite on tarkoitettu pääsääntöisesti vain 
latausorganisaation sisäpuolisille henkilöille. Tässä tapauksessa latausorganisaatioon kuu-
luisi taloyhtiön osakkaat tai omakotitalon asukkaat. Latauslaite voi olla älykäs tai perintei-
nen. Älykkään ja perinteisen latauslaitteen ero on selitettynä kappaleessa 6.9. 
 
Pääsääntöisesti yksityisen latauksen käyttäjiä ovat yksityinen asiakas, pienen yrityksen hen-
kilökunta tai taloyhtiön osakkaat. Yksityisen latauksen lataustavat vaihtelevat pääosin la-
taustapojen 2 ja 3 välillä. Lataustavat ovat selostettuna kappaleessa 6.6. 
 

6.2 Puolijulkinen lataus 
 
Puolijulkista latausta voidaan kutsua sellaiseksi, jossa tarjotaan suurelle henkilömäärälle la-
tausmahdollisuus. Esimerkiksi iso yritys, jolla on monta työntekijää, joilla on tarve sähkö-
auton lataamiselle. Tällainen yritys voi tarjota latausmahdollisuuksia myös sen asiakkaille 
tai muuten yrityksessä vieraileville. Näin isolle organisaatiolle kannattavin vaihtoehto on 
älykkäät latauslaitteet, jotta voidaan valvoa ketkä käyttävät latauslaitteita ja mahdollistaa 
lataus vain tietyille henkilöille. 
 
Pääsääntöisesti puolijulkisten latauslaitteen käyttäjiä ovat organisaation sisäiset ja ulkopuo-
liset henkilöt. Asennuskohteita ovat erikokoiset yritykset, kauppakeskukset ja muut kau-
panalan toimijat sekä kuntien tilat ja alueet. Lataajan tunnistus todetaan usein näissä tapauk-
sissa RFID (Radio-frequency identification) -radiotaajuisella tunnisteella. 
 
Puolijulkisten latauspisteiden lataustavat vaihtelevat lataustapojen 3 ja 4 välillä. Lataustavat 
ovat selostettuna kappaleessa 6.6.  
 

6.3 Julkinen lataus 
 
Julkinen lataus tarkoittaa julkisia latauspisteitä, jotka ovat tarkoitettu käyttöön kaikille säh-
köautojen lataajille. Julkisia latauspisteitä asennuttaa ja ylläpitää usein kunta, sähköyhtiö, 
energiayhtiö tai latausoperaattori. Esimerkiksi Helen toimii usein julkisissa latauspisteissä 
energiayhtiönä, latauspalvelun tarjoajana sekä latausoperaattorina. Asennuskohde saattaa 
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olla esimerkiksi keskellä kaupunkia, pysäköintialueella, suuressa kauppakeskuksessa tai jol-
lain kaupungin puiston alueella. 
 
Julkisen latauspisteen käyttö edellyttää usein asiakkuutta latauspisteen ylläpitäjään tai la-
tauspisteeseen rekisteröityyn operaattoriin. Asiakkuuden tunnistus todetaan usein RFID-tun-
nisteella, puhelinsovelluksella tai tekstiviestillä. Julkisten latauspisteiden lataustavat vaihte-
levat lataustapojen 3 ja 4 välillä. Lataustavat ovat selostettuna kappaleessa 6.6. 
 

6.3.1 Lataajan tunnistus 
 
Sähköauton lataus tapahtuu kytkemällä latauspisteen latauskaapeli ajoneuvon latausporttiin 
ja latauskaapelin toinen puoli latausasemaan. Joissakin julkisissa latauspisteissä latauskaa-
peli on myös kiinteästi latauslaitteessa ja sen voi kytkeä suoraan ajoneuvon latausporttiin 
Julkisissa tai puolijulkisissa sähköauton latausasemissa on usein käytössä älykäs latauslaite 
ja sähköauton latauksen aloittaminen vaatii tunnistautumisen. Usein tunnistus tehdään 
RFID-tunnisteella tai mobiiliapplikaatiolla. Tunnistautuminen RFID-tunnisteella on esitel-
tynä kuvassa 8. 
 

 
Kuva 8. Lataajan tunnistus. 

 
Kun tunnistus on hyväksytty, latauslaite aloittaa kommunikaation sähköauton kanssa. On-
nistuneen sähköauton ja latausaseman välisen alkukommunikaatiovaiheen jälkeen lataus-
asema aloittaa sähköauton lataamisen. 
 

6.4 Sähköautojen vaihto- ja tasavirtalataus 
 
Sähköautojen akkupaketti kykenee ottamaan vastaan ainoastaan tasavirtaa (DC − Direct 
Current) ja Suomen sähköverkossa kulkee ainoastaan vaihtovirtaa (AC − Alternative Cur-
rent). Sähköauton lataaminen vaatii sen, että sähköenergia muunnetaan jossain vaiheessa 
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tasavirraksi ennen kuin sähköauton akkua voidaan ladata, koska akkupakettiin ei voi suoraan 
syöttää vaihtovirtaa. 
 
Sähköauto voi tyypillisesti ottaa vastaan joko vaihto- tai tasavirtaa. Riippuen kummanlaista 
virtaa sähköautoa ottaa vastaan, sähköenergia menee sähköauton sisäisen latauslaitteen 
kautta akkupakettiin tai latausasemasta suoraan sähköauton akkupakettiin. Vaihto- ja tasa-
virtalatauksen ero on yksinkertaisesti havainnollistettu kuvassa 9. 
 

 
Kuva 9. Vaihto- ja tasavirtalatauksen ero [33]. 

 
DC-tasavirran latauksella sähköenergia menee suoraan akkupakettiin ja sähköverkosta tu-
leva vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi sähköauton DC-latauslaitteen sisällä. AC-vaihto-
virtalatauksessa sähköverkosta tuleva vaihtovirta tulee sähköauton latausporttiin samanlai-
sena vaihtovirtana mitä se on sähköverkossakin. Sähköautossa oleva sisäinen tehoelektro-
niikka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi ja yleensä vaihtovirtalatauksen teho on rajoitettu 
tehoelektroniikan oman tehonkeston mukaan.  
 
Sähköautojen pikalatausasemat ja sisäiset akkulaturit ovat toiminnaltaan ja topologialtaan 
hyvin samanlaisia. Molemmat muuntavat sähköverkon vaihtovirran tasavirraksi. Sähköau-
ton sisäinen latauslaite on yleensä rajoitettu teholtaan 3,7 − 22 kW välille sähköauton sisäi-
sen latauslaitteen mukaan. Latausteho riippuu siitä, montako vaihetta sisäisessä latauslait-
teessa on ja kuinka monta ampeeria yksi vaihe voi ottaa vastaan. Suurteho- ja pikalatauslait-
teilla lataustehoa on tarjolla korkeimmillaan useampaan sataan kilowattiin asti.  
 
Sähköautojen sisäinen latauslaite tai pikalatausasema sisältää hakkuriteholähteen, joka 
muuntaa sähköverkon vaihtojännitteen tasajännitteeksi. Joissakin sähköautoissa on tuki kak-
sisuuntaiseen lataukseen eli hakkurissa on vaihtosuuntaajan ja invertterin toiminnot. Sähkö-
energia voi siis liikkua akkupaketista latauslaitteeseen tai latauslaitteesta akkupakettiin. 
Kaksisuuntaisesta latauksesta on lisätietoa kappaleessa 6.12. Yleisesti sähköauton sisäisen 
latausaseman tai pikalatausaseman topologia sisältää kokosiltatyyppisen invertterin ja puo-
lisiltatyyppisen tasasähkökatkojan [24]. Yksivaiheisen kaksisuuntaisen latauslaitteen ra-
kenne on esiteltynä kuvassa 10. 
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Kuva 10. Yksivaiheinen sähköauton AC/DC-muuntaja [24]. 

 
Yksivaiheinen sähköauton AC/DC-muuntaja on kytkettynä sähköverkkoon. Vaihtosähkö 
muunnetaan tasasähköksi neljän MOSFET (metal–oxide–semiconductor field-effect transis-
tor) -eristehilatransistorin, käämin ja kondensaattorin avulla. Puolisiltatasasähkökatkojan 
puolella on myös kaksi MOSFET-transistoria, käämi ja kondensaattori. Transistorien oh-
jauksen avulla voidaan joko nostaa tai laskea jännitettä akkupaketin navoissa sähköverk-
koon. Kolmivaiheisen sähköauton AC/DC-muuntajan toiminta vastaa yksivaiheisen 
AC/DC-muuntajan toimintaa. Kolmivaiheisessa kokosiltatyyppisessä invertterissä on kui-
tenkin neljän MOSFET-transistorin sijasta kuusi transistoria, eli jokaista vaihdetta kohden 
kaksi transistoria. 
 

6.5 Latausnopeus ja latauskäyrä 
 
Sähköauton latauksen nopeus riippuu monesta tekijästä, kuten latausaseman lataustehosta, 
sähköauton sisäisen latauslaitteen lataustehosta, akkupaketin varauksen tasosta, akkupaketin 
lämpötilasta ja akkupaketin kapasiteetista. Latausteho vaihtelee latauksen aikana näiden asi-
oiden myötä. Sähköauton akku ei lataudu tasaisesti samalla teholla tyhjästä täyteen, kuten 
perinteisellä 12 voltin lyijyakulla, vaan latausteho voi vaihdella paljon ja se riippuu yllä mai-
nituista tekijöistä. 
 
Lataustehoa ilmaistaan usein kilowatteina tai C-arvolla. C-arvon avulla voidaan hahmottaa 
sähköauton akkupaketin latausnopeus paremmin kuin kilowateilla. C-arvo on latausvirran 
suhde akkupaketin energiasisältöön, joka voidaan ilmaista kaavassa 1. 
 

𝐶𝐶 = 𝐴𝐴
𝐴𝐴ℎ

    (1) 
 

jossa 

𝐶𝐶 = C-arvo 

𝐴𝐴 = latausvirta (I) 

𝐴𝐴ℎ = akkukapasiteetti 
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Latausvirta vastaa virtaa ampeereissa ja akkukapasiteetti vastaa akun energiasisältöä ampee-
ritunneissa tai kilowattitunneissa. Esimerkiksi 50 kWh kokoisen akkupaketin lataus 1 C:llä 
lataa akkua 50 kW teholla ja 100 kWh kokoisen akkupaketin lataus 1 C:llä lataa akkua 100 
kW teholla (Kaava 1). Luonnollisesti voitaisiin olettaa, että akku latautuisi täyteen yhdessä 
tunnissa. Useimmissa tapauksissa litiumioniakkujen latausteho laskee alle 1 C:n, kun akku-
paketti saavuttaa 80 % varauksen, jolloin ei voida kuitenkaan olettaa, että 100 kWh kokoista 
akkupakettia voitaisiin ladata 100 kW tunnin ajan. C-arvo rajoitetaan akkupaketin pitkän 
elinkaaren varmistamisen myötä. Yleensä sähköautojen DC-pikalataus suoritetaan noin 1 
C:n kertoimella 80 % akkupaketin varaukseen asti. 80 % varauksen jälkeen litiumioniakku 
saavuttaa maksimijännitteen. Esimerkiksi 50 kWh akkupakettia ladataan 50 kilowatin te-
holla ja 1 C:n latausvirran kertoimella 0 % varauksesta 80 % varaukseen tasaisella virralla 
CC-tilassa (constant current), jonka jälkeen latausvirta rajoitetaan ja lataus siirtyy CV-tilaan 
(constant voltage) jännitteen pysyessä tasaisena. CC/CV-latauskäyrä on esiteltynä kuvassa 
11. 
 

 
Kuva 11. Litiumrautafosfaatti-akun CC/CV-latauskäyrä [34]. 
 

Tietyissä ajoneuvoissa on myös mahdollista ladata yli 1 C virtakertoimella, kun akkupaketin 
varaus on hyvin matala ja sen lämpötila on tarpeeksi korkea. Sähköautojen akkupakettien 
lämmönhallinnan ja akkukemian kehittyessä perinteisen CC/CV-latauskäyrän käyttö on 
muuttunut alkuperäisestä lataustavasta huomattavasti. C-arvo kuitenkin laskee yleisesti sen 
mukaan, kuinka suuressa varauksessa akkupaketti on. Kuvassa 12 on esiteltynä Volkswagen 
ID.3 Pron latauskäyrä 150 kW suurteholatauspisteellä ja 50 kW pikalatauspisteellä. 
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Kuva 12. Volkswagen ID.3 Pron latauskäyrä [35]. 

 
Latauskäyrä eroaa huomattavan paljon perinteisestä CC/CV-latauskäyrästä. Volkswagen 
ID.3:ssa on 58 kWh kapasiteetin kokoinen akkupaketti. Lataus alkaa 100 kW teholla noin 2 
C arvolla 10 % akkupaketin varauksesta ja jatkaa samalla C-arvolla 40 % varaukseen asti. 
Kun akkupaketti saavuttaa 90 % varauksen, latausteho laskee alle 1 C:n [34]. Yllä esitetyn 
latauskäyrän mukaan Volkswagen ID.3:n 58 kWh akkupaketti voisi latautua tyhjästä 80 % 
varaukseen noin 30 minuutissa. Tulevaisuudessa sähköautojen lataustehot kasvavat ja use-
ampi sähköauto tulee latautumaan 2 C tai suuremmalla C-arvolla. Tämä tarkoittaa potenti-
aalisesti useamman sadan kilowatin lataustehoa sähköautoissa, joissa akkupaketin energia-
sisältö on suuri. Kyseisiä esimerkkejä on jo olemassa sähköautojen markkinoilla. Esimer-
kiksi Porsche Taycanin akkupaketin energiasisältö on 93,4 kWh ja se kykenee korkeimmil-
laan vastaanottamaan jopa 270 kW lataustehon. Porsche Taycanin latauksen C-arvo on kor-
keimmillaan jopa 2,89 C. 
 

6.6 Sähköautojen latauksen määritykset ja lataustilat 
 
Sähköauton lataustavoille, -laitteille ja -nopeuksille on olemassa omia standardeja, kuten 
SAE J1772, IEC 62196 ja IEC 61851. Suomessa sovelletaan Suomen omia versioita IEC 
61851- ja IEC 62196-standardeista ja niiden standardien nimiksi on määritetty SFS (SFS − 
Suomen Standardisoimisliitto) -EN 61851 ja SFS-EN 62196. Näiden standardien sisällöt 
perustuvat lataustapoihin, lataustehoihin ja -nopeuksiin ja eri latausliittimien määritykseen. 
Nämä standardit perustuvat kansainvälisen sähköalan standardointiorganisaation (IEC − In-
ternational Electrotechnical Commission) laatimiin standardeihin. 
 
Sähköautojen ja ladattavien hybridien lataamiseen sovelletaan Suomessa nykyhetkellä SFS-
EN IEC 61851-1:2019 -standardia. Standardissa määritetään latauksen tehorajat, virtarajat, 
sähkövirran toimitusmuoto ja muut vaadittavat lisätoiminnot kullekin lataustilalle. Erilaisia 
lataustiloja on neljä ja ne ovat seuraavat: 
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• Mode 1 
• Mode 2 
• Mode 3 
• Mode 4 

 
Jos sähköauton latausasemassa (EVSE − Electric Vehicle Supply Equipment) on olemassa 
useampi ulostulo, latausasema voidaan tarvittaessa luokitella soveltamaan useampaa lataus-
tilaa. [36 s. 29] 
 

6.6.1 Mode 1 
 
Latauslaite kytketään perinteiseen verkkovirtapistokkeeseen ja ladattavaan autoon sen 
omaan pistokkeeseen. Suomessa perinteinen verkkovirtapistoke on nimetty Suko- (Schutz-
kontakt, suojakosketin) tai Type F-pistokkeeksi. Lataus suoritetaan vaihtovirralla ilman yli-
määräisiä lisälaitteita tai liittimiä. Kaapeleiden välissä on yksinkertainen latauslaite. Mode 
1-lataustilan vaatimukset ja rajoitukset ovat seuraavat [36 s. 29.]: 
 

• 16 A -virta & 250 V -jännite AC, 1-vaihe 
• 16 A -virta & 480 V -jännite AC, 3-vaihe 
• Latauslaitteessa pitää olla suojamaadoitus verkkovirtapistokkeesta ajoneuvon lataus-

liittimeen. 
 
Mode 1-lataustilan virtarajoitukset vaikuttavat yllättävän pieniltä, mutta todellisuudessa 
verkkopistokkeen virrankesto on suurin rajoitus. Yleisesti suurin teho mitä saadaan 1-vai-
heella Suomen sähköverkossa Suko-pistokkeella, on 3,7 kW (16 A * 230 V). Vanhalla ku-
luneella Suko-pistokkeella ei suositella pitkäaikaista 16 ampeerin latausvirtaa, joten lataus-
virta tulee rajoittaa pienemmäksi. Suomessa ei tyypillisesti käytetä Mode 1-lataustilaa säh-
köautoihin ja Mode 1-lataustilan latureiden tarjonta on erittäin suppea. Mode 1-lataustilaa 
suositellaan pääosin kevyiden pienitehoisten sähköajoneuvojen, kuten sähköpyörien ja -
skoottereiden lataamiseen. Mode 1-lataustila on tarkoitettu ainoastaan tilapäiseen latauk-
seen. [37 s. 2.] 
 

6.6.2 Mode 2 
 
Mode 2-lataustilassa latauspistoke kytketään myös perinteiseen Suko-pistokkeeseen tai kol-
mivaiheiseen voimavirtapistokkeeseen, mutta sen virtarajoitukset ja vaatimukset ovat erilai-
set kuin Mode 1-lataustilassa. Mode 2-lataustilan vaatimukset ovat esiteltynä seuraavasti [36 
s. 30.]: 
 

• 32 A -virta & 250 V -jännite AC, 1-vaihe 
• 32 A -virta & 480 V -jännite AC, 3-vaihe 
• Latauslaitteessa pitää olla suojamaadoitus verkkovirtapistokkeesta ajoneuvon lataus-

liittimeen. 
• Mode 2-latausaseman ollessa seinään kiinnitetty sen tulee olla iskunkestävä ja suo-

jattu IEC 62752 -standardin mukaisesti. 
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• CP (control pilot) -funktio ja järjestelmä sähköiskujen välttämiseen verkkopistok-
keen ja sähköauton latauspistokkeen välillä. 

 
Mode 2-lataustila on tarkoitettu ainoastaan tilapäiseen lataukseen. Mode 2-lataustilassa on 
myös suurempana rajoitteena verkkopistokkeen virrankesto, jolloin 32 ampeerin virtaan ei 
todellisuudessa päästä Suko-pistokkeella. Suositeltu jatkuva virtakuorma Suko-pistokkeella 
on 8 − 10 ampeerin välillä. Mode 2- ja Mode 1-lataustilojen latauslaitteilla on verkkopistok-
keen ja sähköauton latauspisteen välissä laite. (Kuva 13.) 
 

 
Kuva 13. Mode 2-lataustilan latauslaite [38]. 

 
Tunnetuimmat Mode 2-latauskaapelit ja portit ovat varustettu pääosin Type 1- ja Type 2-
latausliittimillä. Molemmat pistokkeet ovat esiteltynä kappaleen 6.7 alla. Mode 2-lataustilan 
latauslaitteita kutsutaan väliaikaisen lataustilan laitteiksi ja sitä ei suositella käytettäväksi 
pääsääntöisenä latauslaitteena. 
 

6.6.3 Mode 3 
 
SFS-EN IEC 61851-1:2019 -standardissa ei ole määritelty tehorajoitteita Mode 3-latausti-
lalle. Ainoat vaatimukset Mode 3-lataustilalle ovat esiteltynä seuraavasti [36 s. 30]: 
 

• Vakituinen kytkentä AC-sähköverkkoon 
• CP-funktio ja järjestelmä sähköiskujen välttämiseen verkkopistokkeen ja sähköauton 

latauspistokkeen välillä. 
• Latauslaitteessa pitää olla suojamaadoitus verkkovirtapistokkeesta ajoneuvon lataus-

liittimeen. 
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Mode 3-lataustilan laitteet ovat usein asennettuna seinään kiinni tai maahan pylväällä. Sen 
lataustehon rajoitteena on pääosin kiinteistön kaapeloinnin, ryhmäkeskuksen, pääkeskuksen 
tai muuntajien kuormituksen kesto. Useimmin Mode 3-lataustilaa käytetään Suomessa mak-
simissaan 22 kilowatin latausteholla [39 s. 3]. Kuvassa 14 on esiteltynä Mode 3-lataustilan 
mukainen latauslaite. 
 

 
Kuva 14. Mode 3-lataustilan IEC61851-1 standardin mukainen latauslaite [40 s. 14]. 

 
Mode 3-lataustilan latausasemia käytetään useimmin kaupallisilla kiinteistöillä, kuten esi-
merkiksi kauppakeskuksissa, ravintoloissa, kuntosaleissa ja niiden pysäköintialueilla. 
 
Tunnetuimmat Mode 3-latausliittimet ovat varustettu pääosin Type 1- ja Type 2-pistokkeilla. 
Latausliittimet ovat esiteltynä kappaleessa 6.7. 
 

6.6.4 Mode 4 
 
Mode 4-lataustilassa sähköautoa ladataan DC-tasavirralla suoraan ajoneuvon akkupakettiin, 
toisin kuin aiemmissa lataustiloissa. Aiemmissa lataustiloissa 1- tai 3-vaiheinen vaihtovirta 
menee ajoneuvon omaan tasasuuntaajaan, joka muuttaa sähkön DC-tasavirraksi. DC-tasa-
virta voi tulla ajoneuvoon joko 3-vaiheisesta verkkovirrasta, joka muunnetaan sähköauton 
latausasemassa DC-tasavirraksi tai sitten DC-tasavirrasta, jos latauslaite olisi jonkinlaisessa 
DC-verkossa kytkettynä. Ero AC- ja DC-latauksesta on selitettynä kappaleessa 6.4. 
 
Mode 4-lataustilassa tulee myös noudattaa DC-latausasemien (DC EVSE − Direct Current 
Electric Vehicle Supply Equipment) luotua IEC 61851-23 standardia. [36 s. 30 & 36 s. 31]. 
Mode 4-lataustilan vaatimukset ovat esiteltynä seuraavasti [36 s. 30]: 
 

• Latauslaitteen vakituinen kytkentä AC- tai DC-sähköverkkoon 
• CP-funktio, jossa on kommunikointiyhteys DC-latausaseman ja sähköauton välillä. 
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• Latauslaitteessa pitää olla suojamaadoitus verkkovirtapistokkeesta ajoneuvon lataus-
liittimeen. 

• IEC 61851-23 lisävaatimukset 
 
Mode 4-lataustilalle ei ole määritelty maksimi- tai minimitehorajaa. Mode 4-lataustilana pi-
detään sähköauton latausta tasavirralla, jossa sähköauton sisäinen latauslaite ei muunna 
vaihtosähköä tasasähköksi, vaan muunnos tapahtuu Mode 4-latausaseman sisällä. Mode 4-
lataustilan Delta Ultra Fast Charger 150 kW-suurteholatausasema on esiteltynä kuvassa 15. 
 

 
Kuva 15. Delta Ultra Fast Charger 150 kW, Mode 4-lataustilan IEC61851-23/-24 standardin 

mukainen DC-pikalatausasema [25 s. 2]. 
 
Mode 4-lataustilan latausasemia käytetään usein huoltoasemilla, pääteiden varressa ja jois-
sakin kauppakeskuksissa. Mode 4-lataustilaa varten Suomessa käytetään pääsääntöisesti 3 
erilaista latausstandardia eri latausliittimillä; CHAdeMO (CHArge de MOve / move using 
charge), CCS (Combined Charging System) ja Supercharger. Nämä esitellään seuraavassa 
kappaleessa 6.7. 
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6.7 Latausliittimet ja standardit 
 
Kuten kappaleissa 6.4 ja 6.6 esiteltiin, sähköautoihin on olemassa kaksi standardisoitua tapaa 
ladata akkua; joko vaihtovirralla tai tasavirralla siihen soveltuvasta pistokkeesta. Tässä kap-
paleessa esitellään latauslaitteiden liittimiä, joilla eri lataustiloja käytännössä sovelletaan. 
 

6.7.1 Type 1 
 
Type 1-liitin on SAE J1772 -standardin mukainen latausliitin. Liitintä on sovellettu pääosin 
Aasiassa ja Amerikassa.  
 
Type 1-liittimellä onnistuu lataus ainoastaan yhdellä vaiheella, joten Suomessa sillä käytet-
tävä latausteho olisi maksimissaan vain 7,4 kW, kun yhdeltä vaiheelta tulee 32 ampeerin 
virta. Kuvassa 16 on tarkasteltavana Type 1-liittimen rakenne. 
 

 
Kuva 16. Type 1-liitin [41 s. 19 & 42]. 

 
L1-johtimessa on yhden vaiheen vaihejohdin ja L2/N-johtimessa on sen vaiheen nollajohdin. 
CP-johtimesta säädetään latauksen tehoa, joka käytännössä lähettää PWM-signaalia 1 kHz-
taajuudella +12 V- ja -12 V-jännitealueen välillä. Tehon määrä vaihtelee pulssinleveysmo-
dulaatio PWM (pulse-width frequency modulation) -signaalin käyttöasteen mukaan. CS 
(Connection switch, toiselta nimeltä PP − Proximity Pilot) -johdin tarkastaa, että latausliitin 
on kytketty kiinni sähköautoon. 
 

6.7.2 Type 2 
 
Type 2-liitin on IEC 62196-standardin mukainen latausliitin, tunnettu myös nimellä ”Men-
nekes”. Liitin vastaa ominaisuuksiltaan ja liittimiltään aika pitkälti Type 1-liitintä, mutta 
mahdollistaa myös lataamisen 3-vaiheisella vaihtovirralla. Type 2-liitin on esiteltynä ku-
vassa 17. 
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Kuva 17. Type 2-liitin [41 s. 37 & 37]. 

 
Type 2-liittimessä on kaikki samat johtimet, jotka ovat myös Type 1-liittimessä mutta se 
mahdollistaa latauksen kolmivaiheisena L1-, L2- ja L3-johtimista, jossa on vaihejohdin jo-
kaiselle vaiheelle. Type 2-liitin on vakiintunut Euroopassa standardisoituna latauspistok-
keena vaihtovirtalatauksessa. 
 

6.7.3 CHAdeMO 
 
CHAdeMO on pikalatausteknologia, jota sovelletaan pääosin japanilaisten sähköautoval-
mistajien, kuten Nissanin ja Mitsubishin sähköautoissa. CHAdeMO:n maksimi latausteho 
on tällä hetkellä 400 kW. CHAdeMO -liittimen rakenne on esiteltynä kuvassa 18. 
 

 
Kuva 18. CHAdeMO -liitin [43 s. 32 & 25 s. 10]. 

 
Liitin sisältää DC+- ja DC- -johtimet sähkön siirtämiseen, CS-johtimella tunnistetaan la-
tausportin liitos ajoneuvoon, IM-johdin vastaa PE (protective earth) -suojamaadoitusta, 
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CP1-3-johtimilla voidaan aloittaa ja lopettaa lataus ja tiedonsiirto ajoneuvon ja latausaseman 
välillä tehdään CAN (Control Area Network, automaatioväylä) -väylän standardin protokol-
lan mukaisesti COM1 (communication port) - ja COM2-kommunikaatioporttien välillä. Tie-
donsiirron kommunikoinnin ansiosta voidaan määrittää latausnopeus, diagnosoida vikatilan-
teita ja tarkastaa latausportin kontaktin johtavuus [44]. CHAdeMO poikkeaa muista lataus-
teknologioista siten, että se tarjoaa mahdollisuuden siirtää sähköä liittimestä molempiin 
suuntiin. Sähköauton akuston sähköenergiaa voidaan siirtää myös esimerkiksi oman kotita-
louden toimintaan tai sähköverkon tukemiseen. Kaksisuuntaisesta latauksesta kerrotaan lisää 
kappaleessa 6.12. 
 
Tällä hetkellä CHAdeMO-latauspistoke on Suomen pikalatausverkostossa melko yleinen, 
mutta CCS:n yleistyessä tämä pistoke saattaa alkaa vähentymään. [3.] 
 

6.7.4 CCS 
 
CCS-latausstandardi on Combo 1- ja Combo 2-liittimiä soveltava latausstandardi, jossa la-
taus suoritetaan Mode 4-lataustilaa käyttäen. Latausstandardi lataa sähköautoa tasavirralla. 
CCS on käytössä suurimmin osin Euroopassa valmistetuissa ajoneuvoissa, mutta on alkanut 
myös yleistymään Japanissa valmistetuissa ajoneuvoissa [45]. Tällä hetkellä CCS-la-
tausstandardi mahdollistaa korkeimmillaan jopa 350 kW lataustehon, mutta lataustehoa tul-
laan nostamaan tulevaisuudessa. 
 
Kuvassa 19 on esiteltynä Euroopassa käytetty CCS Combo 2-liitin. 
 

 
Kuva 19. CCS Combo 2 -liitin [43 s. 56 & 43 s.57]. 

 
Liitin muistuttaa Type 2-liitintä, mutta perinteisten Type 2-liittimen kotelon lisäksi siinä on 
muotoiltuna myös kaksi pistettä lisää DC+- ja DC- -johtimia varten. CCS Combo 2-lataus-
liittimellä varustettua latauslaitetta voidaan myös käyttää Type 2-liittimellä Mode 2- ja Mode 
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3-lataustiloilla, koska Type 2 -pistoke menee suoraan pistokkeen yläosaan kiinni. Myös 
Type 1-kaapelista on olemassa CCS Combo 1-liitin, mutta sitä ei esitellä tämän työn teoria-
osuudessa esitellä, koska kyseistä latausliitintä ei käytetä Suomessa tai Euroopan alueella. 
CCS Combo 2-liitin on alkanut yleistymään myös Euroopan ulkopuolella.  
 
Sähkötehon siirto tapahtuu DC+- ja DC- -johtimista, lataustehon säätö tehdään CP-johtimen 
kautta muuttamalla PWM-signaalin käyttöjaksoa 0 − 100 % välillä tai PLC (Programmable 
logic controller) -ohjelmoitavan logiikkaväylän standardin kommunikaatiolla, PP-johdin 
valvoo latausliittimen ja latausportin välistä kontaktia ja PE-johdin on suojamaadoitus la-
tauspisteen ja ajoneuvon välillä. L1-L3-johtimet ovat poistettu tästä kyseisestä CCS Combo 
2 -liittimestä kokonaan [43]. 
 

6.7.5 Tesla Supercharger 
 
Supercharger -pikalataus on Teslan oma sähköautojen pikalatausverkosto, joka on tarkoi-
tettu vain Teslan valmistamille autoille. Teslan Supercharger -pikalatauspisteistä voidaan 
saada korkeimmillaan jopa 250 kW:n latausteho yhtä sähköautoa kohden.  
 
Supercharger latausasemasta on kehitetty kolme versiota; v1, v2 ja v3, joissa on erilaisia 
latausliittimiä version mukaan. Euroopassa v1- ja v2-versioissa käytettiin samanlaista liitintä 
kuin Type 2-latausliitin, mutta PE-johtimen liitos ei ole täysin pyöreän muotoinen kuten 
perinteisessä Type-2-latausliittimessä. Tämän takia latausliitintä ei saa kytkettyä muihin säh-
köautoihin, joissa on perinteinen Type 2-latausliitin. Tämä Type 2-latausliitintä muistuttava 
liitin on kuitenkin standardisoitu SFS-EN 62196-2:2017:en mukaan vain vaihtovirtalatauk-
selle. Mode 4-lataustavan tasavirtalatauksen liittimien standardi SFS-EN 61296-3 ei tunnista 
tätä latausliitintä tasavirtalatausliittimeksi, vaikka Tesla käyttääkin liitintä tasavirtalatauk-
seen. (Kuva 20.) [41 & 43.] 
 

 
Kuva 20. Tesla Supercharger v1-, v2- liitin [41 s. 33 & 46]. 
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Tesla Supercharger v3 -latausliitin on täysin samanlainen kuin CCS-latausliitin (kuva 1), 
mutta toistaiseksi Tesla Supercharger v3-latausasemilla voi ladata ainoastaan Teslan valmis-
tamia sähköautoja. 
 

6.8 Suurteho- ja pikalatausasemat 
 
Suurteholataus (HPC − High Power Charging) ja pikalataus ovat Mode 4-lataustilan alla 
toimiva lataustapa, joiden latausteho on erittäin suuri. Yleisesti pikalatauksena kutsutaan ta-
savirtalatauksen Mode 4-lataustilaa, jossa latausteho on 40 − 100 kW tehon välillä. Kun 
latausteho on yli 100 kW, sitä kutsutaan suurteholataukseksi tai lyhyemmin HPC-la-
taukseksi. Pikalatausasemien tarjoama teho on riittävä suurimmalle osalle nykyään liiken-
teessä oleville sähköautoille. Sähköautojen akkupakettien energiasisällön ja lataustehojen 
kasvaessa suuterholatauksen kysyntä kasvaa jatkuvasti, kun pikalatauksen tarjoama lataus-
nopeus alkaa olemaan liian hidas monelle uudelle sähköautolle. Suurteholataus tulee kor-
vaamaan pikalatauksen käyttötarkoituksen pitkien matkojen varrella ja pikalataus todennä-
köisesti korvaamaan Mode 3-lataustilan 22 kW lataustehon vaihtovirtalatauksen tai tulee sen 
rinnalle toisena vaihtoehtona tulevaisuudessa. 
 
Perinteisesti pikalatausasemat ovat rakennettuna siten, että latausaseman samassa raken-
teessa on sisällytettynä tehoelektroniikka, tunnistautuminen ja latauspisteet. Uudemmat 
suurteholatausasemat ovat yleensä rakennettu modulaarisella rakenteella, jossa on latauspis-
teet ja tehoelektroniikka erikseen. Tämän ansiosta kapasiteettia on mahdollista laajentaa aina 
tarpeen vaadittaessa. Latauspisteiden määrää tai tehoelektroniikan lataustehoa voidaan kas-
vattaa myöhemmin, jos sille on tarvetta. Latausasemaan voidaan esimerkiksi investoida 
aluksi vain neljä latauspistettä ja tehoelektroniikkaa 200 kW latausteholle. 200 kW:n lataus-
teho voidaan jakaa dynaamisella kuormanhallinnalla neljän latauspisteen kesken. Kun la-
tausaseman kysyntä kasvaa, siihen voidaan kytkeä lisää latauspisteitä ja kasvattaa te-
hoelektroniikan lataustehoa suuremmaksi. Latausasemaan voidaan myöhemmin kytkeä 
kaksi tai useampi latauspistettä lisää ja kasvattaa tehoelektroniikan latausteho 400 kW asti 
tai enemmän. Kempowerin S-sarjan modulaarinen latausasema [47] on esiteltynä kuvassa 
21. 
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Kuva 21. Kempower S-Series latausasema [47]. 

 
Yllä olevan kuvan konfiguraatiossa on yksi tehoelektroniikkaa sisältävä kaappi, joka sisäl-
tää tasasuuntauksen vaihtosähköstä tasasähköksi ja kahdeksan latauspistettä. Latauspistei-
den ja tehon määrä on skaalattavissa asiakkaan toiveiden mukaan. Myös muut latausval-
mistajat, kuten Tesla, ABB ja Siemens valmistavat omia modulaarisia ratkaisuja suurteho-
lataukseen liittyen. 
 

6.9 Älykäs lataus 
 
Perinteinen latauslaite antaa aina sen maksimitehon mitä sähköauto voi ottaa vastaan otta-
matta huomioon kiinteistön sähkönkulutuksen maksimikapasiteettia tai muita tekijöitä. Äly-
käs latauslaite ottaa huomioon monia eri asioita latausajan ja -tehon määrittämiseen ja kerää 
paljon tietoa. Älykäs lataus viittaa latausjärjestelmään, jossa latauslaite on integroitu älyk-
kääseen latauksen hallintajärjestelmään. Latauslaite tai -laitteet jakavat datayhteyden, ja la-
tauslaitteet ovat yhteyksissä toisiinsa sekä latauksen hallintajärjestelmään. Latausjärjestel-
män tarjoajina ja ylläpitäjinä toimii yleensä latausoperaattori tai kiinteistön oma hallintajär-
jestelmä.  
 
Älykäs lataus mahdollistaa latauslaitteen tai -laitteiden hallinnan monin eri tavoin. Esimer-
kiksi lataustehoa ja latauslaitteiden käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti niin, että 
autoa voisi ladata vain tietyt latauspisteen käyttäjät tietyllä RFID-tunnisteella. Latauslaitteen 
hallintajärjestelmä kerää lataustapahtumista ja laitteen käyttöhistoriasta useita eri tietoja hal-
lintajärjestelmän käyttäjälle. Näillä tiedoilla hallintajärjestelmän käyttäjä voi tutkia, kuinka 
paljon sähköauton lataamiseen kuluu sähköä, mihin aikaan lataustapahtumat ovat ilmenneet 
ja ketkä kaikki ovat käyttäneet mitäkin latauslaitetta. Myös latauspalvelun lataaja voi olla 
latauspalvelun käyttäjä ja tarkastella esimerkiksi omalla käyttäjällä tehtyjä lataustapahtumia, 
eli pääsääntöisesti oman sähköauton lataustapahtumia. 
 
Älykäs lataus soveltuu julkisiin latauspisteisiin, yksityiseen lataukseen ja eri organisaatioi-
den omiin latauspisteisiin. Isossa kuvassa latausoperaattori voi hallita omia julkisia latureita 
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latausjärjestelmän kautta. Älykäs lataus mahdollistaa latauslaitteen yksityiskohtaisten tieto-
jen tarkastelun, lataustehon säätämisen ja latauksen kustannusten jaottelun. Yksityinen hen-
kilö voi rajoittaa oman latauslaitteen käytön vain itselleen ja säätää lataustehoa sähkön mark-
kinahinnan mukaan. Yritysten latauspisteillä voidaan esimerkiksi tarjota asiakkaille ilmaista 
latausta tai veloittaa työntekijöiltään kustannuksia sähköauton latauksesta. Älykkäällä la-
tauksella voidaan mahdollistaa dynaaminen kuorman hallinta, kaksisuuntainen lataus, la-
taustehon rajoittaminen sähköverkon mukaan ja lataustehon säätö sähkön markkinahinnan 
mukaan. [48.] 
 
Älykäs lataus voidaan kuvitella osana älykästä sähköverkkoa, joka kykenee valvomaan la-
tauslaitteen läheistä sähköverkkoa, liittymää, muita latureita ja sähköä kuluttavia laitteita, 
joiden mukaan se säätelee sähköauton lataustehoa. Älykkäällä latauksella voidaan säätää 
myös lataustehoa aikakohtaisesti. Latausteho voitaisiin säätää esimerkiksi sähköpörssin hin-
taennusteen mukaisesti. Kun sähköpörssin hinta on matalampi, latausteho on suurempi ja 
kun sähkökurssi on suurempi, latausteho on matalampi.  
 

6.10  Sähköauton latauksen ohjaus ulkopuoliselta taholta 
 
Sähköautot ovat uudenlainen kuorma sähköverkolle ja sähköautojen latauksella on merkit-
tävä vaikutus sähkönsiirtoverkon kuormitukseen. Sähköauton latausasema voidaan integ-
roida kommunikoimaan ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisena tahona voi toimia esi-
merkiksi latausaseman alueella oleva paikallinen sähköverkkoyhtiö. Kommunikointi toimisi 
tässä tapauksessa latausaseman ja sähköverkon välillä ja älykästä latausstrategiaa voidaan 
hallinnoida sen mukaisesti.  
 
Sähköauton latausstrategiaa voidaan säädellä esimerkiksi sähköverkon toiminnan ja kuor-
mituksen tai ennustettavan kuorman mukaan. Open Charge Alliancen kehittämässä OCPP 
(Open Charge Point Protocol) -protokollassa tätä termiä kutsutaan nimellä älykäs keskusla-
taus (Central Smart Charging). OCPP-standardin havainnekuva toiminnosta on esiteltynä 
kuvassa 22. 
 

 
Kuva 22. OCPP 1.6 -älykäs keskuslataus [49 s. 26]. 

 



36 
 

Tällä lataustavalla esimerkiksi paikallinen sähköverkkoyhtiö voi kommunikoida latausase-
man tai yksittäisten latauspisteiden kanssa. Sähköverkkoyhtiö voi ilmoittaa esimerkiksi tu-
levan vuorokauden ennusteen alueellisen sähköverkon kapasiteetista, jonka mukaan lataus-
asemat voivat määrittää latauspisteiden maksimitehot seuraavan vuorokauden ajaksi. Ylei-
sesti latausaseman kommunikaatio sähköverkon asemien kanssa tehdään IEC 61850-stan-
dardin mukaisesti. [49.] 
 
Älykkään keskuslatauksen avulla sähköverkon kuormitus olisi tasaisempaa, huipputehot 
voidaan leikata vähentämällä lataustehoa ja sähköverkon kuorman ollessa pieni voidaan kas-
vattaa lataustehoa (Kuva 23.). 
 

 
Kuva 23. Lataustehon hallinta sähköverkon kuormituksen perusteella [50]. 

 
Yllä olevan sähköverkon kuormitusprofiilin perusteella voidaan esimerkiksi rajoittaa lataus-
tehoa suurien sähköverkon huippukuormien aikana ja kasvattaa lataustehoa, kun sähköver-
kon kuorma on pienempi. OCPP 1.6:n mukaista älykästä keskuslatausta on tutkittu julkisesti 
melko vähän [51] ja tällä hetkellä sen toiminnalle ei ole tarvetta alueilla, joihin tehokkaita 
latauslaitteita on sijoitettu. Jos suurteholatauslaitteita sijoitettaisiin sähköverkon haja-asutus-
alueille, tämä latausteknologia saattaisi ratkaista moniakin suurteholataukseen liittyviä on-
gelmia. 
 

6.11  Dynaaminen kuormanhallinta 
 
Dynaamisella kuormanhallinnalla (DLM − Dynamic Load Management) voidaan säätää la-
taustehoa aktiivisesti valvoen muiden lähistöllä olevien sähköautojen lataustehoa sekä 
muuta samassa sähköliittymässä olevaa sähkön kulutusta riippuen dynaamisen kuormanhal-
linnan toteutustavasta. Dynaaminen kuormanhallinta mahdollistaa sähköautojen latauksen 
pitämällä sähköliittymän koon kohtuullisena, mutta korkean yksittäisen lataustehon ja sääs-
tää siten rakennutuskustannuksissa. Yksittäiselle käyttäjälle pystytään toteuttamaan suuri la-
tausteho ilman suuria investointeja. Lataustehon säätöä tarvitaan usein, kun samaan kohtee-
seen on asennettu useampi latauspiste tai -asema. Dynaamisen kuormanhallinnan toimintoja 
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voidaan soveltaa älykkäiden latausasemien kesken ja tarvittaessa myös internet verkkoon 
kytketyn virtamittarin tietojen avulla. Virtamittarilla voidaan valvoa esimerkiksi latauslait-
teiden yhteydessä olevan ryhmäkeskuksen muuta kulutusta, kuten kiinteistön muita sähkö-
laitteita ja ottaa se huomioon lataustehoa säädettäessä. Jos virtamittaria ei käytetä, latauslait-
teille voidaan määrittää maksimiteho, jota ei saa ylittää. 
 
Älykkäät latausasemat eivät välttämättä tarvitse erillisiä energiakulutusmittareita. Älykkäät 
latauslaitteet voivat valvoa muiden samassa ryhmässä olevien älykkäiden latauslaitteiden 
lataustehoa. Samassa ryhmässä olevilla latauslaitteilla voidaan määrittää maksimiteho pe-
rustuen esimerkiksi latauslaitteiden ryhmäkeskuksen nimellistehoon, joka jaetaan latauslait-
teiden kesken. Kuvassa 24 on esiteltynä esimerkki dynaamisesta kuorman hallinnasta.  
 

 
Kuva 24. Dynaaminen kuorma jakautuu tasan latauslaitteiden kesken. [52]. 

 
Latauslaitteiden syötössä on saatavilla maksimissaan 25 ampeerin latausvirta ja kaksi lataus-
laitetta. Kun yksi latauslaite on käytössä, saadaan maksimi 25 ampeeria ladattua yhdellä la-
tauslaitteella. Kun kaksi latauslaitetta on käytössä, maksimivirta jakautuu latauslaitteiden 
kesken 12 ampeeriin, jotta saatavilla olevaa maksimivirtaa ei ylitetä. Saatavilla oleva mak-
simikuorma jaetaan aina kesken kaikkien käytössä olevien latauslaitteiden kesken. Esimer-
kiksi jos yllä olevassa esimerkissä olisi viisi latauslaitetta käytössä, maksimivirta olisi 5 am-
peeria jokaista latauslaitetta kohden. 
 
Jos latauslaite kytkeytyy vikatilanteen tai heikon verkon takia pois kommunikointiverkosta, 
DLM seuraa viimeisintä latausprofiilia, joka on OCPP 1.6 -protokollan mukaisesti annettu 
latauslaitteelle. Eli jos kuvan 24 oikean puolen tilanteessa toinen latauslaite kytkeytyy pois 
kommunikointiverkosta, se jatkaa latausta 12 ampeerin virralla. Myös verkossa oleva lataus-
laite jatkaa latausta 12 ampeerin virralla, koska sille on määritetty tieto toisen laturin tilasta 
ennen kuin se on kytkeytynyt pois kommunikointiverkosta. Mikäli kommunikointiverkosta 
pois kytkeytynyt latauslaite ei olisi lataamassa, kommunikointiverkossa oleva laturi rajoittaa 
omaa lataustehoa sen mukaan mikä on latauslaitteen viimeisin ilmoittama latausprofiili. Eli 
tässä tapauksessa se rajoittaisi latausvirran 12 ampeeriin. Dynaaminen kuormanhallinta pa-
lautuu normaaliksi, kun latauslaite palautuu takaisin kommunikointiverkkoon. [49 s. 31 & 
52] 
 
Yllä mainittu dynaamisen kuormanhallinnan toteutustapa ei kuitenkaan ota huomioon muita 
pääkeskukseen tai samaan ryhmäkeskukseen kytkettyjä lähistöllä olevia sähkökuormia. 
DLM voidaan toteuttaa myös siten, että latausaseman kiinteistön sähköliittymään kytketään 
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erillinen energiamittari, jolla voidaan mitata myös muita samaan keskukseen kytkettyjä säh-
kölaitteita. (Kuva 25.) [52.] 
 

 
Kuva 25. DLM erillisellä energiamittarilla [52]. 

 
Mittari voidaan kytkeä esimerkiksi pääkeskuksen ja sähköverkon väliin, latauslaitteiden ryh-
mäkeskuksen ja pääkeskuksen väliin tai molempiin. Älykkäiden latauslaitteiden lataustehoa 
voidaan hallita latauslaitteiden ja energiamittarin kiinteistöstä mitatun virran kulutuksen pe-
rusteella. Tällöin lataustehoa voidaan optimoida vieläkin tehokkaammin ja joustavammin. 
Älykkäät latauslaitteet kommunikoivat tiedonsiirtoprotokolloilla, kuten Modbus-, Ethernet-
väylä, GPRS- tai 3G-yhteys. Yllä olevassa esimerkissä maksimikuorma jaetaan tasan lataus-
pisteiden kesken. Maksimikuorma voidaan jakaa muiden latauspisteiden kesken eri tavalla. 
Erilaisia keinoja lataustehon jakamiseen esitellään alla. 
 
Yleensä DLM jakaa lataustehon tasaisesti kaikkien latauslaitteiden välillä. Lataustehoa voi-
daan jakaa myös muilla periaatteilla, kuin pelkästään jakamalla latausteho tasaisesti kaikkien 
kesken. Muita dynaamisen kuorman hallinnan algoritmeja ovat esimerkiksi ”First come, first 
serve” (FCFS), ”Earliest Deadline First” (EDF) tai ”Very Important Person” (VIP). FCFS-
algoritmilla jaetaan suurin latausteho ensin sille käyttäjälle, joka kytkee ensin ajoneuvon 
pikalatauspisteeseen kiinni. Kun seuraava asiakas saapuu pisteelle, hän saa aluksi ladattua 
autoa pienemmällä teholla. Suurin teho voi olla esimerkiksi 70 % latausaseman kapasitee-
tista aina suurimmalla prioriteetilla ja 30 % jälkimmäisellä. Jos asiakkaita on useampi jo-
nossa, neljälle kytketylle ajoneuvolla voisi jakaa prioriteettijärjestyksen suurimmasta pie-
nimpään 50 %, 20 %, 15 % ja 15 %. Tämä algoritmi toimii hyvin pikalatauspisteissä, kun 
latausteho on suurimmillaan akun varaustilan ollessa 0-80 % välillä. Heti kun varaus ylittyy 
80 %, seuraavalle asiakkaalle tulee isompi latausteho.  
 
EDF-algoritmilla suurin latausteho jaetaan sille, joka lopettaa latauksen ensimmäisenä. 
EDF-algoritmin toteuttaminen on kuitenkin haastavaa, koska markkinoilla ei ole tarjolla 
älykkäitä latauslaitteita, joihin voisi asettaa latauksen lopettamisajan. Algoritmin toteutta-
mista varten pitäisi luoda puhelinsovellus, johon merkataan latauksen lopetusaika. Kuor-
manhallinta jakaisi sitten lataustehon lopetusaikojen mukaisesti. Suurin latausteho olisi sillä 
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asiakkaalla, joka lopettaa lataamisen ensin. VIP-algoritmilla suurin latausteho olisi sillä asi-
akkaalla, jolla on niin sanottu VIP-jäsenyys latauspalvelussa. Tätä VIP-jäsenyyttä vastaan 
joutuisi maksamaan esimerkiksi korkeampaa hinnoittelua latauksesta. VIP-jäsenyyttä voi-
taisiin myös luokitella eri luokan ajoneuvoihin, kuten esimerkiksi ambulanssit, poliisit, taksit 
tai hyötyajoneuvot.  
 
Älykkäällä dynaamisella kuormanhallinnalla voidaan omalla tavalla kompensoida pienem-
pää sähkönsiirtokapasiteettia ja samalla maksimoidaan latausaseman käyttöaste pitämällä 
pikalatausaseman käyttöönottokulut suhteellisen alhaisena. 
 

6.12  V2G – vehicle-to-grid 
 
Kaksisuuntaisen latauksen avulla (V2G − vehicle-to-grid) sähköauton latausteho voi olla 
myös negatiivista. Tässä tapauksessa sähköauton akkupaketin sähköenergia purkautuisi säh-
köverkkoon varautumisen sijasta. V2G mahdollistaa sähköauton akun lataamisen sähköver-
kosta ja myös akun purkamisen sähköverkkoon. Tämän avulla voidaan käyttää sähköauton 
akkua osana sähköverkon energiajärjestelmää. V2G:tä soveltavien latauslaitteiden tulee 
täyttää SFS-EN 60364-8-2-standardi, jotta se voi kommunikoida sähköverkon laitteiden 
kanssa ja ISO-15118-standardi, jotta se voi kommunikoida ladattavan sähköauton kanssa. 
 
V2G tarjoaa mahdollisuuksia sähköverkon tukemiseen, sähkötaseen hallintaan ja kuorman 
siirtoon. Sähkökysynnän joustossa lataussuunnan vaihtaminen on tehokkaampaa kuin 
pelkkä lataustehon rajoittaminen. Sähköverkon huippukuormia voidaan tasata hetkellisesti 
purkamalla akkua ja kun sähköverkon kuorma laskee, sama energia voidaan varata takaisin 
sähköautojen akkuihin. Myös sähköverkon taajuuden hallinta voidaan saada vakaammaksi 
kaksisuuntaisen latauksen avulla.  
 
V2G:n suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä ajoneuvojen valmistajien haluttomuus tehdä 
tätä ominaisuutta tukevia sähköautoja, kaksisuuntaista latausta tukevien latauslaitteiden sup-
pea tarjonta ja avoimet kysymykset kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta sähköauton ak-
kupaketin kulumiseen. Tällä hetkellä ainoastaan CHAdeMO-latausliitin on standardisoitu 
kaksisuuntaisen latauksen mahdollistamiseen ja vain muutama ajoneuvo tukee kaksisuun-
taista latausta. CCS on suunnitellut standardisoivansa kaksisuuntaisen latauksen vuoteen 
2025 mennessä. [53 & 54.] 
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7 Energiaratkaisut 
 
Tässä tutkimuksessa energiaratkaisulla tarkoitetaan erilaisia keinoja vastata sähköauton la-
tausaseman sähköenergian tarpeeseen joko tuottamalla sähköenergiaa paikallisesti, otta-
malla sitä sähköverkosta tai vähentää sen tarvetta sähköautojen lataustehon optimoinnilla. 
Tässä kappaleessa esitellään potentiaalisia energiaratkaisuja, joilla voitaisiin tukea sähköau-
ton suurteholatauksen toimintaa sähköverkon haja-alueilla.  
 

7.1 Lataustehon säätäminen reaaliajassa 
 
Kappaleen 6 alakappaleissa käsiteltiin erilaisia keinoja lataustehon rajoittamiseen ja säätä-
miseen. Sähköverkon haja-alueella ja rajoitetun koon sähköliittymällä voitaisiin soveltaa 
useita erilaisia älykkäitä latausratkaisuja.  
 
Suurteholataukselle voitaisiin asettaa kohtuullinen maksimiteho mitä koko latausasema voi 
korkeimmillaan hyödyntää. Tällöin yksittäinen lataaja pystyy saada suuriakin lataustehoja, 
mutta jos latausasemassa on useampi latauspiste käytössä suurella latausteholla niin latausta 
voidaan rajoittaa dynaamisella kuormanhallinnalla joko jakamalla latausteho tasan pisteiden 
kesken, FIFO (first in first out) -periaatteella tai jollain muulla algoritmilla. Latausasemien 
ja sähköverkon välisen kommunikoinnin kehittyessä tulee myös mahdollisuuksia ohjata la-
tausaseman tehoa sähköverkon kuormituksen mukaan kuten todettu kappaleessa 6.10.  
 
Kappaleiden 6.9-6.12 mukaan voitaisiin säätää lataustehoa sähköverkon ja sähköliittymän 
kuormituksen mukaisesti sekä tarvittaessa tukea sähköverkkoa purkamalla sähköautojen ak-
kupaketteja sähköverkkoon tai luovuttamalla latausaseman rinnalla olevan energiaratkaisun 
ylijäämää sähköverkkoon. Älykkäät latausratkaisut tekevät sähköverkon optimoinnista ja la-
taustehon säädöstä joustavampaa. 
 

7.2 Sähköverkon kapasiteetin kasvattaminen 
 
Tämän diplomityön tueksi yhteistyökumppaneina toimivat sähköverkkoyhtiöt toimittivat 
kustannuslaskelmat sähköliittymän rakennuttamiseen suurteholatausasemaa varten. Nämä 
tiedot eivät sisältäneet teknisiä tietoja sähkönsiirtoverkkojen nykyisestä siirtokapasiteetista 
ja siitä, miten sähköverkkoa käytännössä vahvistettaisiin kestämään suurempia sähkönsiir-
totehoja. Lopputyötä varten ei saatu tarkkoja sähkönsiirtoverkon teknisiä tietoja tai sähkö-
verkon kapasiteettirajoja eri alueilta. Tutkimus on myös energiayhtiön näkökulmasta tehty, 
joten sähkönsiirtoverkon tekniset tiedot ei tuo lisäarvoa lopputulokselle. Alueen paikallisen 
sähköverkkoyhtiön liittymähinnoilla voidaan päätellä kustannuksia kapasiteetin varaami-
sesta suurteho- tai pikalatausasemalle, jota varten on laadittu laskelmat kappaleessa 8.5. Kun 
asiakas on valmis maksamaan suurteho- tai pikalatausaseman suuresta sähköliittymästä niin 
paikallinen sähköverkkoyhtiö rakennuttaa lähialueen sähkönsiirtoverkon kapasiteettia tar-
peeksi vahvaksi sähköliittymämaksun myötä tulleiden kustannusten avulla. 
  
Sähköverkon siirtokapasiteetin kasvattaminen on yksinkertaisin tapa varmistaa se, että suu-
ritehoinen latausasema toimii tarkoituksenmukaisesti ja ei tarvita hajautettuja energiajärjes-
telmiä tai älykkäitä latausratkaisuja. Energiayhtiön näkökulmasta sähköverkon kapasiteetin 
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kasvattamisesta maksetaan sähköverkkoyhtiön sähköliittymähinnaston mukaisesti. Suuri 
sähköliittymä on kuitenkin kallis investointi, jolla ei ole välttämättä enää arvoa, mikäli suur-
teholatausaseman toiminta lakkautetaan sähköliittymän sijainnilla ja sähköliittymää ei voida 
myydä eteenpäin. 
 

7.3 Akkuvarasto 
 
Sähköenergiaa voidaan tuottaa esimerkiksi tuulivoiman, aurinkopaneelin tai vesivoiman 
avuin, mutta niiden käyttöaste on pieni, mikäli tuotettua energiaa ei kerätä talteen. Sähkö-
energian varastointi voidaan toteuttaa akkuvarastoilla (BESS – Battery Energy Storage Sys-
tem), johon voidaan ottaa talteen tuotettua sähköenergiaa. Akkukäyttöinen energiavarasto 
mahdollistaa sen, että tuotettu sähköenergia saadaan kerättyä talteen käytettäväksi toisena 
ajankohtana. Jos tuotettavaa sähköenergiaa ei saada käytettyä silloin, kun sitä tuotetaan, se 
voidaan varastoida ja samalla sähköenergian tuoton käyttöaste kasvaa. Havainnollistava 
kuva akkuvarastosta on esillä kuvassa 26. 
 

 
Kuva 26. 1000 kW / 250 kWh. Akkuvarasto [55]. 

 
Akkukäyttöisiä energiavarastoja on olemassa erilaisia ja useilla vaihtelevilla ominaisuuk-
silla, mutta niiden suurin eroavaisuus johtuu akkukemioiden eroista. Akkukemian ominai-
suudet vaikuttavat akun kestävyyteen, kustannuksiin, energiatiheyteen ja käytettävyyteen. 
Viime aikoina litiumioniakkujen eri kemioiden tarjonta on yleistynyt. Yleisimmät kulutta-
jille saatavat kemiat ovat tällä hetkellä litiumrautafosfaatti (LiFePo − Lithium Iron 
Phosphate)-, litiumpolymeeri (LiPo − Lithium polymer)- ja litium-nikkelimangaanikobolt-
tioksidiakut (NMC − Nickel Manganese Cobalt Oxide). Markkinoilla on vielä edelleen tar-
jolla perinteisiä lyijyakkuja (Pb − Lead Acid) ja nikkeliin pohjautuvia akkuja (NiCd − Nickel 
Cadmium & NiMH − Nickel Metal Hydride). Erilaisten litiumioniakkujen kemioiden kehi-
tys on kuitenkin syrjäyttänyt perinteisemmät akkuteknologiat ja niiden ansiosta energiava-
rastoihin on saatu enemmän energiasisältöä samankokoiseen tilaan, jonka ansiosta akkujen 
energiatiheys on kasvanut. Eri akkuteknologioiden ominaisuustaulukko on tarkasteltavana 
taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Akkukemioiden energiatiheys [56 s. 130, 57 & 58]. 

Kemia NMC LiFePo LiPo Pb NiCd NiMH 
Energiatiheys 

(Wh / L) 
119 150 220 90 130 215 

Ominaisenergia 
(Wh / kg) 

101 120 185 40 60 80 

 
Yllä olevan taulukon perusteella litiumpolymeeriakuilla on paras energiatiheys ja ominais-
energia. Litiumpolymeeriakut ovat suosittuja useammassa sähköautossa. Akkukemian va-
linnassa kuitenkaan pelkkä energiatiheys ja ominaisenergia eivät välttämättä ole tärkeimpiä 
asioita. Esimerkiksi sähköauton valmistajalle ja ostajalle on merkitystä myös akun turvalli-
suudessa, lataustavassa, materiaalissa ja hinnassa. Esimerkiksi litiumrautafostaattiakuissa 
lämpökarkaamisen lämpötila on suurempi kuin muissa litiumioniakuissa [59]. Akku ei rä-
jähdä tai syty palamaan yhtä helposti ja se kestää täyteen varaamista muita litiumioniakkuja 
paremmin. Litiumrautafosfaatti akut eivät sisällä myöskään kobolttia [59]. 
 

7.4  Kineettinen energiavarasto 
 
Pyörivä kineettinen energiavarasto (FESS − Flywheel Energy Storage System) eli vauhti-
pyörä on vaihtoehtoinen energiavarasto superkondensaattoreiden ja akkuvarastojen tilalle. 
Vauhtipyörät ovat kaikista kestävin ratkaisu energian varastoinnissa, ja teoriassa niiden elin-
kaari on ikuinen. Vauhtipyörä koostuu roottorista, generaattorin ja moottorin yhdistelmästä, 
laakereista, akselista, tyhjiöpumpusta, kotelosta ja kaksisuuntaisesta AC/DC-muuntajasta. 
Vauhtipyöräroottori pyörii tyhjiössä, jotta roottorin häviöt tyhjäkäynnillä olisivat mahdolli-
simman pienet. Kineettisen energiavaraston rakenne on esiteltynä kuvassa 27. [60.] 
 

 
Kuva 27. Kineettinen energiavarasto [60]. 
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Vauhtipyörässä oleva kineettinen liike-energia voidaan muuttaa sähköenergiaksi tai sähkö-
energia voidaan varastoida pyörivään vauhtipyörään. Lataus- ja purkutehoon sekä varaston 
energiasisältöön vaikuttavat vauhtipyörän koko, massa ja pyörintänopeus. Vauhtipyörän la-
taus- ja purkusykli voi kestää korkeimmillaan useamman minuutin ja lataustehon C-arvo 
(kaava 1) voi olla korkeimmillaan jopa 60 C [60]. Esimerkiksi 10 kWh energiasisällön vauh-
tipyörä voi purkautua korkeimmillaan jopa 6000 kW teholla. Taulukossa 3 kineettisten ener-
giavarastojen ominaisuuksia. 
 
Taulukko 3. Kineettisten energiavarastojen ominaisuuksia [61 & 62 s. 2]. 

Malli Energiasisältö 
(kWs) 

Energiasisältö 
(kWh) 

Teho (kW) Tyhjäkäynti-
häviö (kW) 

Hyöty-
suhde (%) 

EATON VDC 3000 0,833 2000 1 99,4−99,2 
TERALOOP 

2021 
36 000 10 1050 N/A >95 

 
Kineettinen energiavarasto soveltuu parhaiten lyhytaikaisen energian varastointiin sen suh-
teellisen pienen energiasisällön, mutta suuren lataus- ja purkutehon takia. Vauhtipyörä so-
veltuukin hyvin tilanteisiin, joissa sähköauton akun varaus on matala ja lataustehon hetkel-
linen tarve on suuri. Lataustehon tarve laskee, kun akun varaus kasvaa. Kineettinen energia-
varasto soveltuu myös hetkellisten sähköverkon huippukuormien leikkaamiseen ja ylijää-
män sähköenergian varastointiin. 
 

7.5 Vety ja polttokenno 
 
Polttokennot soveltuvat usealle eri polttoaineelle tai elektrolyytille riippuen sen teknisistä 
ominaisuuksista. Yleisin polttokennossa käytetty polttoaine on kuitenkin vety, koska tuote-
tun sähköenergian lisäksi sähkökemiallisen reaktion aikana vapautuu ainoastaan vettä ja 
lämpöä. Vety ja polttokenno ovat ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköenergiaa, jos vety 
on tuotettu kestävästi. 
 
Polttokenno tarvitsee sähköntuottamiseen polttoainetta ja happea. Polttoaine viedään anodin 
alueelle ja happi katodin alueelle. Anodista katodiin katsottuna, niiden kahden välissä on 
katalyytti ja elektrolyytti. Vety yrittää kulkea katodin puolelle yhdistymään hapen kanssa. 
Katalyytti hajottaa vedystä elektronit jättäen jäljelle ainoastaan protonit. Protonit kulkevat 
elektrolyytin läpi, mutta elektronit eivät pääse elektrolyytin pinta-alalle. Elektrolyytit voi-
daan kuljettaa piirin tai kaapelin läpi katodin puolelle. Kun elektrolyytit on saatu kuljetettua 
katodin puolelle, myös protonit pääsevät elektrolyytistä katodin puolelle. Sitten vety reagoi 
hapen kanssa muodostaen vettä sivutuotteena. (Kuva 28.) 
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Kuva 28. Polttokennon toimintaperiaate [28]. 

  
Vety voitaisiin tuoda haja-asutusalueille vedyn suurtuotantoasemilta tai tuottaa haja-alueilla 
paikan päällä. Tällä hetkellä vedyn tuotannon hyötysuhde on huono. Vety voidaan tuottaa 
elektrolyysimenetelmällä, maakaasun höyryreformoinnilla tai biomassaa kaasuttamalla. Ve-
dyn valmistuksen ympäristö- ja ilmastoystävällisyys ovat kiinni sen valmistustavasta. Esi-
merkiksi sähköavusteisesti (elektrolyysimenetelmä) tuotetun vedyn tuotannossa käytetty 
sähkö pitäisi tuottaa uusiutuvasta energiasta, jotta vetyä ei tuotettaisi fossiilipohjaisesti. 
 
Polttokennon hyötysuhde vedyn muuntamisessa sähköenergiaksi on korkeimmillaan noin 60 
%, joka on esimerkiksi Diesel-polttoaineella toimivaa generaattoria parempi. Vedyn tuotta-
misen hyötysuhde sähköllä on 80 %. Tämän myötä kokonaishyötysuhde yllä mainituilla lu-
vuilla käännettäessä polttoaineen valmistamisen sähköksi olisi noin 48 %. Polttokennon ja 
vedyn yhdistelmän heikkouksia ovat polttokennon valmistuksen materiaalien suuri hinta ja 
lämpeneminen sekä vedyn valmistaminen. [64 & 65] 
 
Käytännön ratkaisuja vedyn avustamana sähköauton lataamiseen on tullut jo markkinoille. 
AFC Energy on lanseerannut H-Power-malliset sähköautojen latausasemat. AFC Energylta 
yritettiin tiedustella lisätietoja latausaseman ja polttokennon toiminnasta sekä tuotteiden hin-
noista tämän työn aikana, mutta yhtiö ei vastannut yhteydenottopyyntöihin. Sähköautoille 
ladattu sähkö voidaan tuottaa kokonaan tai osittain vedyn ja polttokennon tuottamalla säh-
köenergialla. (Kuva 29.) [66] 
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Kuva 29. AFC Energy H-Power latausasema [66]. 

 
Riippuen valitusta mallista, latausteho on korkeimmillaan 20 − 160 kW välillä. Vuoden 2021 
kesäkuusta eteenpäin H-Power latausasemia saa yli 400 kilowatin latausteholla. Tällä het-
kellä AFC Energy ei ole tiedottanut, onko latausaseman sisällä oma vedyntuotanto vai pi-
tääkö latausaseman vetysäiliö tankata erikseen. AFC Energy on kuitenkin investoinut tek-
nologiaan, jolla vetyä voidaan tuottaa kompaktissa koossa. [66.] 
 

7.6 Polttomoottorilla toimiva generaattori 
 
Polttomoottorilla toimiva generaattori eli aggregaatti on polttomoottorin ja sähkögeneraat-
torin yhdistelmä. Sähkögeneraattori ottaa sähköenergiansa polttomoottorin aiheuttamasta 
pyörintävoimasta. Sähkögeneraattori on kiinnitettynä pyörivään kampiakseliin joko rattailla, 
ketjulla tai hihnalla. Generaattori muuntaa kampiakselin pyörintävoiman sähköenergiaksi. 
Teollisuusalan Generacin valmistama piirros aggregaatista on esiteltynä kuvassa 30. 
 

 
Kuva 30. Generac 100 KW Diesel-generaattori [67]. 
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Aggregaatteja on saatavilla usealla eri käyttövoimalla. Suosituimmat käyttövoimat ovat die-
sel, paineistettu kaasu (CNG − Compressed Natural Gas), nestemäinen kaasu (LPG − Li-
quefied Petroleum Gas), bensiini ja bioetanoli. Riippuen käyttövoimasta, polttoaineen ener-
giatiheys voi vaihdella ja siten myös vaikuttaa aggregaatin hyötysuhteeseen. Diesel-poltto-
aineella on kaikista paras energiatiheys ja Diesel polttoaineen muuntaminen polttoaineesta 
sähköksi aggregaatilla on hyötysuhteeltaan noin 35 %, mutta ympäristösyistä Dieselin käyttö 
on vähentymässä käyttövoimana. Aggregaatin kokonaishyötysuhde sähkön tuottamiseen ei 
ole suuri, mutta aggregaatti on varmatoiminen tapa tuottaa sähköä ja se toimii kohtuullisen 
hyvin erilaisilla kuormilla. Tämän lisäksi sähköauton lataaminen polttomoottorin avustuk-
sella ei ole välttämättä kaikista eettisin tai ilmastoystävällisin ratkaisu sähköautoilijan tai 
kestävän energiayhtiön näkökulmasta. Myös polttomoottori alkaa olemaan teknologialtaan 
vanhentunut ja polttoaineen hinta tulee nousemaan uusien päästömääräyksien ja ilmastopo-
litiikan suunnitelmien myötä. 
 

7.7 Mikroturbiini 
 
Mikroturbiini koostuu kompressorista, turbiinista, polttotilasta ja turbiinin akseliin kiinnite-
tystä generaattorista. Mikroturbiini vastaa topologialtaan perinteistä kaasuturbiinia pienem-
mässä koossa, jonka sähkötuoton teholuokka on noin 10 − 500 kW. Perinteisen mikroturbii-
nin rakenne on esiteltynä kuvassa 31. 
 

 
Kuva 31. Mikroturbiini [68 s. 2]. 

 
Mikroturbiinin toimiessa ilmanotto syöttää ilman kompressorin kautta palotilaan, jossa se 
reagoi polttoaineen kanssa. Ilmaan sekoitettu polttoaine syttyy palamaan ja siitä syntynyt 
pakokaasu virtaa nopealla ilmavirralla turbiinin läpi.  



47 

Mikroturbiineja on käytettävissä usealla eri polttoaineella, kuten esimerkiksi biokaasu, maa-
kaasu, diesel tai bensiini. Mikroturbiinin hyötysuhde polttoaineesta sähköntuottamiseen on 
noin 24-30 prosenttia riippuen mikroturbiinista ja polttoaineesta [68 s. 3]. Mikroturbiinin etu 
aggregaattiin nähden on, että se voi käyttää useita ympäristöystävällisiä polttoaineita, mik-
roturbiini on helpompi ja edullisempi huoltaa sekä ylläpitää ja polttoaineesta aiheutuneet 
päästöt ovat pienemmät [69 s. 425]. 
 
Mikroturbiinia ei kannata käyttää osakuormalla, koska sen hyötysuhde on silloin huono. 
Mikroturbiinin hyötysuhde on parhaimmillaan täydellä kuormalla. Eli mikroturbiini kannat-
taa olla joko päällä täydellä kuormalla tai pois päältä kokonaan. Mikroturbiinin käyttöastetta 
saisi siis parannettua esimerkiksi sähkövaraston avulla, jolloin sen voisi kytkeä aina pois 
päältä, kun sähkövarasto on saatu varattua täyteen. Mikroturbiini on optimaalinen ratkaisu 
hajautetun energian tuottamiseen, mutta hyötysuhteen pitäminen korkeana sähköautojen la-
tauksessa vaihtelevilla tehoilla on haastavaa. Kuten polttomoottoreissa, myös mikroturbii-
neissa polttoaineen hinta tulee kasvamaan päästömääräyksien kiristyessä ja ilmastopolitiikan 
suunnitelmien edetessä. 
 

7.8 Aurinkoenergia 
 
Auringon tuottama valo- ja lämpöenergia voidaan muuntaa sähköksi aurinkokennoilla (PV-
cell − Photovoltaic cell) tai aurinkokeräimellä (CSP − Concentrating Solar Power). Aurin-
kokeräimellä auringon tuottama energia kohdistetaan tiettyyn pisteeseen, johon kohdistuu 
iso lämpöenergia. Auringosta kerätyllä lämpöenergialla päästään korkeisiin lämpötiloihin, 
jonka ansiosta voidaan höyrystää tai paineistaa nestettä ja pyörittää turbiinia sähköntuotta-
miseen. Suomessa kuitenkin aurinkoenergiaa muunnetaan sähköenergiaksi pääosin aurinko-
paneeleilla, koska aurinkokeräimen käyttöaste Suomen olosuhteissa olisi matala.  
Aurinkopaneelit koostuvat useasta aurinkokennosta. Auringon valon heijastuessa aurinko-
kennoon valohiukkasten fotonit läpäisevät kennon ohuen pintakerroksen läpi pn-liitokseen 
muodostaen elektroniaukkopareja. Pn-liitoksen lähistöllä muodostuneiden parien elektronit 
kulkeutuvat n-puolelle ja aukot p-puolelle muodostaen sähkökentän. Elektronit kulkevat joh-
timen kautta p-tyypin puolijohteeseen tuottaen sähköenergiaa. Toimintaa havainnollistava 
toimintaperiaate on esiteltynä kuvassa 32. 
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Kuva 32. Aurinkokennon toimintaperiaate [70]. 

 
Sähköenergia olisi tuotettavissa ainoastaan silloin, kun aurinkoenergiaa on saatavilla. Täl-
löin kuorma pitäisi olla kytkettynä heti kun aurinkoenergia on saatavilla, tai tuotettu sähkö-
energia pitäisi saada varastoitua. Kun auringon tuottama sähköenergia saadaan varastoitua, 
aurinkoenergian käyttöaste saadaan hyödynnettyä paremmin. Aurinkokennon hyötysuhde 
muuntaa auringon valoenergiaa sähköksi on korkeimmillaan noin 35 %. [71.] 
 

7.9 Vesivoima 
 
Mikäli latausaseman läheisyydessä olisi virtaava vesi joessa tai purossa, virtaavan veden 
liike-energia voitaisiin kaapata talteen. Minivesivoimalaitos tuottaa alle yhden megawatin 
tehon, kun taas pienvesivoimalaitos tuottaa 1 − 10 MW tehon. 
 
Vesivoimalaitoksessa luonnon koskeen on aidattu pato, jota pitkin vesi kulkee alas kuilun 
kautta. Vesi virtaa alas kuilua pitkin turbiinin kautta ja veden virtaus alkaa pyörittämään 
turbiinia. Turbiiniin yhdistetty generaattori muuntaa liike-energian sähköenergiaksi. (Kuva 
33.) 
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Kuva 33. Vesivoimalan toimintaperiaate [72]. 

 
Vesivoima on ilmastoystävällinen tapa tuottaa sähköä. Suomessa olisi paljon potentiaalisia 
alueita, johon mini- tai pienvesivoimalaitoksia voisi rakennuttaa [73]. Investoinnit pienve-
sivoimaan ja minivesivoimaan ovat kuitenkin pieniä, koska vesivoimaloiden valmistuksen 
investointituet ovat pieniä ja vesilupien hankinta tai uusinta on hidasta, raskasta ja byrokraat-
tista [74]. 
 
Vesivoiman soveltaminen sähköauton latausaseman rinnalla vaatisi latausaseman rakennu-
tuksen vesivoimalan lähistölle. Latausaseman voisi tässä tapauksessa sijoittaa ainoastaan 
virtaavan veden lähistölle. 
 

7.10 Tuulivoima 
 
Tuulen virtausta voidaan hyödyntää muuntamalla tuulen liike-energia sähköksi. Tuulen 
liike-energia saadaan muunnettua sähköksi tuuliturbiiniin kiinnitettyjen lapojen avulla. Tuu-
len liike-energia työntää tuuliturbiinin lapaa siihen suuntaan, jota kohti tuulen liike-energia 
liikkuu. Tuuliturbiinin pyörintänopeus on pieni (noin 5 − 20 kierrosta minuutissa). Tuulitur-
biinin ja generaattoriin väliin tehdään välityssuhteen muutos, eli asennetaan vaihdelaatikko. 
Vaihdelaatikko muuttaa kierrosnopeuden sähkögeneraattorille sopivaksi, jotta liike-energian 
saa muunnettua sähköenergiaksi. Tyypillisesti sähkögeneraattorin ja sähköverkon väliin 
asennetaan tasasuuntaaja ja invertteri, mikäli käytössä on vaihtovirtaa tuottava generaattori. 
Tuulivoimalan topologia on esiteltynä kuvassa 34. 
 



50 
 

 
Kuva 34. Tuulivoimalan rakenne [75 s. 15]. 

  
Tuulivoimalaitoksen tuotto voi olla useita kymmeniä megawatteja. Suomessa tuulivoimala 
tuottaa suurimmillaan noin 5 megawattia sähkötehoa. Tuulivoiman tuottama sähkö itsessään 
on täysin uusiutuvaa energiaa, mutta sähköä saa ainoastaan silloin kun tuulee tarpeeksi, eli 
tuotanto on vaihtelevaa ja riippuvainen sääolosuhteista. Suomen sääolosuhteissa tuuli on 
yleistä. Tuulivoiman haastavuudet ovat suuret alkuinvestoinnit, hyvät tuuliolosuhteet, voi-
malan sijoittaminen, elinkaari on noin 25 vuotta ja sillä on laaja huolto-ohjelma. Tehokkainta 
on asentaa tuulivoimala sellaiselle alueelle, jossa tuulee mahdollisimman paljon ja tuulen-
suojaa ei ole lähettyvillä. [76.] 
 
Latausasemaa varten tuuliturbiini vaatisi suuren määrän vapaata ja autiota tilaa toimiakseen, 
jonka takia tuulivoiman soveltaminen sähköauton latausaseman rinnalla asettaisi latausase-
man rakennutuksen alueelle vaatimuksia.  
 

7.11 Hybrid ratkaisut 
 
Yllä esitettyjä energiaratkaisuja voidaan myös yhdistää sähköautojen latausaseman rinnalle, 
jolloin latausasema ei ole riippuvainen vain yhdestä energiaratkaisusta. Useamman energia-
ratkaisun avulla voidaan myös tukea sähköverkkoa tarvittaessa. Esimerkiksi aurinkovoimala 
voidaan yhdistää akkuvaraston kanssa, jotta aurinkokennojen tuottama sähkö saadaan varas-
toitua myöhempää käyttöä varten. Uusiutuvien ratkaisujen, kuten tuuli- tai aurinkovoiman 
käyttö ilman sähköenergian varastointia on käyttöasteeltaan huomattavasti matalampaa. Ku-
vassa 35 on esiteltynä havainnekuva sähköautojen latausasemasta, jossa on useampi ener-
giaratkaisu käytössä. 
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Kuva 35. Sähköauton latausasemalle useampi energiaratkaisu [77 s. 4]. 

 
Myös älykkään latauksen ominaisuuksien lisääminen useamman energiaratkaisun rinnalle 
parantaa hajautettujen energiajärjestelmien välistä yhteistyötä ja optimoi lataustehoa. Use-
ampi energiaratkaisu mahdollistaa sähköauton latausasemalle useamman sähköenergian läh-
teen. Tätä ratkaisua voitaisiin kutsua nimellä hybrid ratkaisu. 
 

8 Tutkimus 
 
Työssä esitetyn teoriaosuuden pohjalta voidaan todeta, että sähköautojen suurteho- pikala-
tausverkoston kehittäminen ja näiden tarjonnan lisääminen on välttämätöntä sähköautojen 
käyttöön pitkillä matkoilla, jotta taukojen pituus ei ylity kohtuuttoman pitkäksi. Erilaisilla 
energiaratkaisuilla voidaan toteuttaa suurteholatausasema ilman, että suureen sähköliitty-
mään pitäisi investoida tai suuren sähköliittymän kapasiteetille olisi tarvetta. 
 
Tutkittujen energiaratkaisujen ja latausteorian pohjalta voidaan todeta, että sähköautojen 
suurteho- ja pikalatausta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja silti mahdollistaa loppukäyt-
täjälle suuria lataustehoja sopivissa olosuhteissa. Yksittäinen latausaseman käyttäjä voi 
saada suuria lataustehoja, kun muut latausaseman käyttäjät lataavat sähköautojaan pienem-
mällä teholla ja silti voidaan pitää sähköliittymän koko kohtuullisena dynaamisen kuorman-
hallinnan avulla. Kaikille latausaseman käyttäjille voidaan tarjota suuri latausteho ja silti 
voidaan pitää sähköliittymän koko kohtuullisena, jos latausaseman rinnalla on asennettuna 
oikein mitoitettu hajautettu energiajärjestelmä. Useampi latausaseman valmistaja tarjoaa ny-
kyään myös modulaarisia ratkaisuja, joiden lataustehon ja -pisteiden määrää voidaan kasvat-
taa tulevaisuudessa kysynnän kasvaessa ja latausaseman ensimmäiset investointikustannuk-
set voidaan pitää kohtuullisina.  
 
Kaikista sopivin vaihtoehto riippuu sähköliittymän, sähkönsiirron, lataustarpeen kysynnän 
ja hajautetun energiajärjestelmän kustannuksista, joten jokaiseen kohteeseen tulisi laatia kar-
toitus erikseen näiden tietojen pohjalta. Sähköautojen kehityksen ja yleistymisen myötä 
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suurteholatauksen kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti. Suurteholatausasemien kasvu tu-
lee vaatimaan sähköverkkojen vahvistusta ja älykkäitä ratkaisuja sähköverkon haja-asutus-
alueilla. Latausasemien sijoittajat ja muut toimijat ovat kuitenkin valmiita investoimaan 
suurteholatausasemien rakennutuksiin, jos liiketoiminta on kannattavaa. Tämän myötä tul-
leet potentiaaliset investoinnit antavat myös sähköverkkoyhtiöille mahdollisuuden kehittää 
sähköverkkoa kestävämmäksi. 
 

8.1 Tutkimusmenetelmät  
 
Tässä työssä käsitellään sähköautojen suurteholatausta haja-asutusalueilla taulukkolasken-
nan avulla tehdyllä simuloinnilla ja kartoituksella käytännön kohteisiin. Käytännön kohtei-
den kartoitusten tiedot on laadittu yhteistyössä eri alueiden omien sähköverkkoyhtiöiden 
kanssa. Kohteiden kartoitus perustuu pääosin kohteen omaan alueelliseen sähköliittymähin-
nastoon ja verkkoyhtiön sähkönsiirtohinnastoon. Kohteet valittiin haja-asutusalueiden 
maanteiden, nähtävyyksien ja turistikohteiden lähistöiltä. 
 
Näihin kartoituksiin käytetään taulukkolaskennalla toteutetun simuloinnin perusteella tehtyä 
latausaseman käyttöprofiilia, joka perustuu oikean suurteholatausaseman käyttöprofiiliin ja 
pohditaan kannattavin vaihtoehto kyseiseen kohteeseen kustannustehokkuuden, tuoton ja 
käytännön toimivuuden kannalta. Taulukkolaskentaympäristöön luotiin latausasema, johon 
voidaan kytkeä erilaisia energiaratkaisuja, joita esiteltiin kappaleessa 7. Tähän simulointiin 
käytettiin energiaratkaisuina eri kokoisia sähköliittymiä, akkuvarastoja, aurinkosähköjärjes-
telmiä ja yhtä kineettistä energiavarastoa sekä dynaamista kuormanhallintaa. 
 
Sähköautojen latausasemien tarkka mitoitus lataustehon suhteen vaatisi kattavat ennusteet 
siitä, millainen latausaseman käyttöaste olisi ja kuinka suuri sähköautojen latausteho tulee 
olemaan tulevaisuudessa. Sähköautojen myyntiennusteet ovat pitäneet hyvin paikkaansa, ja 
osa ajoneuvovalmistajista on jo esitellyt, millaisia sähköautoja on tulevaisuudessa tarjolla. 
Todennäköisin hintaluokka parhaiten myyvillä sähköautoilla tulee olemaan 40 000 € − 
50 000 € välillä, koska siihen hintaan myydään tällä hetkellä eniten uusia perinteisiä henki-
löautoja. Latausteho tämän hintaluokan autoilla vaihtelee tällä hetkellä 50 − 125 kW välillä 
[12]. Myös arvokkaita Premium-segmentin autoja myydään Suomessa ja se näkyy myös 
sähköautoissa. Niitä myydään keskihintaluokan autoihin verrattuna huomattavasti vähem-
män, mutta niitäkin on kuitenkin liikenteessä [8]. Tällä hetkellä Premium-segmentin autoissa 
on korkeimmillaan jopa 270 kW latausteho [12]. Tulevaisuudessa lataustehot tulevat kasva-
maan myös parhaiten myyvien sähköautojen hintaluokassa. Tämän latausaseman toimin-
nassa ja mallinnuksessa otetaan nämä seikat huomioon. 
 
Yllä olevan teoriaosuuden pohjalta laadittu simulointiympäristö mahdollistaa sähköauton 
suurteholatausaseman toiminnan tutkimisen eri kokoluokan sähköliittymissä eri energiarat-
kaisujen tukemana. Tämän työn yhteistyökumppaneina toimineilta sähköverkkoyhtiöiltä 
luovuttivat liittymähinnastot useampaan eri haja-asutusalueen sijaintiin Helen Sähköverk-
koa lukuun ottamatta, koska Helen Sähköverkolta ei löytynyt haja-asutusalueita, jotka olisi-
vat soveltuneet tutkimuksen aiheeseen. 
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8.2 Latausaseman simulointi 
 
Tässä työssä luotiin simulointiympäristö taulukkolaskentaohjelman sisälle. Latausaseman 
simulointiympäristöä esitellään alla yksityiskohtaisemmin. Simulointiympäristössä toimi-
vaan latausasemaan luotiin latauspisteet, joihin pystyi syöttämään eri sähköautojen lataus-
käyriä. Latauskäyrillä voitiin simuloida sähkön kulutusta ajan funktiona joko yksittäisestä 
latauspisteestä, koko latausasemasta tai latausaseman sähköliittymästä.  
 
Simulointiympäristö laskee erikseen latausaseman tehon, käyttöasteen, energiasisällön ja ha-
jautettujen energiajärjestelmien omat tehot ja energiasisällöt. Näitä tietoja voidaan soveltaa 
kustannuslaskelmien laatimisessa ja sähköliittymän mitoittamisessa. 
 

8.2.1 Latausaseman rakenne 
 
Yksi latausasema sisältää kuusi suurteholatauspistettä, latausaseman tehoelektroniikan, säh-
köliittymän ja myös toisen tai useamman energiaratkaisun tarvittaessa. Latausaseman yksin-
kertaistettu rakenne on piirretty kaavioiden mallinnusohjelmistolla ja esiteltynä kuvassa 36. 
 

 
Kuva 36. Latausaseman rakenne. 

 
Simuloitu latausasema voidaan kytkeä sähköliittymään sellaisenaan tai useampaan erilaiseen 
hajautettuun energiajärjestelmään, kuten aurinkovoima, akkuvarasto tai kineettinen energia-
varasto. Akkuvarastoa voidaan hyödyntää myös aggregointipalveluna sähköverkolle varare-
servimarkkinoilla esimerkiksi taajuusohjatun käyttöreservi FCR-N (Frequency Containment 
Reserve for Normal Operation)- tai häiriöreservi FCR-D (Frequency Containment Reserve 
for Disturbances) -markkinan mukaan. Tässä tapauksessa simulointi tehdään eri kokoisilla 
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sähköliittymillä ja yhdellä tai useammalla energiaratkaisuilla. Useammassa ratkaisussa so-
velletaan eri kokoluokan akkuvarastoja ja aurinkovoimaloita. 
 

8.2.2 Latausaseman teho 
 
Latausasemassa on kuusi suurteholatauspistettä, joista jokaisella latauspisteellä on mahdol-
lisuus ladata 350 kW teholla. Latausaseman yhteenlaskettu teho on maksimissaan 760 kW. 
Latausaseman hyötysuhde on 95 %, joten 760 kW maksimiteho tarvitsee vähintään 800 kVA 
tehon sähköliittymän, jotta latausaseman maksimitehoa voidaan käyttää. Mikäli latausasema 
on kytkettynä pienempään kuin 800 kVA tehon sähköliittymään niin latausaseman käytettä-
vissä oleva maksimiteho on sähköliittymän teho jaettuna 95 %. Jos latauspisteiden yhteen-
laskettu teho olisi ylittämässä latausasemalle asetetun maksimitehon, se rajoitetaan dynaa-
misella kuormanhallinnalla tasaisesti käytettävissä olevien latauspisteiden välillä. Mikäli la-
tausaseman sähköliittymä on pienempi kuin 800 kVA, niin latausaseman maksimiteho las-
kee pienemmäksi sähköliittymän ja latausaseman välisen hyötysuhteen mukaan. Simuloidun 
latausaseman sähköliittymän kokoluokiksi valittiin 800 kVA, 500 kVA ja 300 kVA. 
 

8.2.3 Latausaseman toiminta 
 
Latausaseman toiminta vaihtelee sen mukaan, millaisilla energiaratkaisulla latausaseman ra-
kenne on toteutettu. Latausaseman toiminta voidaan kuitenkin esittää kuvassa 37 olevan loh-
kokaavion perustein. 
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Kuva 37. Latausaseman toiminnan lohkokaavio. 

 
Latausasema tarkkailee lataukseen kytkettyjen latauspisteiden määrää, niiden yksittäisiä te-
hoja ja koko latausaseman tehoa. Sähköliittymän maksimitehon ylittyessä latausasema alkaa 
ottamaan sähköenergiaa joko hajautetusta energiatuotannosta tai soveltamaan dynaamista 
kuormanhallintaa riippuen siitä, onko hajautetussa energiatuotantoa kytkettynä ja onko sillä 
sähköenergiaa tarjolla. Hajautetun energiatuotannon ylijäämä voidaan tarvittaessa käyttää 
sähköverkon tukemiseen taajuus- tai varareservinä FCR-N-reservimarkkinoilla. Hajautettu-
jen energiantuotantomuotojen, kuten akkuvarastojen toimintaa, ei ole selitetty lohkokaavi-
ossa yksityiskohtaisesti. Mikäli hajautetun energiavaraston, kuten akkuvaraston pitäisi la-
data se tehdään silloin, kun sähköliittymässä on riittävästi kapasiteettia tarjolla. 
 
Sähköauton latausaseman toimintojen ja termien selostus on havainnollistettu alla esitel-
lyissä kaavoissa. Sähköliittymän teho vaihtovirta ja tasavirta puolella vaihtelee tasasuuntaa-
jan hyötysuhteen mukaisesti kuten kaavassa 2 on esitetty 
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

    (2) 
 
jossa 
𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  = DC-linkin teho (kW) 
𝜂𝜂𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴  = tasavirran ja vaihtovirran välisen muunnoksen hyötysuhde (%) 
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Todellisuudessa hyötysuhde vaihtelee lämpötilan ja kuorman mukaan, mutta simuloinnin 
yksinkertaistamiseksi hyötysuhde on vakio. Hyötysuhteeksi valikoitui 95 %. DC-linkin puo-
lella saatavilla oleva maksimiteho määräytyy kaavan 3 mukaisesti 
 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐴𝐴ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐷𝐷𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  (3) 
 

jossa 
𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙  = latausaseman pisteiden tehojen summa (kW) 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐴𝐴ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= hajautetun energiavaraston latausteho (kW)  
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐷𝐷𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= hajautetun energiavaraston purkuteho (kW)  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = aurinkosähköjärjestelmän teho (kW)  
 
Maksimitehoon vaikuttaa latausaseman teho, akkuvaraston lataus- tai purkuteho ja aurinko-
voimalan tuottama sähköteho. Tasavirtapuolen sähköenergian määrä voidaan määrittää DC-
linkin tehon integraalilla kuten kaavassa 4 on esitelty. 
 

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐴𝐴 = ∫ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐷𝐷1
𝐷𝐷2

, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ää𝑒𝑒ä (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)  (4) 
 
Myös sähköliittymän sähköenergian määrä voidaan määrittää AC-linkin eli sähköliittymän 
tehon integraalilla kaavassa 5. 
 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∫ 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐷𝐷1
𝐷𝐷2

   (5) 
 
Sähköliittymän maksimitehoon vaikuttaa latauspisteiden määrä ja latauspisteiden yhteis-
teho. Tarvittaessa dynaaminen kuormanhallinta rajoittaa tehoa, jotta maksimiteho ei ylity. 
Toiminta on esiteltynä kaavoissa 6−7 
 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀_𝐷𝐷𝐴𝐴 ,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙 = �∑ 𝑃𝑃𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑙𝑙
𝑁𝑁 � ∗ 𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀   (6) 

 
 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀_𝐷𝐷𝐴𝐴 ,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙 = ��∑ 𝑃𝑃𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑙𝑙
𝑁𝑁 � − �∑ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁

𝑙𝑙
𝑁𝑁 �� ∗ 𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀  (7) 

 
joissa  
𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀_𝐷𝐷𝐴𝐴,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙  = latausaseman maksimiteho (kW) 
𝑃𝑃𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑎𝑎  = yksittäisen latauspisteen teho (kW) 
𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑁𝑁 = yksittäisen hajautetun energiajärjestelmän teho (kW)  
𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀  = dynaamisen kuormanhallinnan kerroin (%) 
 
Mikäli maksimiteho olisi ylittymässä ja hajautetun energialähteen (𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷)  sähköenergian 
tuotto ei riitä tukemaan maksimitehoa niin kuormanhallin kytkeytyy päälle kuten kaavassa 
8 on esitetty. 
 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 ,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙 <= ∑ 𝑃𝑃𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑙𝑙
𝑁𝑁 − ∑ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁 ⟶

𝑙𝑙
𝑁𝑁 𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀 = ℝ  (8) 
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Vastaavasti kun maksimiteho ei ylity, kuormanhallinta ei ole päällä kuten kaavassa 9 on 
esitetty. 
 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 ,𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑙𝑙 >= ∑ 𝑃𝑃𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑙𝑙
𝑁𝑁 − ∑ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁

𝑙𝑙
𝑁𝑁 ⟶ 𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀 = 0 (9) 

 
Jos hajautettua energiatuotantoa ei ole tarjolla niin hajautetun energiatuotannon summa on 
nolla kuten kaavassa 10 on esitelty. 
 
�∑ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁

𝑙𝑙
𝑁𝑁 � = ℝ ⟶ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 ≠ 0, 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑗𝑗𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙äℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑ä 𝑗𝑗𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 > 0 (10) 

 
Latausaseman eri osa-alueiden toiminta on lueteltuna alla. 
 

Latausaseman toiminta  
 

• Koko latausaseman maksimitehon ylittyessä dynaaminen kuormanhallinta jakaa 
maksimitehon eri latauspisteiden kesken tasaisesti. 

• Yksittäisten latauspisteiden latauskäyrät koostuvat eri sähköautojen latauskäyristä, 
jotka ovat laadittu Fastned-verkkosivustolta [78]; 

o Porsche Taycan 
o Volkswagen ID.3 
o Seat Mii Electric 
o Tesla Model 3 Long Range 
o Audi e-tron 
o Tesla Model S 85 D 
o Volkswagen e-Golf 
o Jaguar I-Pace 

 
Akkuvaraston toiminta 
 

• Korkeimmillaan akun purkuteho 10 C-arvolla. 
• Korkeimmillaan akun latausteho 2 C-arvolla. 
• 10 tuntia vuorokaudesta (kello 22:00-06:00 välillä) voidaan varata FCR-N-reservi-

markkinoille latausaseman käyttöasteen ollessa pieni. 
 

Pyörivän energiavarasto purku ja lataus 
 

• Simuloinnissa ääretön purkuteho vauhtipyörän suuren purkutehon myötä. 
• Korkeimmillaan latausteho 10 C-arvolla. 
• Purkutehon C-arvo on ääretön. 

 
Aurinkosähköjärjestelmä 
 

• Aurinkosähköjärjestelmän sähköenergian tuotto esitelty kuvassa 38. 
• Ylijäävä aurinkovoimalan sähköntuotanto menee suoraan sähköverkkoon. 

o Ylijäämää taloudellista hyötyä ei ole otettu huomioon kustannuslaskelmissa. 
• Kustannuslaskelmissa aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto on kWp * 900 h / v. 

Eli aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköenergiaa sen omalla huipputehollaan 900 
tuntia vuodessa.  
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AC/DC-muunnos 
 

• Vaihtovirran tasasuuntauksessa ja tasavirran vaihtosuuntauksessa on vakiona 95 % 
hyötysuhde. 

• Erillinen DC-linkki, johon latausasema ja hajautetut energiajärjestelmät voidaan yh-
distää ja tarvittaessa siirtää sähköverkkoon vaihtovirtana. 

 
Aurinkopaneelin tuottoprofiili perustuu PGIS (Photovoltaic Geographical Information Sys-
tem) -auringontiedonkeruujärjestelmän arvioon auringon säteilystä Etelä-Suomen alueella 
kesäkuussa 2019, jossa aurinkopaneelit ovat kiinnitetty staattisesti. Staattinen kiinnitys tar-
koittaa sitä, että aurinkopaneelien kulma ei liiku auringon suunnan mukaisesti vaan pysyy 
staattisesti paikallaan. Aurinkopaneeleiden tuottoprofiili on esiteltynä kuvassa 38. [79.] 
 

 
Kuva 38. Aurinkovoimalan tuottoprofiili [79]. 

 
Simuloinnissa sovellettiin Diffuse-käyrää prosenttikertoimella. Tämä tarkoittaa sitä, että 
prosenttikertoimen ja aurinkosähköjärjestelmän kWp-tehon tulo on aurinkosähköjärjestel-
mästä saatu sähköteho. Käyrän täyttäessä arvon 200 prosenttikerroin on 1 ja käyrän täyttä-
essä arvon 100 prosenttikerroin on 0,5. Kun prosenttikerroin on yksi, aurinkosähköjärjes-
telmä pystyy suorittamaan sen täyden kWp-tehon. Eli esimerkiksi 100 kWp aurinkosähkö-
järjestelmä pystyy tuottamaan maksimitehona 100 kW sähkötehoa, kun prosenttikerroin on 
1, Vastaavasti 100 kWp aurinkosähköjärjestelmä tuottaisi 0,5 prosenttikertoimella 50 kW 
sähkötehoa ja 0,2 prosenttikertoimella 20 kW sähkötehoa. 
 
 



59 

8.3 Latausasemien päivittäinen energian kulutus 
 
Latausaseman toimintaa varten laadittiin päivittäinen kuormitusprofiili latauspisteittäin. 
Tässä työssä sovelletaan ainoastaan yhden vuorokauden samaa latausprofiilia, jolla voidaan 
arvioida myös pidemmän ajanjakson energiankulutus. Latausprofiili perustuu Helenin julki-
sen latausverkoston Delta Ultra Fast Charger 150 kW-suurteholatausaseman (kuva 15) kes-
kimääräiseen käyttöprofiiliin arkipäivien aikana. Kuvassa 39 on esiteltynä yhden Helenin 
julkisen pikalatauspisteen keskimääräinen tuntikohtainen energian käyttö. 
 

 
Kuva 39. Helen suurteholatausaseman keskimääräinen tuntikohtainen energian käyttö. 

 
Keskimääräisesti suurin energian käyttö tapahtuu kello 17 aikaan iltapäivällä ja toisiksi suu-
rin kello 9 aamulla. Latausasemaa ei ole käytetty lainkaan kello 3 yöllä tai kello 6 aamulla. 
Suuremmat energiankulutukset yöaikaan ja keskellä päivää ovat todennäköisesti eri liiken-
neyhtiöiden toimesta logistiikka-alalla tai julkisen liikenteen takseja. Keskimääräinen ener-
gian käyttö on laadittu vuoden 2020 tallennetuista lataustapahtumista sisältäen vuorokauden 
ajan tuntikohtaisen keskiarvon käytetystä energiasta. 
 

8.4 Latausaseman toiminta eri energiaratkaisuilla 
 
Helenin suurteholatausaseman käyttöprofiilin mukaisia energian käyttöasteita hyödynnettiin 
simuloinnin omassa käyttöprofiilissa, jonka avulla määritettiin latauskäyrät latausasemalle. 
Latauksen teho on kuitenkin suurempi kuin Helenin suurteholatausasemassa ja latausasema 
sisältää useampia latauspisteitä, jotta latausaseman toimintaa voidaan tarkastella monipuoli-
semmin ja mitoittaa latausasema suuremmille lataustehoille.  
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Kappaleessa 8.3 esiteltyä latausaseman käyttöprofiilia hyödynnetään tässä työssä kappa-
leessa 7 esitetyillä energiaratkaisuilla ja kappaleessa 6.11 esitellyllä dynaamisella kuorman-
hallinnalla. Työhön sopiviksi energiaratkaisuiksi valittiin 800 kVA, 500 kVA ja 300 kVA 
tehon sähköliittymät, 300 kWh ja 200 kWh energiasisällön akkuvarastot, 200 kWp ja 100 
kWp teholuokan aurinkovoimalat ja 60 kWh kineettinen energiavarasto. 
 

8.4.1 800 kVA sähköliittymä 
 
Tarkastellaan ensimmäiseksi latausaseman käyttöprofiilia suurimmassa 800 kVA tehon säh-
köliittymässä ilman dynaamista kuormanhallintaa. Latausaseman käyttöprofiili on esiteltynä 
kuvassa 40. 
 

 
Kuva 40. Latausaseman käyttöprofiili. 

 
Vasemmalla akselilla on tarkasteltavana yksittäisten latauspisteiden lataustehot ja oikealla 
akselilla on tarkasteltavana latausaseman kokonainen yhteenlaskettu teho. Latausaseman 
huipputehot tapahtuvat kello 16:00 − 17:00 välillä ja latausaseman vähäisin käyttö on vä-
häisintä yöllä kello 1:00 − 3:00 välillä. Latausaseman käyttöprofiilin perusteella sen käyttö-
aste on 0,131, keskiarvoteho on 100,9 kW sähköliittymän puolella ja 95,8 kW latausaseman 
puolella. Sähköliittymän puoli on vaihtosähköä ja latausaseman puoli on tasasähköä. Samaa 
kuormitusprofiilia sovelletaan myös pienemmissä sähköliittymissä ja eri energiaratkaisuissa 
tämän työn seuraavissa kappaleissa. Latausaseman yhteenlaskettu maksimi latausteho on 
731,8 kW, joka on sähköliittymän puolella 770,3 kW kun latausaseman hyötysuhde otetaan 
huomioon. 
 
Latausaseman tuntikohtainen energiakäyttö on tarkasteltavana kuvassa 41. 
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Kuva 41. Tuntikohtainen energiakäyttö. 

 
Yhteenlaskettu latausaseman energian käyttö yhden vuorokauden ajalta on 2423,6 kWh säh-
köliittymän puolella ja 2302,4 kWh latausaseman puolella. Jos sama energian käyttö sovel-
letaan vuoden jokaiselle 365 päivälle, niin vuosikohtainen energian käyttö on 884,62 MWh. 
Latausaseman käyttöprofiilin perusteella latausaseman tehon keskiarvo on 95,83 kW, säh-
köverkon liittymän puolella 100,9 kW ja käyttöaste on 0,131. 
 
Latausaseman puolella tasasähkön vuosikohtainen kulunut energiamäärä on 828,9 MWh, 
joka on se energiamäärä, joka veloitetaan latausaseman käyttäjiltä. Latausaseman veloitus 
tehdään kulutetun sähköenergian mukaan ja sen hinta on vastaava IONITY- latausasemien 
hinnastoon, joka on 0,6371 € / kWh arvonlisäverottomana [80]. Tällä vuotuisella sähköener-
gialla latausaseman latauksista saisi veloitettua yhteensä 528077 € ja viiden vuoden inves-
tointiajalta saisi veloitettua 2640386 €. Yllä mainittuja lukemia voidaan kutsua latausase-
mien latauksesta saaduksi liikevaihdoksi. 
 

8.4.2 500 kVA sähköliittymä 
 
Latausaseman kustannuksia voitaisiin minimoida pienemmällä sähköliittymällä, ja mikäli 
useampi latauspiste on käytössä, niin lataustehoa voidaan rajoittaa dynaamisella kuorman 
hallinnalla. Dynaaminen kuormanhallinta saattaa hidastaa joidenkin sähköautojen latausno-
peutta hetkellisesti, mutta sillä voidaan maksimoida latausaseman käyttöaste. 
 
Tarkastellaan latausaseman toimintaa 500 kVA tehon sähköliittymässä. Kuvassa 42 on tar-
kasteltavana kappaleen 8.2 alussa esitelty latausasema 500 kVA tehon kokoisella sähköliit-
tymällä.  
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Kuva 42. Käyttöprofiili 500 kVA tehon liittymällä. 

 
Suurimmat tehohuiput on leikattu pois dynaamisella kuormanhallinnalla, kun sähköliitty-
män maksimikapasiteetti saavutetaan. Dynaamisen kuormanhallinnan kesto on yhteensä 64 
minuuttia. Latausprofiilissa ei arvioitu tai otettu huomioon, jäisikö sähköauto ladattavaksi 
pidemmäksi aikaa. Latausajat ovat yhtä pitkiä kuin kappaleessa 8.2. Luonnollisesti latauksen 
loputtua sähköauton akkupaketti on varautunut vähemmän 500 kVA sähköliittymällä kuin 
800 kVA sähköliittymällä. Latausaseman maksimi yhteenlaskettu teho on 475 kW ja sähkö-
liittymän suurin teho on 500 kVA, joka aiheutuu latausaseman 95 % hyötysuhteesta.  
 
Maksimiteho laskee, mutta suurin osa latauksista onnistuu silti lähes yhtä suurella latauste-
holla kuin aiemmin. Eniten tästä kärsivät niiden sähköautojen lataajat, joiden sähköautot 
pystyvät vastaanottamaan suuria lataustehoja. Esimerkiksi Audi E-Tron, Porsche Taycan, 
Tesla Model 3 ja muiden suurteholataukseen kykenevien ajoneuvojen latausteho rajoittuu 
ruuhka-aikoina. Pienemmän sähköliittymän säästöt ovat kohtuullisen suuria ja lataustehojen 
laskemisesti aiheutuvat tappiot kohtuullisen pieniä. Tuntikohtainen energian käyttö on 500 
kVA tehon liittymällä on tarkasteltavana kuvassa 43. 
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Kuva 43. Tuntikohtainen energian käyttö 500 kW tehon liittymällä. 

 
Vuorokaudessa käytetty energia on 2300,5 kWh ja vuodessa 839,69 MWh sähköliittymän 
puolella. Käytetyn energian ero verrattuna 800 kVA tehon liittymään on suhteellisen pieni 
liittymän koosta huolimatta. Pieni ero energian käytössä johtuu siitä, että maksimi latauste-
hot ovat hetkellisiä ja dynaaminen kuormanhallinta rajoittaa tehoa vain lyhyen ajan. 
 
Latausaseman puolella tasasähkön vuosikohtainen kulunut energiamäärä on 787 MWh, joka 
veloitetaan latausaseman käyttäjiltä. Tällä energiamäärällä yhden vuoden aikana saisi velo-
tettua lataajilta yhteensä 501255 € tai koko viiden vuoden investointiajalta 2506275 €. 
 

8.4.3 300 kVA sähköliittymä 
 
Tarkastellaan latausaseman toimintaa pienimmässä 300 kVA tehon sähköliittymässä. Ku-
vassa 44 on tarkasteltavana kappaleen 7 alussa esitelty latausasema 300 kVA tehon kokoi-
sella sähköliittymällä.  
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Kuva 44. Käyttöprofiili 300 kVA sähköliittymässä. 

 
Latausaseman maksimiteho on 285 kW ja sähköliittymän maksimiteho on 300 kVA. 300 
kVA tehon sähköliittymällä huipputehoja on leikattu pois vieläkin pidempi ajanjakso kuin 
500 kVA tehon sähköliittymällä. Dynaaminen kuormanhallinta kestää yhteensä 120 minuut-
tia laaditulla latausprofiililla. Latausaseman kulut säästyvät vielä enemmän, koska sähköliit-
tymän kustannukset ovat pienemmät. Samalla kasvaa myös haittavaikutukset, koska lataus-
tehoa leikataan käytännössä koko ruuhka-aikana ja myös edullisemman hintaluokan sähkö-
autojen latausnopeus on rajoittunut. Tämän myötä näidenkin sähköautojen omistajat kärsivät 
lataustehon laskusta. 300 kVA sähköliittymällä toimivan latausaseman haittavaikutukset 
ovat suuremmat kuin 500 kVA sähköliittymällä toimivan latausaseman. 
 
Tuntikohtainen energian käyttö on 300 kVA tehon liittymällä on tarkasteltavana kuvassa 45. 
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Kuva 45. Tuntikohtainen energian käyttö 300 kVA tehon liittymällä. 

 
Vuorokaudessa käytetty energia on 2015,6 kWh ja vuodessa 735,71 MWh sähköliittymän 
puolella. Käytetyn energian ero verrattuna 800 kVA ja 500 kVA tehon liittymään on myös 
suhteellisen pieni liittymän koosta huolimatta. Pieni ero energian käytössä johtuu siitä, että 
maksimi lataustehot ovat hetkellisiä mutta 300 kVA tehon liittymällä suuret lataustehot ra-
joittuvat jo pidemmäksi aikaa. Esimerkiksi kuvassa 43 kello 17:00 rajoittunut huipputeho on 
paljon pienempi kuin 800 kVA (kuva 41) ja 500 kVA (kuva 43) liittymissä.  
 
Latausaseman puolella tasasähkön vuosikohtainen kulunut energiamäärä on 689,4 MWh, 
joka veloitetaan latausaseman käyttäjiltä. Tällä energiamäärällä yhden vuoden aikana saisi 
veloitettua lataajilta yhteensä 439183,2 € tai koko viiden vuoden investointiajalta 2195915,9 
€. 
 
Eri kokoiseen sähköliittymään kytketyn latausaseman kohdalta voi pohtia, suostuuko kor-
kean lataustehoon kykenevän sähköauton omistaja odottamaan akun latautumista hitaam-
malla rajoitetulla latausteholla. Vielä tällä hetkellä korkeaan lataustehoon kykenevät sähkö-
autot ovat suhteellisen arvokkaita ja useimmin auton omistaja on keskiluokkaa varakkaampi 
[27]. 
 

8.4.4 500 kVA sähköliittymä ja 200 kWh akku 
 
Sähköliittymän teho on 500 kVA ja akkupaketti on energiasisällöltään 200 kWh. Akkupa-
ketin suuren 10 C-arvon purkutehon myötä voidaan purkaa akkua jopa 2000 kW teholla 6 
minuutin ajan. 2 C-arvon lataustehon myötä akkupakettia voidaan ladata korkeimmillaan 
400 kW latausteholla. 
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Latausprofiilin yksittäisten latauspisteiden ja latausaseman kokonaiskuorma on sama kuin 
kuvassa 40 kappaleessa 8.4.1. Latausaseman sähköliittymän teho, latausaseman teho ja ak-
kuvaraston toiminta on tarkasteltavana kuvassa 46. 
 

 
Kuva 46. Latausaseman käyttöprofiili 500 kVA liittymällä ja 200 kWh akkuvarastolla. 

 
Akun tehon muuttuessa negatiiviseksi, akkua ladataan sähköliittymästä. Akkuvaraston 
avulla saadaan leikattua latausaseman käyrällä ilmenevät huipputehot. Sähköliittymää käy-
tetään tässä tapauksessa huipputeholla pidemmän ajan kuin pelkällä 500 kVA sähköliitty-
mällä kappaleessa 8.4.2, jotta akkua saadaan varattua. Latausaseman tyhjäkäynnillä akkuva-
rastoa voitaisiin käyttää esimerkiksi sähköverkon varareservinä taajuuden regulointiin tai 
huipputehojen leikkaamiseen. 
 
500 kVA sähköliittymän ja 200 kWh akun tuntikohtainen energiakäyttö on tarkasteltavana 
kuvassa 47. 
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Kuva 47. Tuntikohtainen energian käyttö 500 kVA tehon liittymällä ja 200 kWh akkuvaras-

tolla. 
 
Vuorokaudessa käytetty energia on 2426,2 kWh ja vuodessa 885,581 MWh. Akkuvaraston 
lataaminen on kasvattanut energian kulutusta sähköliittymästä, verrattuna pelkkään 500 
kVA sähköliittymään dynaamisella kuorman hallinnalla kappaleessa 8.4.2. Verrattuna isoon 
sähköliittymään kappaleessa 8.4.1, hetkelliset huipputehot ovat sähköverkon puolella pie-
nemmät, mutta akun lataamisen myötä sähköverkko voi joutua kestää liittymän omaa mak-
simikapasiteettia pidemmän ajan ja lataushäviöiden myötä sähkönkulutus on suurempaa.  
 
Latausaseman puolella tasasähkön vuosikohtainen veloitettu energiamäärä ja sen hinta säh-
köautojen lataajilta on sama kuin 800 kVA sähköliittymän simuloinnissa kappaleessa 8.4.1. 
Veloitettu energiamäärä ja sen hinta tulevat olemaan myös vastaavat seuraavissa energiarat-
kaisuissa esiteltynä seuraavissa kappaleissa. 
 

8.4.5 300 kVA sähköliittymä ja 300 kWh akku 
 
Sähköliittymän teho on 300 kVA ja akkupaketti on energiasisällöltään 300 kWh. Akkupa-
ketin suuren 10 C-arvon purkutehon myötä voidaan purkaa akkua jopa 3000 kW teholla 
kuuden minuutin ajan. 2 C-arvon lataustehon myötä akkupakettia voidaan teoriassa ladata 
korkeimmillaan 600 kW latausteholla. Käytännössä sähköliittymä rajoittaa kuitenkin akku-
paketin lataamista 300 kW tehoon asti. 
 
Latausprofiilin yksittäisten latauspisteiden ja latausaseman kokonaiskuorma on sama kuin 
kuvassa 40 kappaleessa 8.4.1. Kuvassa 48 on tarkasteltavana latausaseman sähköliittymän 
teho, latausaseman teho ja akkuvaraston toiminta. 
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Kuva 48. Latausaseman käyttöprofiili 300 kVA sähköliittymällä ja 300 kWh akkuvarastolla. 

 
Täysin samanlainen latausprofiili toteutuu nyt myös 300 kVA sähköliittymällä kuin kappa-
leessa 8.4.1 akkuvaraston varareservin myötä. Sähköautoja voidaan siis ladata juuri niillä 
tehoilla kuin latausasemalla on tarkoitettu. Akkuvarastoa puretaan ja ladataan tässä tapauk-
sessa huomattavasti enemmän kuin kappaleessa 8.4.4 ja sähköliittymä käy sen huipputeholla 
suuremman jakson ajan kuin pelkässä 300 kVA liittymällä kappaleessa 8.4.3. 
 
300 kVA sähköliittymän ja 300 kWh akun tuntikohtainen energiakäyttö on tarkasteltavana 
kuvassa 49. 
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Kuva 49. Tuntikohtainen energian käyttö 300 kVA tehon liittymällä ja 300 kWh akkuvaras-

tolla. 
 
Vuorokaudessa käytetty energia on 2425,8 kWh ja vuodessa 885,41 MWh. Käytetty energia 
on lähes sama kuin kappaleessa 8.4.1 ja 8.4.4. Tämä johtuu siitä, että sähköautojen lataami-
seen käytetty energia on molemmissa täysin sama, vaikka sähköliittymän koko on eri. Ak-
kuun varastoidaan lataamiseen purettu energia sähköliittymästä, eli lataamiseen kuluu sama 
määrä energiaa, mutta häviöt ovat suuremmat koska energiaa siirretään tasa- ja vaihtosähkö 
puolella enemmän. 300 kVA sähköliittymällä akkuvaraston lataaminen kestää kauemmin, 
koska akun energiasisältö on suurempi ja latausnopeus on hitaampi. 
 
Tässä tapauksessa voidaan todeta, että sopivan kokoinen akkuvarasto pystyy tukemaan säh-
köautojen latausta täydellä teholla, vaikka sähköliittymän maksimikapasiteetti on alle puolet 
latausaseman maksimilataustehosta. Profiileja tarkastellessa voidaan myös päätellä, että jos 
latausaseman käyttöprofiili olisi samanlainen, niin akkuvarastoa voitaisiin useina ajankoh-
tina hyödyntää sähköverkon tukemisessa. 
 

8.4.6 500 kVA sähköliittymä, 200 kWh akku ja 100 kWp aurinkovoimala 
 
Sähköliittymän teho on 500 kVA, akkupaketti on energiasisällöltään 200 kWh ja aurinko-
voimalan teho on 100 kWp. Akkupaketin suuren 10 C-arvon purkutehon myötä voidaan pur-
kaa akkua jopa 2000 kW teholla 6 minuutin ajan. Tässä tapauksessa sovelletaan akun la-
tausta 1 C-arvon latausteholla, koska aurinkovoimalan katsotaan tukevan sekä akun että säh-
köautojen latausta. 
 
Latausprofiilin yksittäisten latauspisteiden ja latausaseman kokonaiskuorma on edelleen 
sama kuin kuvassa 40 kappaleessa 8.4.1. Kuvassa 50 on tarkasteltavana latausaseman säh-
köliittymän teho, latausaseman teho, akkuvaraston ja aurinkovoimalan toiminta. 
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Kuva 50. Latausaseman käyttöprofiili 500 kVA liittymällä, 200 kWh akkuvarastolla ja 100 

kWp aurinkovoimalalla. 
 
Päivittäinen aurinkovoimalan sähköntuotannon ylijäämä muuttaa jopa sähköliittymän tehon 
negatiiviseksi. Erittäin suuri osa aurinkovoimalan sähkötuotannosta voitaisiin siirtää suoraan 
sähköverkkoon. Sähköliittymää käytetään huipputeholla hyvin lyhyillä ajanjaksoilla aiem-
piin esimerkkeihin verrattuna. Akkuvarastoa voidaan myös osittain varata aurinkovoimalan 
tuottamalla sähköenergialla, jonka myötä aurinkovoimalan käyttöaste paranee. 
 
500 kW sähköliittymän, 200 kWh akkuvaraston ja 100 kWp aurinkovoimalan tuntikohtainen 
energiakäyttö on tarkasteltavana kuvassa 51. 
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Kuva 51. Tuntikohtainen energian käyttö 500 kW tehon liittymällä, 200 kWh akkuvarastolla 

ja 100 kWp aurinkovoimalalla. 
 
Vuorokaudessa käytetty energia on 1192,8 kWh ja vuodessa 435,37 MWh. Energian käyttö 
on lähes puolittunut, jos tapausta verrataan isoon 800 kVA sähköliittymään kappaleessa 
8.4.1 ja tiettyjen tuntien aikana energian käyttö on toki myös negatiivista. Kello 17:00 ja 
18:00 välillä sähköenergiaa kuluu kuitenkin jopa 408,72 kWh, eli lähes saman verran kuin 
isossa 800 kVA sähköliittymässä. Yhteenlaskettu pelkkä energiankulutus (positiivinen ener-
giankäyttö) on 1689 kWh vuorokaudessa ja 616 MWh vuodessa. Yhteenlaskettu energian 
tuotto (negatiivinen energian käyttö) on 496 kWh vuorokaudessa ja 181 MWh vuodessa, 
joka aiheutuu aurinkosähköjärjestelmän tuotosta. Energian tuotto samalla profiililla jokai-
sena vuorokautena kaikilla vuodenajoilla ei olisi kuitenkaan mahdollista. 
 

8.4.7 300 kVA sähköliittymä, 300 kWh akku ja 200 kWp aurinkovoimala 
 
Sähköliittymän teho on 300 kVA, akkupaketti on energiasisällöltään 300 kWh ja aurinko-
voimalan teho on 200 kWp. Akkupaketin suuren 10 C-arvon purkuteholla myötä voidaan 
purkaa akkua jopa 3000 kW teholla kuuden minuutin ajan. Tässä tapauksessa sovelletaan 
akun latausta 1 C-arvon purkuteholla, koska aurinkovoimalan katsotaan tukevan sekä akun 
että sähköautojen latausta. Eri energiaratkaisujen tehon määritys oli haastavaa saada sel-
laiseksi, että voidaan vastata latausaseman käyttöprofiiliin ilman, että sähköliittymän teho 
ylikuormittuu. Aurinkovoimalan tuottoprofiili on tässä tapauksessa samanlainen kuin kap-
paleessa 8.4.6. 
 
Latausprofiilin yksittäisten latauspisteiden ja latausaseman kokonaiskuorma on edelleen 
sama kuin kuvassa 40 kappaleessa 8.4.1. Kuvassa 52 on tarkasteltavana latausaseman säh-
köliittymän teho, latausaseman teho, akkuvaraston ja aurinkovoimalan toiminta. 
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Kuva 52. Latausaseman käyttöprofiili 300 kVA liittymällä, 300 kWh akkuvarastolla ja 200 

kWp aurinkovoimalalla. 
 

Tässäkin tapauksessa auringon säteilystä tuotetun sähkön myötä suuri osa tuotetusta säh-
köstä näkyy sähköliittymässä negatiivisena. Sähköliittymää käytetään sen huipputeholla hy-
vin lyhyitä aikajaksoja samalla lailla kuin kappaleessa 8.4.6 ja myös akkuvarastoa saadaan 
ladattua aurinkovoimalan tuottamalla sähköenergialla. 
 
300 kVA sähköliittymän, 300 kWh akkuvaraston ja 100 kWp aurinkovoimalan tuntikohtai-
nen energiakäyttö on tarkasteltavana kuvassa 53. 
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Kuva 53. Tuntikohtainen energian käyttö 300 kVA tehon liittymällä, 300 kWh akkuvaras-

tolla ja 200 kWp aurinkovoimalalla. 
 

Vuorokaudessa käytetty energia on -41 kWh ja vuodessa -15 MWh. Energian käyttö on kes-
kiarvoltaan enemmän negatiivista kuin positiivista, mikä tarkoittaa sitä, että simuloitu säh-
köauton latausasema ei ota suuresti energiaa sähköverkolta, jos ei kello 16:00 aikana tapah-
tuvia huipputehoja oteta huomioon. Latausasema ei kuitenkaan pärjäisi ilman sähköverkkoa, 
koska kun auringon säteilyenergia vähenee, aurinkovoimalan tuotanto laskee ja sähköverk-
koyhtiöltä joudutaan kuitenkin ostamaan sähkönsiirtopalveluita. Aurinkovoimalan käyttö-
profiili on otettu Etelä-Suomen alueelta 2019 kesäkuussa, joten syys-, kevät- ja talvikausina 
aurinkovoimalan sähkön tuotanto on huomattavasti pienempi ja samanlainen käyttöprofiili 
ei olisi mahdollista talvella. 
 
Yhteenlaskettu pelkkä energian kulutus (positiivinen energian käyttö) on 1201,6 kWh vuo-
rokaudessa ja 438,6 MWh vuodessa. Yhteenlaskettu energian tuotto (negatiivinen energian 
käyttö) on 1242,6 kW vuorokaudessa ja 453,5 MW vuodessa.  
 

8.4.8 500 kW sähköliittymä ja 60 kWh kineettinen energiavarasto 
 
Tarkastellaan vielä 500 kVA sähköliittymää 60 kWh kineettisellä energiavarastolla. Kineet-
tinen energiavarasto voi simuloinnin parametreissa purkautua äärettömän suurella C-arvon 
purkuteholla ja sitä voidaan ladata 10 C-arvon latausteholla.  
 
Latausprofiilin yksittäisten latauspisteiden ja latausaseman kokonaiskuorma on sama kuin 
kuvassa 40 kappaleessa 8.4.1. Kuvassa 54 on tarkasteltavana latausaseman sähköliittymän 
teho, latausaseman teho ja pyörivän energiavaraston toiminta. 
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Kuva 54. Latausaseman käyttöprofiili 500 kW liittymällä ja 60 kWh kineettisellä energiava-

rastolla. 
 

Kineettisellä energiavarastolla voidaan purkaa ja täyttää sen energiasisältö nopeasti, suuren 
purku- ja lataustehon ansiosta, mutta sen kohtuullisen pienen energiasisällön myötä sen va-
raus tyhjenee myös huomattavasti nopeammin kuin perinteisessä akkuvarastossa. Pyörivän 
energiavaraston pienen energiasisällön vuoksi sen käyttöä olisi myös hankala ennakoida säh-
köverkon tukemiseen FCR-N reservimarkkinoilla, koska sitä voidaan yllättäen tarvita tuke-
maan sähköauton latausasemaa, kun sähköliittymän maksimikapasiteetti tulee vastaan. 
 
500 kVA sähköliittymän ja 60 kWh pyörivän energiavaraston ja tuntikohtainen energia-
käyttö on tarkasteltavana kuvassa 55. 
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Kuva 55. Tuntikohtainen energian käyttö 500 kVA tehon liittymällä ja 60 kWh kineettisellä 

energiavarastolla. 
 
Vuorokaudessa käytetty energia on 2426,25 kWh ja vuodessa 885,58 MWh. Vuosi- ja vuo-
rokausikohtainen energian käyttö on lähellä samaa luokkaa kuin isolla 800 kW sähköliitty-
mällä, koska sähköliittymästä puuttunut teho varastoitiin takaisin kineettiseen energiavaras-
ton. 
 
300 kVA sähköliittymälle ei tehty simulointia kineettisellä energiavarastolla, koska energia-
varasto pystyy ottamaan vastaan moninkertaisen lataustehon ja 300 kW sähköliittymä ei 
pysty tarjoamaan riittävää lataustehoa energiavarastolle tämän latausaseman käyttöprofiiliin 
rinnalla ilman dynaamista kuormanhallintaa. Tulosten perusteellä pyörivä energiavarasto 
toimii hyvin hieman pienemmässä sähköliittymässä leikkaamalla huippukuormat pois koh-
tuullisen pitkäksi aikaa.  
 

8.4.9 Muut ratkaisut 
 
Simuloinneissa ei tarkasteltu vetyvaraston ja polttokennon, polttomoottorilla toimivan gene-
raattorin, mikroturbiinin, vesivoiman tai tuulivoiman toimintaa. Vetyvaraston ja polttoken-
non toiminnan periaatetta ja kustannuksia latausaseman rinnalta yritettiin tiedustella alan 
suurelta toimijalta, AFC Energyltä työn aikana. AFC Energy ei vastannut näihin tiedustelui-
hin. Vetyvaraston ja polttokennon voidaan olettaa toimivan jatkuvasti tukemassa latausase-
maa, kunhan vetyvarastossa on riittävästi vetyä saatavilla. Polttomoottorilla toimivalla ge-
neraattorilla tai mikroturbiinilla voidaan olettaa myös samanlainen toimintaperiaate. Moot-
tori käynnistyisi ja alkaisi tuottamaan sähköenergiaa, kunhan polttomoottorissa on aina riit-
tävästi polttoainetta. Näitä yllä mainittuja energiaratkaisuja ei tulla myöskään hyödyntämään 
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kustannusten määrittämisessä, koska osa ratkaisuista on vanhentunutta teknologiaa ja kai-
kista ratkaisusta ei saatu kerättyä tarpeeksi luotettavaa tietoa niiden toiminnasta latausase-
man rinnalla. 
 

8.5 Energiaratkaisujen kustannukset  
 
Energiaratkaisujen kustannuksia varten tarkasteltiin useamman eri yrityksen tuotteiden hin-
nastoa latauslaitteiden ja hajautetun energiajärjestelmien markkinoilla. Tarkastelussa havait-
tujen lukemien mukaan laadittiin kustannukset latausasemalle, hajautetuille energiajärjestel-
mille ja asennustöille. Hinnasto on tarkasteltavana taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Sähköautojen latausaseman rakennutukseen sisältyvät kustannukset [81 s. 17, 82 
& 83]. 

Tuote / Palvelu Hinta  
Akkuvarasto 300 € / kWh 
Aurinkovoimala 700 € / kWp 
Pyörivä energiavarasto 300 € / kWh 
Latausaseman tehoelektroniikka 280 € / kW 
Latauspiste 11250 € / piste 
22/0,4 kV muuntaja 25000 € / 1 MW 
Sähkösopimuksen perusmaksu 0 € 
Sähkösopimuksen energiamaksu 0,03226 € / kWh (alv 0 %) 
FCR-N Markkinahinta 2020 13,2 € / MWh 
Rakennustyö (Kokonaisuus) 50 000 € 
Latauksen hinta [80] 0,6371 € / kWh (alv 0 %) 

 
Taulukossa ilmoitetut hinnat ovat yksikkökohtaisia, joten ne voidaan laskea eri kokoisiin 
energiaratkaisuihin laskemalla koon ja yksikköhinnan välinen tulo. Taulukossa ei ole säh-
köliittymän hintaa otettu huomioon, koska se vaihtelee sähköverkkoyhtiön sähkönsiirto- ja 
liittymähinnaston mukaan. Hinnastot sähkönsiirtoon ja -liittymiin on esiteltynä kappaleissa 
8.5.1−8.5.3. Akkupaketin hinnaksi oli arvioitu 133 € / kWh vuonna 2019 [81 s. 17]. Hinnassa 
oli arvioituna valmistuskustannukset sisältäen akun hallintajärjestelmän ja koteloinnin. Ak-
kuvaraston jälleenmyyntihinnaksi hinnaksi on arvioitu 200 € kWh sisältäen akun hallinta-
järjestelmän, muun tarpeellisen ohjauselektroniikan ja jäähdytyksen. Rakennutustyön sum-
maksi koko latausasemalle kokonaisuudessaan on arvioitu 50 000 €. Sähkön siirtohinnat on 
laskettu mukaan alla oleviin taulukkoihin, ja ne muuttuvat alueen paikallisen sähköverkko-
yhtiön haltijan mukaan. 
 
Energiaratkaisujen kustannukset laskettiin viiden vuoden käyttöajalta, koska sitä aikaa voi-
daan pitää poistoaikana julkiselle latausasemalle. Koko viiden vuoden aikana sovellettiin 
yllä mainittua latausprofiilia päivittäin. Latausprofiilin energiakulutuksella saatiin laadittua 
laskelmat sähkölaskuun ja siirtohinnastoon. Laskelmissa otettiin myös huomioon sähkön 
kustannukset ja latausaseman asennuksen kustannukset tarvikkeineen. Kustannukset muut-
tuivat eri energiaratkaisujen, sähköverkkoyhtiön siirtohinnaston ja sähköliittymän sijainnin 
mukaan. 
 



77 

Kustannusten laskelmat perustuvat alla olevaan kaavaan. 
 
€𝐾𝐾𝑙𝑙𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑎𝑎𝐷𝐷5𝑌𝑌 = €𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿ä + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠5𝑌𝑌 ∗ (€𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝑠𝑠 + €𝑠𝑠äℎ𝑙𝑙ö𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷 + €𝑠𝑠äℎ𝑙𝑙ö) +
€𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝐿𝐿𝑠𝑠 + €𝐴𝐴𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠 + (€𝐵𝐵𝑎𝑎ℎ𝐷𝐷𝐿𝐿𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙5𝑌𝑌 ∗ 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿ä) + ∑ €𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑥𝑥 −𝑙𝑙

𝑥𝑥 €𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶−𝑁𝑁5𝑌𝑌  (11) 
 
Hinta koostuu liittymän kustannuksista, energiankulutuksesta, tehomaksusta, latausasemasta 
ja sen tarvikkeista, asennustöistä, hajautetun energian kustannuksista ja potentiaalisesta taa-
juusohjatun käyttö- ja häiriöreservin soveltamista hajautetun energiajärjestelmän avulla. 
Sähköverkkoa tuetaan FCR-N markkinahinnaston mukaisesti ja laskelmissa on sovellettu 
vuoden 2020 FCR-N-markkinahintaa, joka on 13,2 € / MW,h (taulukko 4). Laskelma on 
teoreettinen, koska FCR-N markkina velvoittaa, että energiavaraston on oltava puolillaan ja 
sen pitää pystyä joko purkautumaan tai latautumaan laskelmalla tai nostamalla kapasiteettia 
puolivälin varauksesta. Kustannuksiin ei otettu huomioon loistehomaksua, koska tutkimuk-
sessa on arvioitu suurteholatausasemien loistehon olevan niin pieni, että sitä ei aseteta lois-
tehomaksun alaiseksi [25 s. 15]. Laskelmissa aurinkovoiman tuotto on puolitettu koko vuo-
den ajalta, ja se on laskettu sähkön siirtona sähköverkolta tai akkuvarastolta, jotta laskel-
missa voidaan ottaa huomioon talviajalta pienempi aurinkosähköjärjestelmän tuotto. Laskel-
missa ollut aurinkosähköjärjestelmän sähköenergian vuosituotto on noin 900 h / kWp. 
 
Eri energiaratkaisujen kustannukset ovat laadittu eri lähteiden ilmoittamien kustannusten 
mukaisesti [81 s. 17 & 82] ja siten laskettu energiaratkaisun oman tehotuotannon ja kapasi-
teetin mukaisesti. Latausaseman hinta koostuu markkinoilla olevien suurteholatausasemien 
hinnastoon, joka on sitten skaalattu tämän lopputyön teholuokkaan olevaan latausasemaan. 
Latausaseman rakennutuskustannukset ovat arvioitu vakioarvolla 50 000 € suuruisiksi. 
 
Tässä lopputyössä yhteistyökumppaneina toimineille sähköverkkoyhtiölle valittiin sijainteja 
ja niistä pyydettiin liittymämaksujen hinnat jokaiselle sijainnille erikseen. Näissä laskel-
missa on toteutettu kustannusarviot ainoastaan pienjänniteliittymille. 
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8.5.1 Nivos Energian alueen sijaintien latausasemat 
 
Nivos Energia on Mäntsälän kunnan omistama konserni, joka myy, tuottaa ja siirtää sähköä, 
kaukolämpöä, maakaasua ja laajakaistaliittymiä. Nivos Energian kanssa samaan konserniin 
kuuluu sähköverkkoyhtiö Nivos Verkot Oy, joka siirtää sähköä Pohjois-Uusimaan ja Päijät-
Hämeen alueilla. Nivos Verkot Oy:n sähköverkon alue on esiteltynä kuvassa 56. 
 

 
Kuva 56. Nivos Verkot Oy jakelualue. 

 
Nivos Verkot Oy:n sähköverkon alueelta oli valittuna viisi eri sijaintia, joiden liittymismak-
sut, elinkaari- ja käyttökustannukset ja tuotot viiden vuoden ajalta olivat täysin identtiset. 
Tämän myötä tässä kappaleessa esitellään vain yksi sijainti. Sijaintina käytetään Juustoportti 
Mäntsälää, jonka osoite on Pohjoinen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä. Sijainti on esiteltynä ku-
vassa 57. 
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Kuva 57. Mäntsälä Juustoportti, sijainti ja kartasto [84]. 

 
Latausaseman sijoittelu on ympyröity punaisella värillä vapaamuotoiseen punakynäpiirus-
tukseen. Mäntsälä Juustoportin suurteholatausaseman liittymämaksut on esiteltynä taulu-
kossa 5. 
 
Taulukko 5. Nivos Verkot Oy:n liittymähinnasto. 

Liittymähinnat Liittymisteho 
300 kVA 

Liittymisteho 
500 kVA 

Liittymisteho 
800 kVA 

Mäntsälä Juustoportti 40 000 € 59 250 € 96 960 € 
 
800 kVA liittymämaksu on yli kaksinkertainen 300 kVA liittymämaksuun verrattuna. Inves-
toinnin tuottona voidaan pitää latauksen energiamäärän kustannusten, investointikustannus-
ten, elinkaari- ja käyttökustannusten erotusta. Nivos Verkot Oy:n sähköverkon sijainnin 
käyttökustannukset viiden vuoden ajalta eri energiaratkaisuilla on esiteltynä taulukossa 6. 
 
Taulukko 6. Mäntsälä Juustoportti − Nivos Verkot Oy:n käyttökustannukset 5 vuoden ajalta. 

Energiaratkaisu Investointi-
kustannuk-
set 

Elinkaari- ja 
käyttökustan-
nukset 

Latauksen 
energia-
määrä 

Investoin-
nin Tuotto 

800 kVA 427 260 € 411 558 € 2 640 386 € 1 801 568 € 
500 kVA (DLM) 389 550 € 361 498 € 2 506 275 € 1 755 227 € 
300 kVA (DLM) 370 300 € 301 699 € 2 195 916 € 1 523 917 € 
500 kVA + 200 kWH 449 550 € 377 880 € 2 640 386 € 1 812 957 € 
300 kVA + 300 kWh 460 300 € 355 138 € 2 640 386 € 1 824 948 € 
500 kVA + 200 kWH [FCR-
N 10 h / 24 h] 449 550 € 354 120 € 2 640 386 € 1 836 717 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24 h] 460 300 € 319 498 € 2 640 386 € 1 860 588 € 
500 kVA + 200 kWh + 100 
kWp 484 550 € 314 062 € 2 640 386 € 1 841 775 € 
300 kVA + 300 kWh + 200 
kWp 530 300 € 276 576 € 2 640 386 € 1 833 510 € 
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500 kVA + 200 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 100 kWp 484 550 € 290 302 € 2 640 386 € 1 865 535 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 200 kWp 530 300 € 240 936 € 2 640 386 € 1 869 150 € 
500 kVA + 60 kWh (FESS) 407 550 € 377 880 € 2 640 386 € 1 854 957 € 

 
Kustannuksiin sisältyy liittymämaksut, latausaseman kaikki komponentit ja tarvikkeet, ha-
jautetun energiajärjestelmän kustannukset sekä asennuskustannukset. Investoinnin tuotto- 
sarakkeessa on laskettu kappaleen 8.3 latauksesta aiheutuneen liikevaihdon ja viiden vuoden 
käyttöajan kustannuksien erotuksesta, joka määritellään tässä tapauksessa liikevoitoksi. Tau-
lukon 1 mukaan investoinnin kustannus riippuu sähköliittymän ja hajautettujen energiajär-
jestelmien koosta. Elinkaari- ja käyttökustannukset ovat yleisesti sitä pienemmät mitä suu-
remmat investointikustannukset ovat. 
 
Eri energiaratkaisujen mukaan vertailtu investoinnin, elinkaaren, käytön kustannukset ja 
tuotto taulukossa 6 on esitettynä kuvassa 58.  
 

 
Kuva 58. Mäntsälä Juustoportti latausaseman eri energiaratkaisujen kustannukset. 

 
Kaikista tuottavin ratkaisu olisi käyttää 300 kVA sähköliittymää, 300 kWh akkuvarastoa 
osittain FCR-N varareservimarkkinalla ja 200 kWp aurinkosähköjärjestelmällä ja vähiten 
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tuottava ratkaisu olisi pienin 300 kVA teholuokan sähköliittymä. Vähiten tuottavassa ratkai-
sussa on kuitenkin pienimmät investointikustannukset. Eri energiaratkaisujen välillä tuoton 
marginaalierot ovat kuitenkin aika kohtuullisen pieniä. 
 

8.5.2 PKS alueen sijaintien latausasemat 
 
Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) on Itä-Suomessa sijaitseva sähköyhtiö, joka tuottaa, myy ja 
siirtää sähköä. PKS:n pääkonttori sijaitsee Joensuussa. PKS:n sähköverkkoyhtiön virallinen 
nimi on PKS Sähkönsiirto Oy. PKS Sähkönsiirto Oy:n sähkönsiirtoverkko on esiteltynä ku-
vassa 59. 
 

 
Kuva 59. PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkon alue [85]. 

 
PKS:n alueelta valittiin viisi sijaintia, jotka olivat; 
 

1. ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka 
2. Teboil Juuka, Nunnanlahdentie 1105, 83940 Nunnanlahti 
3. Valamon luostari, Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 
4. Kolin kansallispuiston pysäköinti. Ylä-kolintie 38, 83960 Lieksa 
5. Petkeljärven kansallispuisto. Petkeljärventie 61, 82900 Ilomantsi 
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Sijainnit koostuvat pääosin maanteiden varrella olevista huoltoasemista, retkeilyalueista ja 
nähtävyyksistä. PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkkoon asennettavan suurteholatausaseman 
liittymämaksut eri kohteille ovat esiteltynä taulukossa 9. 
 
Taulukko 7. PKS Sähkönsiirto Oy:n liittymähinnasto eri kohteille. 

Liittymähinnat Liittymisteho 
300 kVA 

Liittymisteho 
500 kVA 

Liittymisteho 
800 kVA 

Juuka, ABC:n parkkipaikka 62 370 € 88 850 € 125 720 € 

Juuka Nunnalahden Teboilin piha 37 860 € 63 100 € 100 960 € 

Lieksa Koli, Yläkolin parkkipaikka 76 625 € 103 105 € 139 975 € 

Heinävesi, Valamon luostarin park-
kipaikka  

56 520 € 83 000 € 119 870 € 

Ilomantsi, Petkeljärven kansallis-
puiston parkkipaikka 

37 860 € 63 100 € 100 960 € 

Keskiarvo 54 247 € 80 231 € 117 497 € 

 
PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkon liittymämaksujen vaihtelu oli kaikista suurin tämän 
työn aikana käsitellyissä liittymämaksuissa. Eri energiaratkaisujen kustannukset ja tuotot on 
esitettynä PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkon eri sijaintien keskiarvona, jotta tulevan sisäl-
lön pituus voidaan pitää diplomityön sivumäärässä. Sijaintikohtaiset laskelmat ovat esitel-
tynä liitteessä 1. Keskiarvokäyttökustannukset viiden vuoden ajalta PKS Sähkönsiirto Oy:n 
sähköverkon sijainneilta on esiteltynä taulukossa 8. 
 
Taulukko 8. PKS Sähkönsiirto Oy:n käyttökustannukset 5 vuoden ajalta. 

Energiaratkaisu Investointi-
kustannuk-
set 

Elinkaari- ja 
käyttökustan-
nukset 

Latauksen 
energia-
määrä 

Investoin-
nin Tuotto 

800 kVA 447 797 € 592 497 € 2 640 386 € 1 600 093 € 
500 kVA (DLM) 410 531 € 510 422 € 2 506 275 € 1 585 322 € 
300 kVA (DLM) 384 547 € 420 126 € 2 195 916 € 1 391 242 € 
500 kVA + 200 kWH 470 531 € 532 476 € 2 640 386 € 1 637 379 € 
300 kVA + 300 kWh 474 547 € 492 074 € 2 640 386 € 1 673 766 € 
500 kVA + 200 kWH [FCR-
N 10 h / 24 h] 470 531 € 468 396 € 2 640 386 € 1 701 459 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24 h] 474 547 € 456 434 € 2 640 386 € 1 709 406 € 
500 kVA + 200 kWh + 100 
kWp 544 547 € 386 303 € 2 640 386 € 1 709 536 € 
300 kVA + 300 kWh + 200 
kWp 544 547 € 386 303 € 2 640 386 € 1 709 536 € 
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500 kVA + 200 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 100 kWp 505 531 € 382 477 € 2 640 386 € 1 752 379 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 200 kWp 544 547 € 350 663 € 2 640 386 € 1 745 176 € 
500 kVA + 60 kWh (FESS) 428 531 € 532 476 € 2 640 386 € 1 679 379 € 

 
Eri energiaratkaisujen mukaan vertaillut investointi-, elinkaari- ja käyttökustannukset sekä 
tuotto taulukossa 8 ovat esiteltynä kuvassa 60.  
 
 

 
Kuva 60. PKS:n eri sijaintien latausaseman eri energiaratkaisujen kustannusten keskiarvo. 

 
PKS:n alueella kaikista tuottavin ratkaisu tutkimuksen mukaan olisi 500 kVA sähköliittymä, 
200 kWh akkuvarasto FCR-N-reservimarkkinoilla ja 100 kWp teholuokan aurinkosähköjär-
jestelmä. Tuoton ero on vain noin 7 000 € verrattuna 300 kVA sähköliittymään, 300 kWh 
akkuvarastoon FCR-N reservimarkkinoilla ja 200 kWp aurinkosähköjärjestelmällä. 
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8.5.3 Savon Voiman alueen sijaintien latausasemat 
 
Savon Voima on sähkö- ja lämpöpalveluja tuottava energiayhtiö, jonka tytäryhtiönä toimii 
sähköverkko Savon Voima Verkko Oy. Savon Voiman sähköverkko on esiteltynä kuvassa 
61. 
 

 
Kuva 61. Savon Voima Verkko Oy:n jakelualue [86]. 

 
Savon Voima Verkko Oy:n alueelta valittiin viisi sijaintia, jotka olivat; 
 

6. Viitostupa. Viitonen 3140, 71820 Pöljä 
7. 5. ja 9. tien haarautuma, ST1 Siilinjärvi Toivala. Ranta-toivalantie 1, 70900 Toivala 
8. Pysäköintialue Iisalmen keskiössä. Luuniemenkatu 3, 74100 Iisalmi 
9. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy. Konnekoskentie 552, 77700 Rautalampi 
10. Neste Siilinjärvi. Tarinantie 4, 71800 Siilinjärvi 
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Sijainnit koostuvat suurimmin osin maanteiden varrella olevista huoltoasemista, sekä yh-
destä Iisalmen keskustan pysäköintialueesta. Savon Voima Verkko Oy:n suurteholatausase-
man liittymämaksut eri kohteille ovat esiteltynä taulukossa 9. 
 
Taulukko 9. Savon Voima Verkko Oy:n liittymähinnasto eri kohteille. 

Kohde Liittymisteho 
300 kVA 

Liittymisteho 
500 kVA 

Liittymisteho 
800 kVA 

Viitostupa, Pöljä 62 300 € 84 900 € 121 000 € 
ST1 Siilinjärvi, Toijala 62 300 € 84 900 € 121 000 € 
Iisalmen keskusta 62 300 € 84 900 € 121 000 € 
Törmälän loma- ja kurssikeskus 65 300 € 87 900 € 124 000 € 
Neste Siilinjärvi 62 300 € 84 900 € 121 000 € 
Keskiarvo 62 900 € 85 500 € 121 600 € 

 
Suurin liittymämaksu on lähes kaksinkertainen pienimpään verrattuna. Liittymämaksut eri 
kohteiden välillä ovat lähellä toisiaan erittäin pienillä marginaalisilla eroilla. Eri energiarat-
kaisujen kustannukset ja tuotot on esitettynä Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkon eri 
sijaintien keskiarvona. Laskelmat sijaintikohtaisesti ovat esiteltynä liitteessä 2. Keskiarvo-
käyttökustannukset viiden vuoden ajalta Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkon sijain-
neilta on esiteltynä taulukossa 10. 
 
Taulukko 10. Savon Voima Verkko Oy:n käyttökustannukset 5 vuoden ajalta. 

Energiaratkaisu Investointi-
kustannuk-
set 

Elinkaari- ja 
käyttökustan-
nukset 

Latauksen 
energia-
määrä 

Investoin-
nin Tuotto 

800 kVA 451 900 € 561 399 € 2 640 386 € 1 627 087 € 
500 kVA (DLM) 415 800 € 474 038 € 2 506 275 € 1 616 437 € 
300 kVA (DLM) 393 200 € 384 855 € 2 195 916 € 1 417 860 € 
500 kVA + 200 kWH 475 800 € 493 219 € 2 640 386 € 1 671 367 € 
300 kVA + 300 kWh 483 200 € 447 427 € 2 640 386 € 1 709 759 € 
500 kVA + 200 kWH [FCR-
N 10 h / 24 h] 475 800 € 469 459 € 2 640 386 € 1 695 127 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24 h] 483 200 € 411 787 € 2 640 386 € 1 745 399 € 
500 kVA + 200 kWh + 100 
kWp 510 800 € 418 496 € 2 640 386 € 1 711 091 € 
300 kVA + 300 kWh + 200 
kWp 553 200 € 355 440 € 2 640 386 € 1 751 858 € 
500 kVA + 200 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 100 kWp 510 800 € 394 736 € 2 640 386 € 1 734 851 € 
300 kVA + 300 kWh [FCR-
N 10 h / 24h] + 200 kWp 553 200 € 319 800 € 2 640 386 € 1 767 387 € 
500 kVA + 60 kWh (FESS) 433 800 € 493 219 € 2 640 386 € 1 713 367 € 

 
Pienimmät investointikustannukset ovat 300 kVA liittymällä ja suurimmat investointikus-
tannukset ovat 300 kVA sähköliittymällä, 300 kWh akkupaketilla osittain varattuna FCR-N 
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reservimarkkinoille ja 200 kWp aurinkosähköjärjestelmällä, mutta tuotto on silti kaikista 
suurin. Eri energiaratkaisujen mukaan vertaillut kustannukset taulukossa 10 ovat esitettynä 
kuvassa 62.  
 

 
Kuva 62. Savon Voima Verkko Oy:n sijaintien latausaseman eri energiaratkaisujen kustan-
nusten keskiarvo. 
 
300 kVA teholuokan sähköliittymä, 300 kWh akku FCR-N markkinalla ja 200 kWp aurin-
kosähköjärjestelmä olisi kaikista tuottavin energiaratkaisu Savon Voima Verkko Oy:n alu-
eella. Tämä johtuu siitä, että sähkönsiirto sähköverkosta latauslaitteeseen on kyseisellä ener-
giaratkaisulla pienimmillään. Sama energiaratkaisu on kuitenkin investointikustannuksiltaan 
kaikista suurin, mutta käyttökustannuksiltaan pienin. 
 

8.5.4 Tutkimuksen kustannusten pohdinta 
 
Tutkimuksessa laadittujen kustannusten perusteella voidaan todeta, että simuloidun sähkö-
auton latausaseman käyttöprofiilin ja -asteen vastatessa simulointia, sähköauton suurtehola-
tausaseman rakennuttaminen haja-asutusalueelle voisi olla tuottoisaa liiketoimintaa. Tutki-
muksen energiaratkaisujen kustannusten perusteella suurteholatausaseman rakentaminen 
suurelle sähköliittymälle ei ole aina välttämättä kaikista tuottoisin vaihtoehto. Erilaisten 
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energiaratkaisujen avulla voidaan toteuttaa suuri latausteho pienemmällä sähköliittymällä ja 
säästää myös latausaseman suuren sähköliittymän ja sähkönsiirron kustannuksissa.  
 
Tutkimuksessa edullisin liittymä- ja siirtohinnasto oli Nivos Verkot Oy:lla ja sen sähkönsiir-
toverkon alueella kaikista tuottavin ratkaisu oli 300 kVA teholuokan sähköliittymä, 300 
kWh akkuvarasto FCR-N reservimarkkinoilla ja 200 kWp aurinkosähköjärjestelmä. Liit-
tymä- ja siirtohinnaston suurimmat käyttökustannukset olivat PKS Sähkönsiirto Oy:n säh-
könsiirtoverkon alueella kaikista tuottavin ratkaisu oli 500 kVA teholuokan sähköliittymä, 
200 kWh akkuvarastolla FCR-N reservimarkkinoilla ja 100 kWp teholuokan aurinkosähkö-
järjestelmän. Savon Voima Verkot Oy:n sähkönsiirtoverkon alueen liittymä- ja siirtohinnas-
ton kustannukset olivat vähän edullisemmat kuin PKS Sähkönsiirto Oy:lla. Kaikista tuotta-
vin ratkaisu Savon Voima Verkot Oy:n sähkönsiirtoverkon alueella olisi 300 kVA teholuo-
kan sähköliittymä, 300 kWh akkuvarastolla FCR-N reservimarkkinoilla ja 200 kWp teho-
luokan aurinkovoimala. Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden alueilla vähiten tuottavin ratkaisu 
oli pienin 300 kVA tehon sähköliittymä, mutta siinä oli myös kaikista pienimmät investoin-
tikustannukset. Tärkeä huomio on, että jokaisen sähköverkkoyhtiön omalla alueella kaikista 
tuottavin vaihtoehto ei ollut kaikilla alueilla sama. Investointien kannattavuus hajautettuihin 
energiajärjestelmiin nousi liittymä- ja siirtohinnaston kasvaessa. Missään energiaratkaisussa 
suuri sähköliittymä ei ollut tuottavin ratkaisu ja sen myötä voidaan todeta, että työn tutki-
muksen tarve oli aiheellinen. Laskelmat kaikille latausasemien kustannuksille eri kohteissa 
ovat esiteltynä liitteissä 1−3 ja simulointiympäristöä on esitelty liitteiden 4−7 kuvakaap-
pauksissa.  
 
Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan ennustaa todellista käyttöastetta tai -profiilia suur-
teholatausasemalle haja-asutusalueella. Latausaseman mahdollista käyttöastetta voitaisiin 
arvioida esimerkiksi Suomen Liikennekartan tai Väyläviraston tutkimasta tiedosta henkilö-
autojen liikenteestä eri alueilla Suomea ja arvioida sähköautojen määrää näillä alueilla sekä 
ennakoida, kuinka paljon sähköautot tulisivat yleistymään. Simuloidun latausaseman toimi-
vuuteen, kustannuksiin ja tuottoon käytännössä vaikuttaa useampi tekijä ja sen toiminta to-
dellisuudessa voi vaihdella. Lisää tutkimuksen tulosten tarkkuuteen vaikuttavia asioita on 
arvioitu tarkemmin sille asetetulla virhemarginaalilla kappaleessa 8.5.5. 
 

8.5.5 Tutkimuksen virhemarginaali 
 
Latausasemalle laadittu simulointiympäristö vaati paljon suunnittelua ja monimutkaisia las-
kelmia, jotta simulointiympäristön saisi toteutettua onnistuneesti. Diplomityön vaatiman ai-
kataulun myötä simulointiympäristön kaikkia osa-alueita ei voitu toteuttaa vastaamaan täy-
sin realistista latausaseman toimintaa ja tämä aiheuttaa simulointiympäristölle pienen virhe-
marginaalin. Todellisen yhteenlasketun virhemarginaalin arvioidaan vaihtelevan 15 − 50 % 
riippuen useammasta tekijästä, joita arvioidaan tässä kappaleessa. Latausaseman simuloin-
tiympäristöön laadittiin latausaseman yksittäisille pisteille omat käyttöprofiilit yhden vuoro-
kauden ajalta Helenin julkisen latausaseman käyttöprofiilin perusteella. Yhdelle vuorokau-
delle sovellettua profiilia käytettiin joka päivä latausaseman viiden vuoden investointiajalta 
eikä eri viikonpäiville tai vuodenajoille luotu erillisiä profiileja. Latausaseman käyttöprofiili 
perustuu siis yhteen vuorokauteen ja laskelmat on tehty sen perusteella. Käyttöprofiili poh-
jautuu myös pääkaupungissa sijaitsevaan suurteholatausasemaan. Todellisuudessa lataus-
aseman käyttöprofiili saattaa vaihdella viikonpäivien, vuodenaikojen ja sijainnin mukaan. 
Myös latausaseman käyttöaste ja keskiarvoteho ovat melko korkeat latauspisteiden määrään 



88 
 

nähden ja verraten liikenteessä oleviin sähköautoihin. Simuloinnin latauskäyrien voitaisiin 
arvioida vastaavan lähempänä todellisuutta, kun sähköautot kehittyvät ja yleistyvät. 
 
Simulointiympäristön dynaaminen kuormanhallinta laski tehoja latauspisteiden kesken ta-
saisesti, dynaamisen kuormanhallinnan kytkeytyessä päälle. Dynaamisen kuormanhallinnan 
aikana sovellettiin samaa latausprofiilia yksittäisillä latauspisteillä samoilla latausajoilla eikä 
simuloinnissa otettu huomioon jäisikö latauspisteen käyttäjä lataamaan autoa pidemmäksi 
aikaa pienemmän lataustehon aikana tai lähtenyt etsimään toista latauspistettä, josta saisi 
suurempaa lataustehoa. Todellisessa tilanteessa latauspisteen käyttäjä saattaisi ladata sähkö-
autoa pidemmän aikaa, jotta saa ladattua sähköauton akkuun enemmän sähköenergiaa tai 
etsiä matkan varrelta toisen latauspisteen, josta saa suuremman lataustehon. Sähköauton la-
taus kestäisi noin 15-30 minuuttia kauemmin dynaamisen kuormanhallinnan rajoitetun tehon 
myötä ja sähköauton käyttäjä joutuisi odottamaan latauspisteellä kauemmin kuin täydellä 
latausteholla. Latauksesta tullut tuotto olisi tällöin suurempi, jos asiakas jää odottamaan la-
tausta vielä pidemmäksi aikaa. 
 
Hajautettujen energiajärjestelmien toteuttaminen latausaseman rinnalla vaati paljon suunnit-
telua ja siinä hyväksyttiin seuraavat oletukset. Akkuvarasto latautuu tasaisesti 2 C-arvolla 
vakiona, eikä sille määritetty omaa latauskäyrää tai sovellettu CC/CV-latauskäyrää. Li-
tiumioniakkujen latauskäyrän toimintaa selostettiin kappaleessa 6.5. Taajuusohjattu käyttö-
reservin FCR-N-markkinat edellyttää, että ennen käyttöönottoa akkuvaraston kapasiteetti on 
puolillaan, jolloin akkua voidaan purkaa tai ladata tarvittaessa. Tätä tekijää ei otettu huomi-
oon, kun laskelmiin laskettiin FCR-N-markkinoiden tuotot 10 tunnin ajalta vuorokaudessa. 
Aurinkosähköjärjestelmän tuottoprofiili perustui ainoastaan yhteen vuorokauteen kesä-
kuussa 2019 Etelä-Suomen alueella. Tämä tuottoprofiili kuitenkin puolitettiin kustannuslas-
kelmissa koko vuoden ajalta, jolloin tuottoprofiili vastasi 900 tuntia aurinkosähköjärjestel-
män huipputehontuottoa vuodessa. Helenin aurinkovoiman tekniset asiantuntijat arvioi myy-
miensä aurinkosähköjärjestelmien huipputehontuotoksi 828 tuntia huipputehontuottoa vuo-
dessa, jolloin 900 tuntia katsottiin olevan tarpeeksi lähellä 828 tuntia. 
 
Kustannuslaskelmissa ei otettu huomioon valtion mahdollisesti tarjoamia tukia sähköautojen 
latausasemien rakennutuksiin tai hajautetun energiajärjestelmän tuottaman uusiutuvan ener-
gian, kuten aurinkovoimalan tuomaa positiivista mainosta Helen Oy:n tuotemerkin näky-
vyydelle. Simulointiympäristössä latauksesta perittiin asiakkaalta 0,79 € / kWh, joka on hi-
taampia latausasemia huomattavasti kalliimpi. Vertailuna tähän otettiin IONITYn hinnaston 
mukainen energiaperusteinen veloitus IONITYn omalla puhelin sovelluksella [83]. Latauk-
sen veloitus on normaaleihin Mode 3-lataustilan latausasemiin verrattuna melko korkea ja 
latauksen hinnoittelua suurteholatausasemalle energiaperusteisesti oli hankala määrittää. 
Suurin osa Mode 4-lataustilan latauksista veloitetaan aikaperusteisesti tietyllä hinnalla mi-
nuuttia kohden EU:n mittalaitedirektiivin takia, koska useista suurteholatausasemista puut-
tuu IEC:N ja eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön CENELECin (European 
Committee For Electrotechnical Standardization) vaatima kansallinen tyyppihyväksyntä 
[88] tasasähkön energiasisällön mittaamiseen. Energiaperusteisella hinnoittelulla voitaisiin 
miettiä, että onko 0,79 € / kWh liian suuri hinta maksaa sähköauton latauksesta. Toisaalta 
haja-asutusalueella ei välttämättä ole toista tehokasta latausasemaa lähellä ja asiakkaalla ei 
ole muita vaihtoehtoja, kuin ladata kyseisellä latausasemalla. Asiakkaan veloitushinnassa ei 
myöskään laskettu mukaan roaming-kuluja, joissa asiakas olisi aloittanut latauksen toisen 
latausoperaattorin kautta ja veloitus voisi olla jopa kalliimpi. 
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9 Yhteenveto 
 
Tässä työssä tarkasteltiin erilaisia energiaratkaisuja, joissa sähköauton latausasema on liitet-
tynä eri teholuokan sähköliittymiin ja erilaisiin hajautettuihin energiajärjestelmiin. Työn teo-
riaosuuteen (kappaleet 1-7) laadittiin laaja kirjallisuuskatsaus sähköautoista, sähköautojen 
lataukseen liittyvistä käsitteistä ja hajautetuista energiajärjestelmistä. Työn tutkimusosiossa 
(kappale 8) tarkasteltiin sähköauton latausaseman toimintaa erilaisilla energiaratkaisuilla ja 
arvioitiin niiden kustannuksia eri haja-asutusalueiden sähkönsiirtoverkkoyhtiöiden hinnas-
toilla.  
 
Työn alussa esitettyä tutkimuskysymystä - ”Jos suurteholatausasema haluttaisiin sijoittaa 
haja-asutusalueelle, kannattaako investoida suureen sähköliittymään, hajautettuun energia-
järjestelmään vai soveltaa älykkäitä latausratkaisuja” - varten simuloitiin latausaseman toi-
mintaa erilaisilla energiaratkaisuilla ja laskettiin kustannuksia haja-asutusalueiden sähkö-
verkkoyhtiöiden mukaisilla hinnoilla. Tutkimuskysymykseen voitaisiin vastata, että jokaista 
haja-asutusaluetta varten kannattaa suorittaa tutkimusta vastaava analyysi kohdekohtaisesti, 
koska kannattavuus vaihtelee sijainnin paikallisen sähköverkkoyhtiön ja hajautettujen ener-
giajärjestelmien kustannusten mukaisesti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä kalliimpi säh-
könsiirtoverkon liittymä- ja siirtohinnasto on, sitä kannattavampaa on soveltaa hajautettuja 
energiajärjestelmiä sähköauton latausaseman rinnalla. Työn alussa oletettu hypoteesi ei vas-
tannut tutkimuksen lopputulosta, koska millään alueella sähköauton latausaseman liittämi-
nen isoimpaan tarvittavan teholuokan sähköliittymään ei olisi ollut tuottoisin vaihtoehto. 
Suureen sähköliittymään investoinnissa ei ole myöskään minkäänlaista jälleenmyyntiarvoa. 
Hajautetut energiajärjestelmät ovat siirrettävissä ja jälleenmyytävänä, mutta sähköliittymää 
ei voida myydä eteenpäin, jos latausaseman toiminta haluttaisiin jostain syystä lakkauttaa tai 
siirtää. Tutkimustyössä suoritettujen kustannuslaskelmien laatiminen kohdekohtaisesti on 
taloudellisesti hyödyllistä. 
 
Diplomityölle asetettu tavoite saavutettiin. Latausaseman toteutusta ja kustannuksia eri ener-
giaratkaisujen yhteydessä tarkasteltiin onnistuneesti. Johdannossa ja tutkimuksen tuloksissa 
esitettyyn tutkimuskysymykseen saatiin kattava vastaus kaikissa sähköverkkoyhtiöiden koh-
teiden kartoituksissa. Tällä hetkellä tiedonpuute sähköautojen määrästä, suurteholatausase-
mien kysynnästä ja lataustehoista Suomessa aiheuttaa haasteita latausaseman todellisessa 
käyttöasteen arvioinnissa lähitulevaisuudessa. Mikäli sähköautot yleistyvät EU:n ja Suomen 
asettamien ilmastotavoitteiden ennusteiden mukaisesti, sähköautojen hinnat laskevat ja la-
taustehot kehittyvät, niin Suomessa suurteholatauksen kysyntä tulee kasvamaan. Tämän 
myötä tämän tutkimuksen tuloksia tulisi arvioida uudelleen tulevaisuudessa. 
 
Sähköautojen lataus on tällä hetkellä nopeasti kehittyvä markkina-alue, jossa lataustehot ja 
-määrät kasvavat jatkuvasti. Sähköautojen käyttöä ja niiden houkuttelevuutta voidaan paran-
taa tarjoamalla sähköautoille parempi latausinfrastruktuuri, joka tekee sähköautojen käytöstä 
helpompaa ja sellaisen ostamisesta houkuttelevampaa. Latausaseman rakennuttajien näkö-
kulmasta ne yritykset, jotka tekevät suuria investointeja nyt tulevat todennäköisesti saamaan 
suurimmat latausmarkkinaosuudet tulevaisuudessa. Tehokkaita sähköautojen latausasemia 
on Suomen haja-asutusalueilla vain muutama asennettuna tällä hetkellä. Sähköautoilla suju-
van liikkumisen varmistamiseksi tehokkaita latausasemia olisi lisättävä ympäri Suomea. 
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10 Tarve jatkotutkimuksille 
 
Diplomityön aiheen sisällön kartoittamisen alkuvaiheessa oli haasteita päättää millä kei-
noilla työn sisältöä aletaan laatimaan ja työn edetessä nousi pinnalle useita aiheita, joita tulisi 
tutkia laajemmin. Tässä tutkimuksessa aihe oli kuitenkin rajattu tutkimaan tehokkaan lataus-
aseman ja eri energiaratkaisujen yhteistä toimivuutta ja kustannuksia haja-asutusalueilla ja 
muita sähköauton lataukseen liittyviä aiheita käsiteltiin työn aikana lyhyesti. Tarvetta jatko-
tutkimuksille olisi siis paljon. 
 
Tutkimuksen teoriaosuuden kirjoittamisen aikana todettiin, että kattavia tutkimuksia puuttuu 
usealta alueelta liittyen sähköautojen lataukseen varsinkin tilanteissa, joissa halutaan suurta 
lataustehoa sähköverkon haja-asutusalueilla. Sähköautojen suurteholatausasemien aiheutta-
mat tekijät sähköverkossa jaeltavaan sähkönlaatuun ei ole tutkittu tarpeeksi laajasti. Tätä 
diplomityötä tehdessä haastateltiin kahden suurteholatausasemavalmistajan sähköteknisiä 
asiantuntijoita, joiden mukaan suurteholatausaseman tehoelektroniikkamoduuleilla voi olla 
suuriakin negatiivisia, mutta myös positiivisia vaikutuksia sähköverkon sähkönlaatuun. 
Suurteholatausasemista aiheutuma loisteho ja sen hallinta on aihe, joka vaatisi täysin erilli-
sen diplomityön. Suurteholatauksen yleistyessä ja lataustehojen kasvaessa muodostuu myös 
tarve tutkia sähköisten hyötyajoneuvojen lataamista raskaan kaluston sähköistyessä, jonka 
myötä suurteholatauksen tarve tulee edistymään entisestään. 
 
Latausasemien erilaisiin älykkäisiin ominaisuuksiin löytyi useita tutkimuksia ja artikkeleita 
[18, 27, 28, 30, 52, 87, 88, 89 & 90], joissa kerrottiin mitä kaikkea älykäs sähköauton lataus-
asema pystyy tekemään. Eri aineistoja tai latausoperaattorin latausasemien käyttöprofiileja 
tutkimalla voisi kuitenkin muodostaa jonkinlaisen todennäköisyyslaskennan sille, miten la-
tausasemaa käytetään ja kuinka lataustehon maksimikapasiteettia voitaisiin jo ennustaen 
säätää ulkoisen ohjauksen tai dynaamisen kuormanhallinnan avulla. Lataustehon ohjauksen 
ja siirron lisäksi modulaaristen latausasemien eri toteutustapoja tulisi tutkia sen mukaan, että 
minkälaisella kokoonpanolla modulaarinen latausasema kannattaa ottaa käyttöön ja missä 
vaiheessa latausasemaa kannattaa laajentaa latauspisteiden määrällä tai tehokapasiteetilla. 
 
Sähköverkon heikoimmilla alueilla olisi kannattavaa myös tutkia lataustehokapasiteetin siir-
toa ja säätöä sähköverkon kuorman mukaan, jossa sähköverkko kommunikoisi latausope-
raattorin latausasemien kanssa samalla tavalla kuin kappaleessa 6.10. Tähän aiheeseen liit-
tyen sähköverkon eri osa-alueiden ja latausaseman välinen kommunikointi SFS-EN 60364-
8-2-standardin mukaisesti vaatisi lisää tutkimuksia tehon säätämisessä ja kaksisuuntaisessa 
latauksessa.
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Liite 1. Pohjois-Karjalan Sähköverkot Oy laskelmat 
 
 
Liittymähinnat + käyttökus-
tannukset 300    500    800    

Kohde 

Liittymis-
teho 300 
kVA    

Liitty-
misteho 
500 kVA    

Liitty-
misteho 
800 kVA    

Juuka, ABC:n parkkipaikka 62 370 €       88 850 €       
125 720 

€       
Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 37 860 €       63 100 €       

100 960 
€       

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 76 625 €       

103 105 
€       

139 975 
€       

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  56 520 €       83 000 €       

119 870 
€       

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 37 860 €       63 100 €       

100 960 
€       

Keskiarvo 54 247 €       80 231 €       
117 497 

€       

             
Liittymähinnat + käyttökus-
tannukset    60 

kk ajan-
jaksolta:        

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
DLM:llä 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Juuka, ABC:n parkkipaikka 
392 670 

€ 
420 126 

€ 
2 195 
916 € 

1 383 
119 € 

419 150 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 576 
703 € 

456 020 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 591 
870 € 

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 

368 160 
€ 

420 126 
€ 

2 195 
916 € 

1 407 
629 € 

393 400 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 602 
453 € 

431 260 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 616 
630 € 

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 

406 925 
€ 

420 126 
€ 

2 195 
916 € 

1 368 
864 € 

433 405 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 562 
448 € 

470 275 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 577 
615 € 
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Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  

386 820 
€ 

420 126 
€ 

2 195 
916 € 

1 388 
969 € 

413 300 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 582 
553 € 

450 170 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 597 
720 € 

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 

368 160 
€ 

420 126 
€ 

2 195 
916 € 

1 407 
629 € 

393 400 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 602 
453 € 

431 260 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 616 
630 € 

Keskiarvo 
384 547 

€ 
420 126 

€ 
2 195 
916 € 

1 391 
242 € 

410 531 
€ 510 422 € 

2 506 
275 € 

1 585 
322 € 

447 797 
€ 592 497 € 

2 640 
386 € 

1 600 
093 € 

             
             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        

Juuka, ABC:n parkkipaikka 
482 670 

€ 
492 074 

€ 
2 640 
386 € 

1 665 
643 € 

479 150 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 628 
760 €         

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 

458 160 
€ 

492 074 
€ 

2 640 
386 € 

1 690 
153 € 

453 400 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 654 
510 €         

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 

496 925 
€ 

492 074 
€ 

2 640 
386 € 

1 651 
388 € 

493 405 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 614 
505 €         

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  

476 820 
€ 

492 074 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
493 € 

473 300 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 634 
610 €         

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 

458 160 
€ 

492 074 
€ 

2 640 
386 € 

1 690 
153 € 

453 400 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 654 
510 €         

Keskiarvo 
474 547 

€ 
492 074 

€ 
2 640 
386 € 

1 673 
766 € 

470 531 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 637 
379 €     

             
             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla + FCR-N markkina 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
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Juuka, ABC:n parkkipaikka 
482 670 

€ 
456 434 

€ 
2 640 
386 € 

1 701 
283 € 

479 150 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 692 
840 €         

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 

458 160 
€ 

456 434 
€ 

2 640 
386 € 

1 725 
793 € 

453 400 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 718 
590 €         

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 

496 925 
€ 

456 434 
€ 

2 640 
386 € 

1 687 
028 € 

493 405 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 678 
585 €         

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  

476 820 
€ 

456 434 
€ 

2 640 
386 € 

1 707 
133 € 

473 300 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 698 
690 €         

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 

458 160 
€ 

456 434 
€ 

2 640 
386 € 

1 725 
793 € 

453 400 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 718 
590 €         

Keskiarvo 
474 547 

€ 
456 434 

€ 
2 640 
386 € 

1 709 
406 € 

470 531 
€ 468 396 € 

2 640 
386 € 

1 701 
459 € 

#JAKO/0
! #JAKO/0! 

#JAKO/
0! 

#JAKO/0
! 

             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla ja PV 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Aurinkovoimalan teho 
(kWp) 200    100        

Juuka, ABC:n parkkipaikka 
552 670 

€ 
386 303 

€ 
2 640 
386 € 

1 701 
413 € 

514 150 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 720 
000 €         

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 

528 160 
€ 

386 303 
€ 

2 640 
386 € 

1 725 
923 € 

488 400 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 745 
750 €         

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 

566 925 
€ 

386 303 
€ 

2 640 
386 € 

1 687 
158 € 

528 405 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 705 
745 €         

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  

546 820 
€ 

386 303 
€ 

2 640 
386 € 

1 707 
263 € 

508 300 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 725 
850 €         

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 

528 160 
€ 

386 303 
€ 

2 640 
386 € 

1 725 
923 € 

488 400 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 745 
750 €         

Keskiarvo 
544 547 

€ 
386 303 

€ 
2 640 
386 € 

1 709 
536 € 

505 531 
€ 406 237 € 

2 640 
386 € 

1 728 
619 € 

#JAKO/0
! #JAKO/0! 

#JAKO/
0! 

#JAKO/0
! 
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0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla ja PV + FCR-N mark-
kina 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Aurinkovoimalan teho 
(kWp) 200    100        

Juuka, ABC:n parkkipaikka 
552 670 

€ 
350 663 

€ 
2 640 
386 € 

1 737 
053 € 

514 150 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 743 
760 €         

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha 

528 160 
€ 

350 663 
€ 

2 640 
386 € 

1 761 
563 € 

488 400 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 769 
510 €         

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka 

566 925 
€ 

350 663 
€ 

2 640 
386 € 

1 722 
798 € 

528 405 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 729 
505 €         

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka  

546 820 
€ 

350 663 
€ 

2 640 
386 € 

1 742 
903 € 

508 300 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 749 
610 €         

Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka 

528 160 
€ 

350 663 
€ 

2 640 
386 € 

1 761 
563 € 

488 400 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 769 
510 €         

Keskiarvo 
544 547 

€ 
350 663 

€ 
2 640 
386 € 

1 745 
176 € 

505 531 
€ 382 477 € 

2 640 
386 € 

1 752 
379 €     

             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 
+ FESS 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauk-
sen 
energia-
määrä Tuotto 

FESS energia (kWh) 0    60        

Juuka, ABC:n parkkipaikka         
437 150 

€ 532 476 € 
2 640 
386 € 

1 670 
760 €         

Juuka Nunnalahden Teboilin 
piha         

411 400 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 696 
510 €         

Lieksa Koli, Yläkolin parkki-
paikka         

451 405 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 656 
505 €         

Heinävesi, Valamon luosta-
rin parkkipaikka          

431 300 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 676 
610 €         
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Ilomantsi, Petkeljärven kan-
sallispuiston parkkipaikka         

411 400 
€ 532 476 € 

2 640 
386 € 

1 696 
510 €         

Keskiarvo         
428 531 

€ 532 476 € 
2 640 
386 € 

1 679 
379 €         
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Liite 2. Savon Voima Verkot Oy laskelmat 
 
Liittymähinnat + käyttö-
kustannukset    60 

kk ajan-
jaksolta:        

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät DLM:llä 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Viitostupa, Pöljä 
392 600 

€ 384 855 € 
2 195 916 

€ 
1 418 
460 € 

415 200 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 617 
037 € 

451 300 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 627 
687 € 

ST1 Siilinjärvi, Toijala 
392 600 

€ 384 855 € 
2 195 916 

€ 
1 418 
460 € 

415 200 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 617 
037 € 

451 300 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 627 
687 € 

Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3 

392 600 
€ 384 855 € 

2 195 916 
€ 

1 418 
460 € 

415 200 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 617 
037 € 

451 300 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 627 
687 € 

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552 

395 600 
€ 384 855 € 

2 195 916 
€ 

1 415 
460 € 

418 200 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 614 
037 € 

454 300 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 624 
687 € 

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4 

392 600 
€ 384 855 € 

2 195 916 
€ 

1 418 
460 € 

415 200 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 617 
037 € 

451 300 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 627 
687 € 

 
393 200 

€ 384 855 € 
2 195 916 

€ 
1 417 
860 € 

415 800 
€ 

474 038 
€ 

2 506 
275 € 

1 616 
437 € 

451 900 
€ 561 399 € 

2 640 386 
€ 

1 627 
087 € 

             
             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät akulla 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        

Viitostupa, Pöljä 
482 600 

€ 447 427 € 
2 640 386 

€ 
1 710 
359 € 

475 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
967 €         

ST1 Siilinjärvi, Toijala 
482 600 

€ 447 427 € 
2 640 386 

€ 
1 710 
359 € 

475 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
967 €         
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Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3 

482 600 
€ 447 427 € 

2 640 386 
€ 

1 710 
359 € 

475 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
967 €         

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552 

485 600 
€ 447 427 € 

2 640 386 
€ 

1 707 
359 € 

478 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 668 
967 €         

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4 

482 600 
€ 447 427 € 

2 640 386 
€ 

1 710 
359 € 

475 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
967 €         

 
483 200 

€ 447 427 € 
2 640 386 

€ 
1 709 
759 € 

475 800 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 671 
367 €         

             
             
0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät akulla + Verkon tuke-
minen 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        

Viitostupa, Pöljä 
482 600 

€ 411 787 € 
2 640 386 

€ 
1 745 
999 € 

475 200 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 695 
727 €         

ST1 Siilinjärvi, Toijala 
482 600 

€ 411 787 € 
2 640 386 

€ 
1 745 
999 € 

475 200 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 695 
727 €         

Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3 

482 600 
€ 411 787 € 

2 640 386 
€ 

1 745 
999 € 

475 200 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 695 
727 €         

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552 

485 600 
€ 411 787 € 

2 640 386 
€ 

1 742 
999 € 

478 200 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 692 
727 €         

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4 

482 600 
€ 411 787 € 

2 640 386 
€ 

1 745 
999 € 

475 200 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 695 
727 €         

 
483 200 

€ 411 787 € 
2 640 386 

€ 
1 745 
399 € 

475 800 
€ 

469 459 
€ 

2 640 
386 € 

1 695 
127 €         

             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät akulla ja PV 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
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Aurinkovoimalan teho 
(kWp) 200    100        

Viitostupa, Pöljä 
552 600 

€ 355 440 € 
2 640 386 

€ 
1 732 
347 € 

510 200 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 711 
691 €         

ST1 Siilinjärvi, Toijala 
552 600 

€ 355 440 € 
2 640 386 

€ 
1 757 
486 € 

510 200 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 711 
691 €         

Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3 

552 600 
€ 355 440 € 

2 640 386 
€ 

1 757 
486 € 

510 200 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 711 
691 €         

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552 

555 600 
€ 355 440 € 

2 640 386 
€ 

1 754 
486 € 

513 200 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 708 
691 €         

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4 

552 600 
€ 355 440 € 

2 640 386 
€ 

1 757 
486 € 

510 200 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 711 
691 €         

 
553 200 

€ 355 440 € 
2 640 386 

€ 
1 751 
858 € 

510 800 
€ 

418 496 
€ 

2 640 
386 € 

1 711 
091 €         

             
0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät akulla ja PV + verkon 
tuki 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Aurinkovoimalan teho 
(kWp) 200    100        

Viitostupa, Pöljä 
552 600 

€ 319 800 € 
2 640 386 

€ 
1 767 
987 € 

510 200 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 735 
451 €         

ST1 Siilinjärvi, Toijala 
552 600 

€ 319 800 € 
2 640 386 

€ 
1 767 
987 € 

510 200 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 735 
451 €         

Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3 

552 600 
€ 319 800 € 

2 640 386 
€ 

1 767 
987 € 

510 200 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 735 
451 €         

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552 

555 600 
€ 319 800 € 

2 640 386 
€ 

1 764 
987 € 

513 200 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 732 
451 €         

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4 

552 600 
€ 319 800 € 

2 640 386 
€ 

1 767 
987 € 

510 200 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 735 
451 €         
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553 200 

€ 319 800 € 
2 640 386 

€ 
1 767 
387 € 

510 800 
€ 

394 736 
€ 

2 640 
386 € 

1 734 
851 €         

             

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liitty-
mät + FESS 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
500 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauk-
sen ener-
giamäärä Tuotto 

Inves-
tointi 
800 kVA 

Elinkaari 
/ Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

FESS energia (kWh) 0    60        

Viitostupa, Pöljä         
433 200 

€ 
493 219 

€ 
2 640 
386 € 

1 713 
967 €         

ST1 Siilinjärvi, Toijala         
433 200 

€ 
493 219 

€ 
2 640 
386 € 

1 713 
967 €         

Iisalmen keskusta, Luu-
niemenkatu 3         

433 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 713 
967 €         

Törmälän loma- ja kurssi-
keskus Oy, Konnekoskentie 
552         

436 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 710 
967 €         

Neste Siilinjärvi. Tarinantie 
4         

433 200 
€ 

493 219 
€ 

2 640 
386 € 

1 713 
967 €         

         
433 800 

€ 
493 219 

€ 
2 640 
386 € 

1 713 
367 €         
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Liite 3. NIVOS Verkot Oy laskelmat 
 
 
Liittymähinnat + käyttökus-
tannukset 300    500    800    

Kohde 

Liitty-
misteho 
300 kVA    

Liittymis-
teho 500 
kVA    

Liittymis-
teho 800 
kVA    

Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 40 000 €       59 250 €       96 960 €       

             
Liittymähinnat + käyttökus-
tannukset 60    

kk ajan-
jaksolta:        

0.8, 0.5 & 0.3 MW Liittymät 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 

370 300 
€ 301 699 € 

2 195 916 
€ 

1 523 
917 € 330 300 € 

361 
498 € 

2 506 275 
€ 

1 814 
477 € 427 260 € 

411 
558 € 

2 640 386 
€ 

1 801 
568 € 

             

0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 

460 300 
€ 355 138 € 

2 640 386 
€ 

1 824 
948 € 390 300 € 

377 
880 € 

2 640 386 
€ 

1 872 
207 €         

             

0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla + Verkon tukeminen 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
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Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 

460 300 
€ 319 498 € 

2 640 386 
€ 

1 860 
588 € 390 300 € 

354 
120 € 

2 640 386 
€ 

1 895 
967 €         

             

0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla ja PV 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Aurinkovoimalan teho (kWp) 200    100        
Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 

530 300 
€ 276 576 € 

2 640 386 
€ 

1 833 
510 € 484 550 € 

314 
062 € 

2 640 386 
€ 

1 841 
775 €         

             

0.5 & 0.3 MW Liittymät 
akulla ja PV + verkon tuki 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Akun koko (kWh) 300    200        
Aurinkovoimalan teho (kWp) 200    100        
Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä 

530 300 
€ 240 936 € 

2 640 386 
€ 

1 869 
150 € 484 550 € 

290 
302 € 

2 640 386 
€ 

1 865 
535 €         

             

0.5 MW Liittymät + FESS 

Inves-
tointi 
300 kVA 

Elinkaari / 
Käyttö 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 500 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

Inves-
tointi 800 
kVA 

Elin-
kaari 

Latauksen 
energia-
määrä Tuotto 

FESS energia (kWh) 0    60        
Mäntsälä Juustoportti. Pohjoi-
nen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä         348 300 € 

377 
880 € 

2 640 386 
€ 

1 914 
207 €         
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Liite 4. Latausaseman simulointiympäristö - Kuvakaappaus 
 
Column1 Column110 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column72 Column8 Column60
# meta Latausaseman huippukuorma 731,8 kW

Liittymän huippukuorma 770,316 kW
{"start_date": "2021-01-01 00:00"  "resolution": 2  "unit": "W"  "num_profiles": 2} Liittymä 800 kW
# id_list Latausaseman hyötysuhde 0,95 %
{ Maksimiteho 760 kW
demo_lv_grid: ["node_d3"  "node_d6"  "node_d7" "node_d8" "node_d9" "node_d11" "node_d12" Keskiarvoteho (liittymä) 100,871
} Charger 1 Charger 2 Charger 3 Charger 4 Charger 5 Charger 6 IDLE CONS Sum Liittymäteho Keskiarvoteho (DC) 95,8272

2021-01-01 00:00 0:00 0 116,1 0 0 0 0 0 116,1 122,2105263
2021-01-01 00:02 0:02 0 115,1 0 0 0 0 0 115,1 121,1578947
2021-01-01 00:04 0:04 0 98,6 0 0 0 0 0 98,6 103,7894737
2021-01-01 00:06 0:06 0 97,7 0 0 0 0 0 97,7 102,8421053
2021-01-01 00:08 0:08 0 95,2 0 0 0 0 0 95,2 100,2105263
2021-01-01 00:10 0:10 0 89,7 0 0 0 0 0 89,7 94,42105263
2021-01-01 00:12 0:12 0 84 0 0 0 0 0 84 88,42105263
2021-01-01 00:14 0:14 0 64,8 0 0 0 0 0 64,8 68,21052632
2021-01-01 00:16 0:16 0 61 0 0 0 0 0 61 64,21052632
2021-01-01 00:18 0:18 0 56,2 0 0 0 0 0 56,2 59,15789474
2021-01-01 00:20 0:20 0 53,8 0 0 0 0 0 53,8 56,63157895
2021-01-01 00:22 0:22 115,5 51,7 0 0 0 0 0 167,2 176
2021-01-01 00:24 0:24 116,2 49,3 0 0 0 0 0 165,5 174,2105263
2021-01-01 00:26 0:26 115,7 47 0 0 0 0 0 162,7 171,2631579
2021-01-01 00:28 0:28 113 45 0 0 0 0 0 158 166,3157895
2021-01-01 00:30 0:30 92,1 40,5 0 0 0 0 0 132,6 139,5789474
2021-01-01 00:32 0:32 86 38,5 0 0 0 0 0 124,5 131,0526316
2021-01-01 00:34 0:34 80,6 36,9 0 0 0 0 0 117,5 123,6842105
2021-01-01 00:36 0:36 75,3 35,1 0 0 0 0 0 110,4 116,2105263
2021-01-01 00:38 0:38 63 33,6 0 0 0 0 0 96,6 101,6842105
2021-01-01 00:40 0:40 59,4 0 0 0 0 0 0 59,4 62,52631579
2021-01-01 00:42 0:42 57,3 0 0 0 0 0 0 57,3 60,31578947
2021-01-01 00:44 0:44 54,8 0 0 0 0 0 0 54,8 57,68421053
2021-01-01 00:46 0:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:48 0:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:50 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:52 0:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:54 0:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:56 0:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:58 0:58 0 113,5 0 0 0 0 0 113,5 119,4736842
2021-01-01 01:00 1:00 0 114 0 0 0 0 0 114 120
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Liite 5. Latausaseman simulointiympäristö dynaamisella kuormahallinnalla - Kuvakaappaus 
 
Column1 ColumnColumn2 Column22 Column3 Column32 Column4 Column42 Column5 Column52 Column6 Column62 Column7 Column72 Column73 Column8 Column60 Column61 Column612 Latausaseman huippukuorma 475 kW

#VIITTAUS! Liittymän huippukuorma 500 kW
# meta Liittymä 500 kW
{"start_date": "2021-01-01 0 "resolution": 2  "unit": "W"  "num_profiles": 2} Latausaseman hyötysuhde 0,95 %
# id_list Maksimiteho 475 kW
{
demo_lv_grid: ["node_d3"  "node_d6"  "node_d7" "node_d8" "node_d9" "node_d11" "node_d12"
} Charger 1 Charger 1 DLM Charger 2 Charger 2 DLM Charger 3 Charger 3 DLM Charger 4 Charger 4 DLCharger 5 Charger 5 DLM Charger 6 Charger 6 DLM IDLE CONS Sum DLM Sum DLM Liittymän teho

2021-01-01 00:00 0:00 0 0 116,1 116,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,1 0 116,1 122,2105263
2021-01-01 00:02 0:02 0 0 115,1 115,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,1 0 115,1 121,1578947
2021-01-01 00:04 0:04 0 0 98,6 98,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,6 0 98,6 103,7894737
2021-01-01 00:06 0:06 0 0 97,7 97,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,7 0 97,7 102,8421053
2021-01-01 00:08 0:08 0 0 95,2 95,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 0 95,2 100,2105263
2021-01-01 00:10 0:10 0 0 89,7 89,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,7 0 89,7 94,42105263
2021-01-01 00:12 0:12 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 84 88,42105263
2021-01-01 00:14 0:14 0 0 64,8 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,8 0 64,8 68,21052632
2021-01-01 00:16 0:16 0 0 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 64,21052632
2021-01-01 00:18 0:18 0 0 56,2 56,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,2 0 56,2 59,15789474
2021-01-01 00:20 0:20 0 0 53,8 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8 0 53,8 56,63157895
2021-01-01 00:22 0:22 115,5 115,5 51,7 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,2 0 167,2 176
2021-01-01 00:24 0:24 116,2 116,2 49,3 49,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,5 0 165,5 174,2105263
2021-01-01 00:26 0:26 115,7 115,7 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,7 0 162,7 171,2631579
2021-01-01 00:28 0:28 113 113 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 158 166,3157895
2021-01-01 00:30 0:30 92,1 92,1 40,5 40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,6 0 132,6 139,5789474
2021-01-01 00:32 0:32 86 86 38,5 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,5 0 124,5 131,0526316
2021-01-01 00:34 0:34 80,6 80,6 36,9 36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,5 0 117,5 123,6842105
2021-01-01 00:36 0:36 75,3 75,3 35,1 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,4 0 110,4 116,2105263
2021-01-01 00:38 0:38 63 63 33,6 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6 0 96,6 101,6842105
2021-01-01 00:40 0:40 59,4 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 62,52631579
2021-01-01 00:42 0:42 57,3 57,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,3 0 57,3 60,31578947
2021-01-01 00:44 0:44 54,8 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,8 0 54,8 57,68421053
2021-01-01 00:46 0:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:48 0:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:50 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:52 0:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:54 0:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:56 0:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-01 00:58 0:58 0 0 113,5 113,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,5 0 113,5 119,4736842
2021-01-01 01:00 1:00 0 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114 120
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Liite 6. Latausaseman simulointiympäristö kineettisellä energia- tai akkuvarastolla - Kuvakaap-
paus 
 
Column1 Column110 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column72 Column8 Column60 Column602 Column6022 Column603 Column604 Column6042 Column6043 Column6044 Column605 Column606
# meta Latausaseman maksimikuorma 731,8 kW
{"start_date": "2021-01-01 00:00"  "resolution": 2  "unit": "W"  "num_profiles": 2} Liittymän maksimikuorma 500,0 kW
# id_list
{ Liittymä 500 kW
demo_lv_grid: ["node_d3"  "node_d6"  "node_d7" "node_d8" "node_d9" "node_d11" "node_d12" Latausaseman hyötysuhde 0,95 %
} Charger 1 Charger 2 Charger 3 Charger 4 Charger 5 Charger 6 IDLE Sum 1' DISCHARGE Capacity True CAP Purkuteho Akun kuluttam  Latausteho Akkuun ladatt  Battery PowerDC-Liittymän teho AC Liittymän teho Maksimiteho 475 kW

200 200 0 0 0 0
2021-01-01 00:00 0:00 0 116,1 0 0 0 0 0 116,1 0 200 200 0 0 0 0 0 116,1 122,2105263
2021-01-01 00:02 0:02 0 115,1 0 0 0 0 0 115,1 0 200 200 0 0 0 0 0 115,1 121,1578947
2021-01-01 00:04 0:04 0 98,6 0 0 0 0 0 98,6 0 200 200 0 0 0 0 0 98,6 103,7894737
2021-01-01 00:06 0:06 0 97,7 0 0 0 0 0 97,7 0 200 200 0 0 0 0 0 97,7 102,8421053
2021-01-01 00:08 0:08 0 95,2 0 0 0 0 0 95,2 0 200 200 0 0 0 0 0 95,2 100,2105263
2021-01-01 00:10 0:10 0 89,7 0 0 0 0 0 89,7 0 200 200 0 0 0 0 0 89,7 94,42105263
2021-01-01 00:12 0:12 0 84 0 0 0 0 0 84 0 200 200 0 0 0 0 0 84,0 88,42105263
2021-01-01 00:14 0:14 0 64,8 0 0 0 0 0 64,8 0 200 200 0 0 0 0 0 64,8 68,21052632
2021-01-01 00:16 0:16 0 61 0 0 0 0 0 61 0 200 200 0 0 0 0 0 61,0 64,21052632
2021-01-01 00:18 0:18 0 56,2 0 0 0 0 0 56,2 0 200 200 0 0 0 0 0 56,2 59,15789474
2021-01-01 00:20 0:20 0 53,8 0 0 0 0 0 53,8 0 200 200 0 0 0 0 0 53,8 56,63157895
2021-01-01 00:22 0:22 115,5 51,7 0 0 0 0 0 167,2 0 200 200 0 0 0 0 0 167,2 176
2021-01-01 00:24 0:24 116,2 49,3 0 0 0 0 0 165,5 0 200 200 0 0 0 0 0 165,5 174,2105263
2021-01-01 00:26 0:26 115,7 47 0 0 0 0 0 162,7 0 200 200 0 0 0 0 0 162,7 171,2631579
2021-01-01 00:28 0:28 113 45 0 0 0 0 0 158 0 200 200 0 0 0 0 0 158,0 166,3157895
2021-01-01 00:30 0:30 92,1 40,5 0 0 0 0 0 132,6 0 200 200 0 0 0 0 0 132,6 139,5789474
2021-01-01 00:32 0:32 86 38,5 0 0 0 0 0 124,5 0 200 200 0 0 0 0 0 124,5 131,0526316
2021-01-01 00:34 0:34 80,6 36,9 0 0 0 0 0 117,5 0 200 200 0 0 0 0 0 117,5 123,6842105
2021-01-01 00:36 0:36 75,3 35,1 0 0 0 0 0 110,4 0 200 200 0 0 0 0 0 110,4 116,2105263
2021-01-01 00:38 0:38 63 33,6 0 0 0 0 0 96,6 0 200 200 0 0 0 0 0 96,6 101,6842105
2021-01-01 00:40 0:40 59,4 0 0 0 0 0 0 59,4 0 200 200 0 0 0 0 0 59,4 62,52631579
2021-01-01 00:42 0:42 57,3 0 0 0 0 0 0 57,3 0 200 200 0 0 0 0 0 57,3 60,31578947
2021-01-01 00:44 0:44 54,8 0 0 0 0 0 0 54,8 0 200 200 0 0 0 0 0 54,8 57,68421053
2021-01-01 00:46 0:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:48 0:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:50 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:52 0:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:54 0:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:56 0:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:58 0:58 0 113,5 0 0 0 0 0 113,5 0 200 200 0 0 0 0 0 113,5 119,4736842
2021-01-01 01:00 1:00 0 114 0 0 0 0 0 114 0 200 200 0 0 0 0 0 114,0 120
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Column1 Column110 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column72 Column8 Column60 Column602 Column6022 Column603 Column604 Column6045 Column6046 Column6047 Column6048 Column6049 Column6042 Column6043 Column6044 Column605 Column606
# meta Latausaseman maksimikuorma 731,8 kW
{"start_date": "2021-01-01 00:00"  "resolution": 2  "unit": "W"  "num_profiles": 2} Liittymän maksimikuorma 500,0 kW
# id_list
{ Liittymä 500 kW
demo_lv_grid: ["node_d3"  "node_d6"  "node_d7" "node_d8" "node_d9" "node_d11" "node_d12" Latausaseman hyötysuhde 0,95 %
} Charger 1 Charger 2 Charger 3 Charger 4 Charger 5 Charger 6 IDLE Sum 1' DISCHARGE Capacity True CAP Purkuteho Akun kuluttam  pV kWp -kerropV-teho 1' pV on pV to BATT? pV to ELSE? Latausteho Akkuun ladatt  Battery PowerDC-Liittymän teho AC Liittymän teho Maksimiteho 475 kW

0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:00 0:00 0 116,1 0 0 0 0 0 116,1 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,1 122,2105263
2021-01-01 00:02 0:02 0 115,1 0 0 0 0 0 115,1 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,1 121,1578947
2021-01-01 00:04 0:04 0 98,6 0 0 0 0 0 98,6 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,6 103,7894737
2021-01-01 00:06 0:06 0 97,7 0 0 0 0 0 97,7 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,7 102,8421053
2021-01-01 00:08 0:08 0 95,2 0 0 0 0 0 95,2 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 100,2105263
2021-01-01 00:10 0:10 0 89,7 0 0 0 0 0 89,7 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,7 94,42105263
2021-01-01 00:12 0:12 0 84 0 0 0 0 0 84 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,0 88,42105263
2021-01-01 00:14 0:14 0 64,8 0 0 0 0 0 64,8 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,8 68,21052632
2021-01-01 00:16 0:16 0 61 0 0 0 0 0 61 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,0 64,21052632
2021-01-01 00:18 0:18 0 56,2 0 0 0 0 0 56,2 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,2 59,15789474
2021-01-01 00:20 0:20 0 53,8 0 0 0 0 0 53,8 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8 56,63157895
2021-01-01 00:22 0:22 115,5 51,7 0 0 0 0 0 167,2 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,2 176
2021-01-01 00:24 0:24 116,2 49,3 0 0 0 0 0 165,5 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,5 174,2105263
2021-01-01 00:26 0:26 115,7 47 0 0 0 0 0 162,7 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,7 171,2631579
2021-01-01 00:28 0:28 113 45 0 0 0 0 0 158 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,0 166,3157895
2021-01-01 00:30 0:30 92,1 40,5 0 0 0 0 0 132,6 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,6 139,5789474
2021-01-01 00:32 0:32 86 38,5 0 0 0 0 0 124,5 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,5 131,0526316
2021-01-01 00:34 0:34 80,6 36,9 0 0 0 0 0 117,5 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,5 123,6842105
2021-01-01 00:36 0:36 75,3 35,1 0 0 0 0 0 110,4 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,4 116,2105263
2021-01-01 00:38 0:38 63 33,6 0 0 0 0 0 96,6 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6 101,6842105
2021-01-01 00:40 0:40 59,4 0 0 0 0 0 0 59,4 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4 62,52631579
2021-01-01 00:42 0:42 57,3 0 0 0 0 0 0 57,3 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,3 60,31578947
2021-01-01 00:44 0:44 54,8 0 0 0 0 0 0 54,8 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,8 57,68421053
2021-01-01 00:46 0:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:48 0:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:50 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:52 0:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:54 0:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:56 0:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2021-01-01 00:58 0:58 0 113,5 0 0 0 0 0 113,5 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,5 119,4736842
2021-01-01 01:00 1:00 0 114 0 0 0 0 0 114 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,0 120
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