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Euroopan Unioni pyrkii päästönormeilla aktiivisesti vähentämään liikenteen aiheuttamia 

hiilidioksidipäästöjä, mikä aiheuttaa painetta autonvalmistajille. Samaan aikaan öljyn 

tarve kasvaa sen määrän vähentyessä maapallolla. Nämä tekijät avaavat mahdollisuuden 

uusille ajoneuvoteknologioille, joista sähköautolla on tällä hetkellä parhaat edellytykset 

yleistyä. Suuri sähköautojen määrä kuitenkin kasvattaa energiantarvetta ja aiheuttaa suu-

rella todennäköisyydellä ongelmia osaan sähköverkosta.  

Tämän työn tarkoituksena on selvittää mitä sähköautoilla tarkoitetaan, tutustua näiden 

teknologiaan sekä selvittää tekijät, jotka vaikuttavat sähköautojen yleistymiseen. Sähkö-

autojen latauksen aiheuttamia verkostovaikutuksia tutkitaan pienen laskentaesimerkin 

avulla, jolla pyritään selvittämään latauksen aiheuttamia vaikutuksia jakelumuuntajiin. 

Lisäksi työssä tutustutaan sähköautojen rooliin älykkäässä sähköverkossa. 

Sähköautojen latauksen aiheuttamia vaikutuksia on hyvin vaikea määritellä, mutta voi-

daan sanoa, että vaikutukset ovat hyvin riippuvaisia sähköautojen lukumäärästä, lataus-

tehosta ja latausajankohdasta. Tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa latauksen aiheut-

tamia verkostovaikutuksia voidaan hallita paremmin sähköautojen älykkäällä latauksella. 

Älykäs sähköverkko mahdollistaa myös sähköautojen toimimisen energiavarastoina. Täl-

löin sähköautoja voisi käyttää esimerkiksi häiriöreservinä tai omakotitalon energianläh-

teenä sähkökatkon aikana. 
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1. JOHDANTO 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat seuraukset ovat nykyään selvästi havaittavissa: ilmake-

hän ja merien lämpötila on kasvanut, lumen ja jään määrä vähentynyt sekä merenpinta 

noussut [1]. Nykyinen kehitys tulee johtamaan ympäristökatastrofiin, jossa kasvit ja eläi-

met eivät pysty sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Suurin yksittäinen on-

gelman aiheuttaja on hiilidioksidin (CO2) vapautuminen ilmakehään. Hiilidioksidia va-

pautuu fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilen ja öljyn käytöstä, joilla ihmiskunnalle 

tuotetaan lämpöä, sähköä ja polttoainetta. Myös liikenteen pakokaasupäästöillä on mer-

kittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin. Suomessa liikenteen aiheuttamien kasvihuone-

kaasujen osuus on noin viidennes kokonaispäästöistä [2].  

Vuosina 2012–2015 tuli liukuvasti voimaan CO2-päästönormi uusille henkilöautoille, 

millä Euroopan Unioni pyrki vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Normissa val-

mistajakohtaiseksi tavoitekeskiarvoksi annettiin 130 g/km. Vastaavasti vuonna 2020 ta-

voite on 95 g/km. [3] Yhtenä vaihtoehtona on nykyisten polttomoottorien korvaaminen 

sähkömoottoreilla, joilla liikenteen aiheuttamia päästöjä voidaan merkittävästi vähentää.  

Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto aiheuttaa kuitenkin uusia ongelmia. Näitä on-

gelmia ovat muun muassa nykyisen sähköverkon riittävyys ja latauspisteiden puutteelli-

suus. Tämän työn tavoitteena on tarkastella sähköauton latauksen vaikutuksia erityisesti 

jakelumuuntajien kannalta. 

Luvussa kaksi perustellaan miksi sähköautot tulevat yleistymään. Lisäksi läpikäydään 

sähköautojen keskeinen teknologia. Luvussa kolme tutkitaan sähköauton latauksen ai-

heuttamia verkostovaikutuksia pienen verkostolaskentaesimerkin avulla. Neljännessä lu-

vussa tutustutaan älykkääseen sähköverkkoon ja erilaisiin tapoihin toteuttaa sähköautojen 

lataus. Lopuksi yhteenvedossa tiivistetään työn keskeisin sisältö.   
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2. SÄHKÖAUTOT 

Tässä luvussa perustellaan ensin miksi sähköautot ovat tarpeellisia. Tämän jälkeen pereh-

dytään eri sähköautotyyppeihin, niiden akkuihin ja latausjärjestelmiin. Lopuksi tarkastel-

laan sähköautojen yleistymistä hidastavia tekijöitä. 

2.1 Sähköautojen tarve 

Ympäristötavoitteet ja öljyn hintakehitys luovat tarvetta ajoneuvoliikenteen sähköistymi-

selle. Sähköautot ovat vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita, mikä vähentäisi merkittävästi 

hiilidioksidipäästöjä ja ajoneuvojen öljyriippuvuutta.   

Ympäristösuojelun yksi olennaisin tavoite on hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. EU:n 

energia- ja ilmastosopimuksessa jäsenmaiden tulee vähentää päästökaupan ulkopuolisia 

kasvihuonepäästöjä 16 %:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020. Vuodelle 2050 kasvi-

huonekaasuja pyritään vähentämään 60–80 % vuoden 2005 tasosta. Lisäksi vuonna 2020 

10 % liikenteen kuluttamasta energiasta on oltava uusiutuvaa energiaa, joko biopolttoai-

neella tai uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Suomessa tämä tarkoittaisi, että liiken-

teen polttoaineiden kokonaisenergian tulee pudota tasolle 48 TWh vuonna 2020. Nykyi-

nen kulutus on noin 51 TWh ja ilman muutoksia sen arvioidaan olevan 58 TWh vuonna 

2020. [4] 

Sähköajoneuvojen toimenkuva vuoden 2020 ympäristötavoitteissa tulee olemaan varsin 

rajallinen, sillä niiden saatavuus ja lyhyen aikavälin kustannustehokkuus ovat nykyisin 

vielä varsin heikolla tasolla. Sähköautoilu voi periaatteessa olla täysin hiilidioksidipääs-

tötöntä, jos sähkön tuottamiseen käytetään ainoastaan päästöttömiä energiamuotoja. [4] 

Pitää kuitenkin muistaa, että hiilidioksidipäästöjä aiheutuu tehtailla sähköautojen valmis-

tamisen yhteydessä. Lisäksi päästöjä aiheutuu sähköauton hävittämisestä, kun siitä tulee 

ajokelvoton. Ympäristönäkökulmasta katsoen sähköajoneuvojen käyttöä voidaan siis pi-

tää suositeltavana. 

Öljyn hintakehitys ja saatavuus on toinen merkittävä tekijä sähköajoneuvojen yleisty-

miselle. Nykyinen yhteiskuntamme on hyvin riippuvainen öljystä, josta jalostetaan esi-

merkiksi muovia ja bensiiniä. Öljyä tarvitaan joka vuosi yhä enemmän, mutta öljyn määrä 

maapallolla ei kasva. Öljyhuipulla (Peak oil) tarkoitetaan ajanhetkeä, jolloin saavutetaan 

öljyntuotannon maksimi ja jonka jälkeen sen tuotanto alkaa vähentyä. Öljyn riittävyyttä 

on todella hankala arvioida, mutta öljyhuipun oletetaan tapahtuvan tämän vuosisadan ai-

kana. Eräiden arvioiden mukaan se saavutetaan vuoteen 2040 mennessä [5, katso GAO 

2007]. Polttomoottoriajoneuvot tarvitsevat öljystä jalostettua polttoainetta. Öljyn hinnan 

kasvu lisäisi suoraan polttomoottoriajoneuvojen käyttökustannuksia. Tämä toisaalta 

vauhdittaisi sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja parantaisi niiden kilpailukykyä. 
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2.2 Ladattavat sähköautot 

Tässä työssä tarkastellaan ainoastaan sähköverkosta ladattavia sähköautoja. ”Perushybri-

dit”, joissa ei ole latausominaisuutta, jätetään huomioimatta. Ladattavat sähköautot voi-

daan jakaa kahteen eri tyyppiin: ladattavat hybridiautot ja akkusähköautot. Tästä eteen-

päin sähköautolla tarkoitetaan näitä molempia autoja. 

2.2.1 Ladattavat hybridiautot (PHEV) 

Ladattava hybridiauto (Plug-in hybrid electric vehicle) yhdistää sähköauton ja perinteisen 

polttomoottoriauton parhaat puolet: mahdollisuuden sähköllä liikkumiseen ja pitkän toi-

mintasäteen [6]. Se tarjoaa hyvän ratkaisun niille käyttäjille, jotka eivät halua akkusäh-

köautoa sen rajoitetun toimintasäteen ja kalliin akun takia. Polttomoottorin ansiosta ak-

kukapasiteettia voidaan pienentää verrattuna puhtaisiin akkusähköautoihin. Akkukapasi-

teetti mitoitetaan yleensä niin, että pelkällä sähköllä voidaan ajaa noin 20–50 km. Tämä 

on riittävä etäisyys muun muassa työmatkoihin. On myös otettava huomioon, että autoja 

voidaan ladata työpaikoilla. [4] 

Hybridiautot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan niiden voimansiirtojärjestelmän pe-

rusteella: sarjahybridi, rinnakkaishybridi ja rinnakkaissarjahybridi. Sarjahybrideissä polt-

tomoottoria käytetään generaattorin pyörittämiseen, mikä tuottaa sähköä sähkömootto-

rille, joka toimii voimanlähteenä. Rinnakkaishybrideissä voimanlähteinä toimivat sekä 

sähkömoottori että polttomoottori. Moottoreita voidaan käyttää joko samanaikaisesti mo-

lemmille akseleille tai siten, että kumpikin moottori pyörittää yhtä akselia. Rinnakkais-

sarjahybridi yhdistää sarja- ja rinnakkaishybridien ominaisuudet. Seuraavaksi esitellään 

muutamia markkinoilla olevia ladattavia hybridiautoja [4]  

Vuonna 2015 General Motors toi markkinoille toisen sukupolven Chevrolet Voltin. Uu-

dessa versiossa on pyritty parantamaan energiatehokkuutta, mikä näkyy selkeästi toimin-

tasäteen parantumisena. Yhdistetty toimintasäde on noin 675 km ja pelkillä akuilla noin 

85 km. Edeltävään malliin verrattuna yhdistetty toimintasäde on parantunut yli sadalla 

kilometrillä ja akuillakin pääsee noin 25 km pidemmälle. Autossa on kapasiteetiltaan 18,4 

kWh:n litiumioniakut ja 1,5-litrainen nelisylinterinen moottori. Volt tuottaa parhaimmil-

laan 111 kW tehon ja sen kiihtyvyys 0–100 km/h on noin 8,4 sekuntia. [7] 

BYD Auto on yksi Kiinan johtavista autonvalmistajista. He käyttävät ladattavasta hybri-

dijärjestelmästään nimeä ”dual mode hybrid”. Tällä tarkoitetaan akkusähköauton ja hyb-

ridin yhdistelmää eli se toimii sarjahybridin tavoin. Qin-automallissa on käytössä 1,5-

litrainen turboahdettu bensiinimoottori, joka yhdessä sähkömoottorin kanssa tuottaa 223 

kW tehon. Akuksi on valittu litiumrautafosfaattiakku, koska sillä on pitkä elinikä ja se on 

turvallinen. [8,9] 
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2.2.2 Akkusähköautot (EV) 

Akkusähköautossa (Electric Vehicle) ei ole polttomoottoria eikä generaattoria, vaan sen 

ainut voimanlähde on sähkömoottori, jonka käyttämä energia on varastoitu akkuihin. Jos 

ei huomioida sähkön tuottamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, akkusähköautoilla 

ajaminen on päästötöntä. Akkusähköautojen parhaimpina puolina voidaan pitää alhaisia 

päästöjä, energiatehokkuutta ja pieniä käyttökustannuksia. Tällä hetkellä kiinnostusta 

kuitenkin laskee akkusähköautojen korkea hinta ja latausinfrastruktuurin puutteellisuus. 

[4] Taulukossa 1 on esitetty muutamien uusien sähköautojen teknisiä tietoja.  

Taulukko 1. Tesla Model S:n, Nissan Leafin ja Volkswagen e-Golfin teknisiä tietoja 

[10–14]. 

 Tesla Model S Nissan Leaf Volkswagen e-Golf 

Akun tyyppi Litiumioni Litiumioni Litiumioni 

Akun kapasiteetti (kWh) 60-100 40 35,8 

Toimintasäde (km) 450-500 378 300 

Sähkömoottorin teho (kW) 285 + 193 147 100 

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) 2,7 Ei tiedossa 9,6 

Huippunopeus (km/h) 250 144 150 

 

Tesla Model S on Tesla Motorsin valmistama urheilullinen auto, joka edustaa sähköau-

tojen parhaimmistoa. Se on kaksoismoottorilla varustettu eli molemmilla akseleilla on 

omat sähkömoottorinsa, joita voi kontrolloida erikseen. Tällä saavutetaan hyvä vääntö ja 

luistonesto eri olosuhteisiin. Tesla Model S markkinoi itseään liikenteen turvallisimpana 

autona; painopiste on alhaalla, koska voimansiirto on sijoitettu auton runkoon. Lisäksi 

auton rakenteet on valmistettu suurlujuusteräksestä. [11] 

Nissan Leafin tyhjä 40 kWh:n akku voidaan ladata täyteen noin kuudessa tunnissa 32A:n 

latausvirralla. NissanConnect EV -sovelluksella Nissan Leaf voidaan yhdistää älypuheli-

meen, tablettiin tai tietokoneeseen. Mobiililaitteilla voidaan asettaa esimerkiksi auton la-

tausaika tai aktivoida ilmastointi tai lämmitys. [13] 

Wolkswagenin e-Golf lähestyy tavallisia kuluttajia 41 000 € myyntihinnallaan. Sen lataa-

minen on helppoa riippumatta siitä, ladataanko autoa kotona vai julkisella latauspisteellä. 

Tämä on mahdollista kahdella valmiiksi sisäänrakennetulla kojepistorasialla. Tavallista 

pistorasiaa käytettäessä tyhjän akun lataaminen kestää 20,5 tuntia, mutta kotilatauslait-

teella latausaika lyhenee 5 tuntiin ja 20 minuuttiin. Yleisellä latauspisteillä akun lataus 80 
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%:iin luvataan 45 minuutissa. Autolle myönnetään myös 8 vuoden tai 160 000 kilometrin 

takuu. [14] 

2.3 Akut 

Akun hinnalla ja suorituskyvyllä on merkittävä rooli sähköajoneuvojen yleistymisessä, 

sillä se on samalla kallein yksittäinen komponentti ja akkusähköautojen ainut energian-

lähde. Osa autonvalmistajista on tehnyt yhteistyösopimuksia ja investointeja parantaak-

seen kilpailukykyään akkumarkkinoilla. Yleensä puhutaan pelkästä akusta, mutta se si-

sältää yksittäisten akkukennojen lisäksi myös kennoyhdistimet, jäähdytysjärjestelmän 

sekä valvonta- ja suojauspiirit. [4] 

Akun tärkeimmät parametrit ovat hinta, energiatiheys (Wh/kg), tehotiheys (W/kg) ja elin-

ikä. Myös akkujen turvallisuus on oleellisessa asemassa akkuja valittaessa. Energiatiheys 

ja tehotiheys käyttäytyvät yleensä siten, että jommankumman ominaisuuden parantami-

nen heikentää toista. Suuri tehotiheys vaatii paksut sisäiset johdotukset häviöiden pienen-

tämiseksi, mikä vie tilaa reagoivalta aineelta. Tällöin energiatiheys heikkenee. Akkujen 

ominaisuudet vaihtelevat paljon riippuen elektrodimateriaaleista. Elinikään vaikuttaa ma-

teriaalien lisäksi akkujen käyttötapa: suurempi latauspurkaussykli pienentää yleensä elin-

ikää. Tämän takia osa autotehtaista on rajoittanut akun purkaustason 50 %:iin koko kapa-

siteetista. [4] Kuten taulukosta 1 voidaan huomata, yleisin sähköajoneuvoissa käytetty 

akkutyyppi on litiumioniakku. Nikkelimetallihydridi on perinteisissä akkusovelluksissa 

käytetty materiaali. 

Nikkelimetallihydridiä (NiMH) on käytetty erilaisissa sovelluksissa jo 90-luvun alusta 

lähtien. Sen parhaimpina puolina voidaan pitää luotettavuutta ja turvallisuutta. Litiumio-

niakkuihin verrattuna sen gravimetrinen energiatiheys (Wh/kg) on noin puolet litiumio-

niakun energiatiheydestä. Toisaalta NiMH-akun volumetrinen (Wh/L) energiatiheys on 

samalla tasolla litiumioniakun kanssa ja sen tehotiheys on kohtuullisen korkea, noin 1000 

W/kg. NiMH-akkua voidaan käyttää tavallisen hybridiajoneuvon akkuna, jolloin pelkällä 

sähköllä tarvitsee ajaa vain muutamia kilometrejä. Akun heikkouksia ovat korkea itse-

purkautumisnopeus ja kohtuullisen heikko syklihyötysuhde. Heikko syklihyötysuhde ha-

vaitaan akun lämpötilan nousemisena akkua ladattaessa ja purettaessa. [4] 

Litiumioniakku on tällä hetkellä suosituin teollisuudessa käytetty akkutyyppi sekä sen 

pitkän syklisen eliniän että korkean energia- ja tehotiheyden ansiosta. Litiumioniakussa 

litiumionit toimivat energian välittäjinä positiivisen ja negatiivisen elektrodin välillä. 

Tämä mahdollistaa sen, että elektrodimateriaalit voivat vaihdella riippuen käytettävästä 

sovelluksesta. Negatiivinen elektrodi on perinteisesti valmistettu grafiitista, joka on yksi 

hiilen yleisimmistä ilmenemismuodoista. Vastaavasti positiivisena elektrodina käytetään 

yleensä joko kobolttioksidia (LiCoO2), rautafosfaattia (LiFePO4) tai erilaisia oksidien yh-

distelmiä. [15] 
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Kobolttioksidi on perinteisesti käytetty elektrodimateriaali. Sen heikkouksia ovat myr-

kyllisyys ja kallis hinta, minkä vuoksi se ei sovellu kapasiteetiltaan suuriin sovelluksiin, 

kuten sähköajoneuvoihin. Rautafosfaatti on materiaalina erittäin stabiili ja sillä saavute-

taan nopeat purkaus- ja latausajat. Rautafosfaatin energiatiheys on pienempi kuin kobolt-

tioksidin. Tämä johtuu siitä, että rautafosfaatin ja grafiitin välinen jännite on 0,5 V pie-

nempi kuin kobolttioksidin ja grafiitin jännite. Lähes jokaisen nykyisen akkusähköauton 

litiumioniakku on valmistettu oksidien yhdistelmistä. Oksidien yhdistelmillä pyritään vä-

hentämään koboltin määrää käyttämällä elektrodimateriaalina joko nikkeliä, kobolttia ja 

magnesiumia tai nikkeliä, kobolttia ja alumiinia. Samalla akun hinta laskee, kun kobolttia 

tarvitaan vähemmän. Oksidiyhdistelmäakku on muilta ominaisuuksiltaan hyvin lähellä 

perinteistä kobolttioksidiakkua. Ni0,8Co0,15Al0,05O2-akussa on suurempi kapasiteetti ver-

rattuna Ni1/3Co1/3Mn1/3 O2-akkuun, mutta se on vaarallisempi. Tesla Motors käyttää au-

toissaan Ni0,8Co0,15Al0,05O2-akkua, jolla se saa markkinoiden parhaan akkukapasiteetin. 

Turvallisuusongelma on ratkaistu tekemällä akku pienikokoisista kennoista, jolloin yhden 

kennon tuhoutuminen ei riko koko akkua. [15]   

2.4 Latausjärjestelmät 

Sähköautojen yleistyessä kattavan latausinfrastruktuurin rakentaminen muodostuu mer-

kittäväksi tekijäksi. Suomessa edellytykset tällaiselle järjestelmälle ovat hyvät, koska au-

ton moottorin esilämmitystolppia voidaan käyttää syöttöinä. Kaupungeissa tilanne on toi-

senlainen, sillä lämmitystolppia on harvassa ja niiden rakentaminen keskustoihin on kal-

lista. Yleensä ihmiset haluavat parkkeerata autonsa mahdollisimman lähelle haluamaansa 

kohdetta ja samalla minimoida parkkipaikan ja esimerkiksi ostoskeskuksen välisen käve-

lymatkan. Myös pitkämatkalaisilla on tarve ladata sähköautojaan esimerkiksi huoltoase-

milla. Latauspisteiden määrää voitaisiin kasvattaa määräämällä latauspisteet pakollisiksi 

parkkipaikkojen ja huoltoasemien läheisyyteen. Akkujenvaihtopalvelua voidaan pitää la-

tauspisteiden korvikkeena. Tämä tekniikka edellyttäisi akkujen samankaltaisuuden stan-

dardointia, minkä ei oleteta tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Lisäksi akun vaihdon kus-

tannukset ovat suuremmat, koska vaihtamistyön lisäksi vaihdettuun akkuun on pitänyt 

ladata sama energiamäärä kuin tavallisella lataustavalla. Tulevaisuudessa myös induk-

tiolatauksen oletetaan yleistyvän. Sen parhaimpina puolina voidaan pitää latausjärjestel-

män huomaamattomuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tällä hetkellä induktiolatauksen ongel-

mana on latausjärjestelmän kallis hinta ja akuston yhteensopivuusongelmat. [4,16] 

Sähköautojen lataus voidaan jakaa tehon mukaan kolmeen eri lataustapaan: hidas lataus, 

puolinopea lataus ja pikalataus.  Suomalaisessa sähköverkossa hitaalla latauksella tarkoi-

tetaan yksivaiheista 10–16 A:n syöttöä, jolla saavutetaan 2,3–3,6 kW:n maksimilataus-

teho. Puolinopealla latauksella tarkoitetaan puolestaan kolmivaiheista 16–32 A:n syöttöä, 

joka tekee mahdolliseksi 11–22 kW maksimilataustehon. Pikalatauksessa lataustehot voi-

vat olla joitakin satoja kilowatteja. Suuren tehotarpeen takia pikalatausasemat olisi hyvä 
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sijoittaa 110 kV:n siirtolinjojen läheisyyteen, mutta usein myös PJ- ja KJ-verkko ovat 

riittäviä. [4] 

Latausjärjestelmä koostuu kolmesta komponentista: akkukennojen latautumista valvo-

vasta elektroniikasta, laturista sekä laturia syöttävästä lataustolpasta. Laturit voidaan ja-

kaa pienitehoisiin autojen sisällä oleviin ja suuritehoisiin autojen ulkopuolella sijaitseviin 

latauslaitteisiin. Ulkopuolisia latauslaitteita käytetään, koska suurilla lataustehoilla syn-

tyy häviölämpöä, joka vaatisi tehokkaan akkujen jäähdytysjärjestelmän. Suurikokoista 

jäähdytysjärjestelmää ei ole järkevää asentaa auton sisälle sen koon ja painon takia. [4]  

2.5 Sähköautojen yleistymistä hidastavat tekijät 

Sähköautojen kallis hinta on monelle kuluttajalle ostoa rajoittava tekijä. Osa kuluttajista 

voi myös vieroksua sähköautoja, sillä ne ovat olleet automarkkinoilla vain vähän aikaa. 

Lisäksi julkisia latauspisteitä on tällä hetkellä liian harvassa ja akkusähköautojen toimin-

tasäde on niin lyhyt, että pidemmät matkat ovat haasteellisia. Myös biopohjaiset öljyt ja 

polttokennotekniikka voivat vaikuttaa sähköautojen yleistymiseen. Nämä teknologiat 

ovat nykyään joko liian kalliita tai tehottomia massatuotantoon, mutta voivat tulevaisuu-

dessa korvata osan polttomoottoriautoista. 

Sähköautot ovat yleisesti ottaen kalliimpia kuin saman automallin bensiini- tai diesel-

moottorilla varustetut versiot. Sähköautoilla autoveron osuus on huomattavasti pienempi 

kuin polttomoottoriautoilla, henkilöautojen CO2-perusteisen verotuksen seurauksena. Sa-

malla tämä kannustaa sähköautojen ostoon. Kalleimmilla automerkeillä polttomoottori-

mallin autovero voi muodostua niin suureksi, että sähköauto on kokonaishinnaltaan hal-

vempi. On todennäköistä, että sähköautojen autovero kasvaa niiden yleistyessä, koska 

muuten valtio menettäisi osan verotuloistaan verrattuna nykytilanteeseen. Toisaalta säh-

köautojen veroton hinta pienenee koko ajan. [17] 

Autonvalmistajat antavat sähköauton akulle nykyään keskimäärin noin 8 vuoden takuun. 

Tämä voi muodostaa esteen käytetyn sähköauton ostajalle, koska akun jäljellä olevasta 

eliniästä ei ole varmaa tietoa. Käytettyjen autojen osto ja myynti ovat oleellinen osa au-

tomarkkinoita. Autonvalmistajien tehtävä on valmistaa akut niin luotettaviksi, ettei ku-

luttajien tarvitse pelätä akkujen ennenaikaista hajoamista. [17] 

Polttokennoauto käyttää energianlähteenä vetyä. Vety ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, 

mutta sen tuottaminen kasvattaa kokonaiskasvihuonepäästöjä. Tämän teknologian suurin 

ongelma on se, että vedyn valmistaminen ja varastointi ovat hankalia ja kalliita. Lisäksi 

polttokennojen kokonaishyötysuhde laskee vedyn paineistuksen ja nesteytyksen takia. 

Polttokennoautojen ei oleteta yleistyvän lähitulevaisuudessa, mutta polttokennoteknolo-

giaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi ladattavissa hybrideissä. Tällöin 

suurimman osan ajosuoritteesta oletetaan tapahtuvan verkkosähköllä ja polttokenno toi-

misi varavoimanlähteenä polttomoottorigeneraattorin sijasta. [4]  
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3. SÄHKÖAUTOJEN LATAUKSEN VAIKUTUK-

SET JAKELUVERKKOON 

Tässä luvussa tutkitaan sähköautojen latauksen aiheuttamia verkostovaikutuksia jakelu-

verkkoon. Siirtoverkkovaikutusten oletetaan olevan paljon pienempiä kuin jakeluverkko-

vaikutusten. Tarkastelu rajataan käsittelemään jakelumuuntajien huipputehoa, joka on 

verkon mitoituksen ja riittävyyden kannalta yksi tärkeimmistä parametreista. Ensin pe-

rehdytään laskennan toteutustapaan ja perustellaan valitut skenaariot. Luvussa 3.2 käsi-

tellään laskennan tuloksia. Lopuksi pohditaan miten laskentaa voisi kehittää.                                                                     

   

3.1 Laskennan toteutustapa 

Tarkoituksena on laskea muuntajan yhden päivän tuntikohtainen huipputeho ilman säh-

köautokuormaa ja sähköautokuorman kanssa. Saatuja käyriä voidaan tämän jälkeen ver-

rata muuntajan kyseisen päivän mitattuun huippukuormitukseen. Huipputeho lasketaan 

tilastollisella tehonjaolla, jolla voidaan arvioida huipputehon suuruutta tietyllä alittumis-

todennäköisyydellä. Tilastollinen tehonjako antaa kohtuullisen luotettavan tiedon huip-

pukulutuksesta suurilla käyttöpaikkamäärillä. Tällaista laskentaa varten tarvitaan käyttö-

paikkojen odotusarvo- ja keskihajontatiedot sekä peruskulutukselle että sähköautojen la-

tauskulutukselle. Kuormituskäyrät on esitelty luvussa 3.1.3. Jokaisen käyttöpaikan yksi-

tyiskohtainen tarkastelu veisi liikaa aikaa, joten laskenta tehdään numeeriseen laskentaan 

tarkoitetulla MATLAB-ohjelmistolla.  

Laskenta kohdistuu erään verkkoyhtiön kahteen eri muuntajaan. Muuntaja 1 on nimellis-

teholtaan 500 kVA ja sijaitsee erään pienen kaupungin keskustan kerrostaloalueella. Säh-

könkäyttöpaikkoja tällä muuntajalla on 270. Muuntaja 2 on nimellisteholtaan puolestaan 

50 kVA ja se sijaitsee eräässä pienehkössä kylässä. Muuntajalla 2 on 12 sähkönkäyttö-

paikkaa. Näiden tietojen lisäksi käytössä on asiakkaiden tuntikulutukset, sener-ryhmä, 

vaiheiden lukumäärä, sulakekoko ja siirtotariffi.  

3.1.1 Tilastollisen huipputehon laskentakaava 

Kuvitellaan, että käyttöpaikkoja k on n kappaletta laskettavalla muuntajalla. Peruskulu-

tuksella olkoon odotusarvo E[Pk] ja keskihajonta sk jollakin tietyllä tunnilla. Vastaavasti 

samalla tunnilla sähköauton latauskulutuksella olkoon odotusarvo E[PEV,k] ja keskiha-

jonta sEV,k. Tehdään oletus, että peruskulutus ja sähköauton latauskulutus noudattavat ky-

seisellä tunnilla normaalijakaumaa. Lisäksi oletetaan, ettei näillä kuormilla ole keskenään 

tilastollista riippuvuutta. Nyt tietylle tunnille voidaan laskea yhteistehon Pk odotusarvo 

E[Ptot] kaavalla  
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𝐸[𝑃𝑡𝑜𝑡] =  𝐸[𝑃1] +  𝐸[𝑃𝐸𝑉,1] +  𝐸[𝑃2] +  𝐸[𝑃𝐸𝑉,2] + ⋯ +  𝐸[𝑃𝑛] +  𝐸[𝑃𝐸𝑉,𝑛].            (1) 

Käyttöpaikkojen yhteistehon keskihajonnaksi stot saadaan 

𝑠𝑡𝑜𝑡 =  √𝑠1
2 +  𝑠𝐸𝑉,1

2 +  𝑠2
2 +  𝑠𝐸𝑉,2

2 + ⋯ + 𝑠𝑛
2 +  𝑠𝐸𝑉,𝑛

2                                         (2) 

Laskennallinen huipputeho voidaan nyt laskea yhtälöllä  

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐸[𝑃𝑡𝑜𝑡] + 𝑧 ×  𝑠𝑡𝑜𝑡,                                                                                               (3) 

jossa z kuvastaa valitun alittumistodennäköisyyden kerrointa. 95 %:n alittumistodennä-

köisyyttä käytetään yleensä johtojen kuormitettavuuslaskelmissa. Käytetään samaa alit-

tumistodennäköisyyttä myös jakelumuuntajan huipputehon laskentaan. 95 %:n alittumis-

todennäköisyyttä vastaava kerroin on 1,65. Tällöin lopulliseksi huipputehon laskentakaa-

vaksi saadaan  

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐸[𝑃𝑡𝑜𝑡] + 1,65 × 𝑠𝑡𝑜𝑡.                                                                                               (4) 

Kaava ilmaisee, että jakelumuuntajan kuormitus on valitulla tunnilla 95 %:n todennäköi-

syydellä korkeintaan Ppeak. [18,19]  

3.1.2 Laskennan oletukset ja skenaariot 

Laskentapäiviksi on valittu päivät, jolloin muuntajat ovat valmiiksi huippukuormassa. 

Tällä saadaan mallinnettua jakelumuuntajan kannalta pahin mahdollinen tilanne ladata 

sähköautoja. Lisäksi oletetaan sähköautojen latauksen olevan vain kotilatausta eli työ-

paikkalatauksen mahdollisuutta ei huomioida. Muuntajalla 1 huippukulutuspäivä oli lau-

antai 9.1.2016. Vastaavasti muuntajan 2 mitattu huippukuormituspäivä oli maanantai 

19.1.2016. Saadut kuormitustiedot kattoivat aikavälin tammikuu 2014 – syyskuu 2016. 

Sähköautojen lukumäärän arvioinnin yksinkertaisuuden vuoksi on oletettu, että jokaisella 

kolmivaiheisella käyttöpaikalla ladataan yhtä sähköautoa. Muuntajalla 1 tämä tarkoittaa 

152:ta autoa ja muuntajalla 2 11:tä autoa. Lataustehoiksi on valittu 3 kW ja 10 kW. 3 

kW:lla mallinnetaan yksivaiheista hidasta latausta, kun taas 10 kW:lla mallinnetaan kol-

mivaiheista puolinopeaa latausta. Skenaarioita on täten neljä kappaletta, kaksi kummal-

lekin muuntajalle.   

3.1.3 Kuormituskäyrät 

Laskentaan tarvitut normaalikulutuksen odotusarvo- ja keskihajontakäyrät on saatu Tam-

pereen teknillisen yliopiston tohtorikoulutettava Antti Mutaselta. Molempia käyriä on 

kuusi kappaletta, kuvastaen jokaista laskennassa mukana olevaa käyttäjätyyppiä. Saadut 

kuormamallit ovat sener-ryhmittelyn mukaiset korjatut kuormitusmallit. Sener-ryhmä on 
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lyhyt numerosarja, joka kuvastaa tietyn käyttäjäryhmän tyypillistä kulutusta. Alla on esi-

telty sener-ryhmien selitteet käyttäjäryhmistä, joita laskennassa on mukana: 

- 110: Omakotitalo, huonekohtainen sähkölämmitys, käyttövesivaraaja < 300 L 

- 601: Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, ei sähkökiuasta 

- 602: Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, sähkökiuas 

- 1010: Kerrostalo, ei asuntojen osuutta  

- 1020: Kerrostalokiinteistö, asunnot mukana 

- 910830: Sairaalat ja terveydenhoito 

 

Käyrille oli valmiiksi tehty kalenterikorjaukset, mutta ne oli oletusarvoisesti skaalattu 

vastaamaan 10 000 kWh:n vuosienergiaa. Eli jokaisen asiakkaan kohdalla on tarkasteltu 

erikseen vuosienergiaa ja skaalattu käyrät vastaamaan kyseisen asiakkaan kulutusta. Esi-

merkiksi jos asiakkaan vuosienergia on 15 000 kWh, korjauskerroin on 1,5. Lämpötila-

riippuvuudet on tässä tarkastelussa jätetty huomioimatta. Käyriä ei ole tässä piirretty, 

koska 6 odotusarvon ja 6 keskihajonnan piirtäminen samaan kuvaajaan tekisi kuvasta lu-

kukelvottoman.  

Sähköauton latauskulutusta vastaavat käyrät saatiin tätä työtä varten Tampereen teknilli-

sen yliopiston tutkijatohtori Antti Rautiaiselta. Käyrät on tehty vastaamaan neljää aiem-

min mainittua skenaariota. Sähköautojen energiankulutukset ja ajosuoritteet vastaavat tal-

visia olosuhteita, koska tarkastelupäivät ovat tammikuussa. Käyttäjäryhmiä on tässä tar-

kastelussa kaksi: omakoti- ja paritaloissa asuvat sekä rivi- ja kerrostaloissa asuvat. Nämä 

vaikuttavat latauskäyttäytymiseen. Sähköautojen lataustehot ovat 3 kW ja 10 kW, kuten 

aiemmin oli määritelty. Käyrät kattavat yhden vuorokauden tunnit ja eri viikonpäivätyy-

pit ovat ”arki”, ”lauantai” ja ”sunnuntai”.  Kuvissa 1–4 on piirrettynä sähköautojen la-

tauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat kaikille neljälle skenaariolle. 

 

Kuva 1. Omakoti- ja paritalon sähköauton latauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat 

3 kW:n latausteholla 
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Kuva 2. Omakoti- ja paritalon sähköauton latauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat 

10 kW:n latausteholla 

 

Kuva 3. Rivi- ja kerrostalon sähköauton latauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat 3 

kW:n latausteholla 

 

Kuva 4. Rivi- ja kerrostalon sähköauton latauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat 

10 kW:n latausteholla 

Kuten kuvista havaitaan, latauskulutuksen odotusarvot ja keskihajonnat ovat suoraan ver-

rannollisia lataustehoon. Lisäksi suurin lataustarve kohdistuu kaikissa tapauksissa alkuil-

taan. Seuraavassa alaluvussa käydään lyhyesti läpi laskenta-algoritmin toiminta sekä 

tapa, miten kuormituskäyriä hyödynnetään. 
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3.1.4 Algoritmin toiminta 

Aluksi algoritmille ilmoitetaan, kumpi muuntaja otetaan tarkasteluun. Tämän jälkeen va-

litaan joko 3 kW:n tai 10 kW:n latausteho. Näiden toimenpiteiden jälkeen algoritmi alus-

taa muuttujat, vektorit ja matriisit vastaamaan valittua skenaariota. Laskennan toiminta-

periaate on seuraava: 

1. Lasketaan asiakkaan vuosikulutus ja määritetään korjauskerroin sener-käyrille 

2. Tarkastetaan mihin sener-ryhmään asiakas kuuluu 

3. Lisätään kokonaisodotusarvoon asiakkaan normaalikulutuksen odotusarvo kor-

jauskerroin huomioiden 

4. Lisätään kokonaiskeskihajontaan asiakkaan normaalikulutuksen keskihajonta ko-

rotettuna toiseen potenssiin ja ottaen huomioon korjauskerroin 

5. Toistetaan vaiheet 1–4 jakelumuuntajan jokaiselle asiakkaalle 

6. Lasketaan kyseisen tunnin huipputeho ilman sähköautojen latauskulutusta 

7. Lisätään kokonaisodotusarvoon ja kokonaiskeskihajontaan sähköautojen lataus-

kulutuksen rasitteet 

8. Lasketaan huipputeho kyseiselle tunnille latauskulutuksen kanssa 

9. Toistetaan vaiheet 1–8 jokaiselle vuorokauden tunnille  

Lopuksi algoritmi piirtää kuvaajan, jossa on laskennallinen huipputeho ilman sähköau-

toja, laskennallinen huipputeho sähköautojen kanssa sekä mitattu huipputeho. Liitteessä 

I on esitetty laskennassa käytetty algoritmi.    

3.2 Latauksen aiheuttamat verkostovaikutukset 

Tässä luvussa esitellään verkostolaskennan tulokset ja tehdään päätelmiä latauksen ver-

kostovaikutuksista. Kuvaajien tekemiseen on käytetty aiemmin mainittua latausalgo-

ritmia. Ensin tarkastellaan muuntaja 1:tä ja tämän jälkeen muuntaja 2:ta. 

500 kVA:n muuntaja 

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty muuntajan 1 laskennan tulokset 3 ja 10 kW:n lataustehoilla. 

Kummallakin skenaariolla laskennallinen huipputeho sähköautojen kanssa on kello 18 

alkavalla tunnilla. 3 kW:lla laskennallinen huipputeho sähköautojen kanssa on noin 320 

kW ja 10 kW:lla noin 350 kW. Sähköautojen latauksen aiheuttama huipputehon kasvu 3 

kW:n latausteholla on noin 80 kW ja 10 kW:n latausteholla noin 110 kW. Sähköautojen 

lataus aiheuttaa selvästi havaittavan tehopiikin jakelumuuntajalle, varsinkin kun se on sa-

maan aikaan normaalikulutuksen huipputehon kanssa. Vaikka loistehon suuruutta ei tie-

detä, voidaan arvioida ettei 152 sähköauton lataaminen aiheuta tämän muuntajan tapauk-

sessa verkostoinvestointi toimenpiteitä. Lisäksi pitää huomioida, että laskennallinen 
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huipputeho ilman sähköautoja ja mitattu teho vastaavat toisiaan päiväsaikaan. Täten las-

kentamallia voidaan pitää toimivana ja sen tuloksia kohtuullisen luotettavina muuntajan 

1 tapauksessa.  

 

Kuva 5. 500 kVA muuntajan verkostolaskennan tulokset 3 kW:n latausteholla 

 

 

Kuva 6. 500 kVA muuntajan verkostolaskennan tulokset 10 kW:n latausteholla 

50 kVA:n muuntaja 

Kuvissa 7 ja 8 on näkyvillä muuntajalle 2 lasketut tulokset 3 ja 10 kW:n lataustehoilla. 

Muuntajan 2 tapauksessa laskennallinen huipputeho sähköautojen kanssa 3 kW:n lataus-

teholla on kello 19 ja 10 kW:n latausteholla kello 18. Vastaavat huipputehojen suuruudet 

ovat noin 26 kW ja 39 kW. Sähköautojen lataaminen aiheuttaa 3 kW:n latausteholla noin 

13 kW:n huipputehon kasvun ja 10 kW:n latausteholla noin 26 kW:n huipputehon kasvun. 

Normaalikulutuksen laskennalliseen huippukulukseen verrattuna 3 kW:n latausteholla 

huipputehon suuruus kaksinkertaistuu ja 10 kW:n latausteholla kolminkertaistuu. Latauk-

sen aiheuttamat vaikutukset ovat siis todella merkittäviä. Jos otetaan huomioon loisteho 
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ja se, että mitattu huipputeho on suurempi kuin laskettu normaalikulutuksen huipputeho, 

voidaan jakelumuuntajan olettaa ylikuormittuvan 10 kW:n latausteholla. Toisaalta muun-

tajan 2 tapauksessa huomataan myös, että mitattu teho ja normaalikulutuksen laskennal-

linen huipputeho eivät vastaa täysin toisiaan eli laskentamalli ei päde täysin muuntajalle 

2. Seuraavaksi esitellään muutamia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa eroa laskennallisen ja 

mitatun tehon välille. 

Laskennan alittumistodennäköisyydeksi on valittu 95 % eli saadut arvot ovat 5 %:n to-

dennäköisyydellä liian pieniä. Tarkasteltavaksi päiväksi on valittu koko tarkastelujakson 

huippukuormitus päivä, joka on hyvin poikkeuksellinen päivä. On siis hyvin mahdollista, 

että tämän päivän arvot menevät 5 %:n todennäköisyyden sisälle. Laskentakaavassa ei 

ole otettu huomioon lämpötilakorjausta. Esimerkiksi jos valittu päivä on paljon keski-

määräistä kylmempi, voi lämpötilakorjauksen huomiotta jättäminen vaikuttaa merkittä-

västi laskennan tuloksiin. Lisäksi muuntajan 2 käyttöpaikka määrä on hyvin alhainen, 

jolloin kuormitusmallit eivät päde niin hyvin, sillä yksittäistä kuluttajaa on vaikea mal-

lintaa. 

 

Kuva 7. 50 kVA muuntajan verkostolaskennan tulokset 3 kW:n latausteholla 
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Kuva 8. 50 kVA muuntajan verkostolaskennan tulokset 10 kW:n latausteholla 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että muuntajan 1 valmius sähköautojen lataukselle on 

hyvällä tasolla. Muuntaja on nimellisteholtaan riittävän suuri, etteivät yksittäiset asiak-

kaat aiheuta selvästi havaittavaa huipputehon muutosta. Vaikka laskentamalli ei täysin 

pätenyt muuntajalle 2, voidaan tästä huolimatta sanoa, että muuntajan 2 valmius sähkö-

autojen lataukselle on paljon huonommalla tasolla kuin muuntajalla 1. Muuntajan 2 mi-

tattu kuormitus on huipputehon aikana suhteellisesti suurempi kuin muuntajalla 1. Lisäksi 

muuntaja 2 on pienen nimellistehonsa takia selvästi alttiimpi yksittäisten asiakkaiden 

kuormituksille. Tässä tarkastelussa muuntajalla 2 oli myös enemmän sähköautoja suh-

teessa käyttöpaikkojen lukumäärään. Tämä on toisaalta perusteltua, koska muuntaja 2 si-

jaitsee omakotitaloalueella, jossa sähköautojen lukumäärää voidaan pitää suurempana 

verrattuna kerrostaloalueeseen. 

Laskennassa mukana olevat muuntajat ovat kapasiteetiltään hyvin tyypillisiä Suomen 

sähköverkossa. Tämä tarkoittaa, että jos samaa laskentamallia ja skenaarioita käytetään 

muille 50 tai 500 kVA:n muuntajille, saadut tulokset olisivat samankaltaisia kuin tämän 

työn muuntajien tapauksessa.  

3.3 Laskennan kehittämistarpeet 

Edellisen luvun skenaariot on pyritty toteuttamaan mahdollisimman totuuden mukaisesti. 

Ne eivät kuitenkaan anna kokonaiskuvaa latauksen aiheuttamista verkostovaikutuksista, 

vaan kuvaavat vain muutamaa tilannetta. Tässä luvussa käsitellään laskennassa tehtyjä 

oletuksia ja pohditaan miten laskentaa voisi kehittää. 

Laskenta oletti, että sähköautojen lataus on mahdollista vain kotona. Todellisuudessa säh-

köautojen laajamittainen yleistyminen vaatii latauspisteitä paikkoihin, joihin autoja pysä-

köidään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi työpaikat ja ostoskeskukset. Toisaalta säh-

köautojen latauskuorman voidaan kuvitella jakautuvan tasaisemmin koko verkon alu-

eelle, mutta myös uusia haasteita saattaa syntyä. 
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Työssä tarkasteltiin ainoastaan sähköautojen hidasta ja puolinopeaa latausta, jotka mo-

lemmat sopivat kotilataukseen. Puolinopean latauksen oletettiin olevan mahdollista myös 

kerrostalokiinteistöissä, mikä ei välttämättä ole kaikissa paikoissa mahdollista. Kun säh-

köautojen määrä kasvaa riittävästi, muodostuu tarve pikalataukselle. Suuren lataustehon 

takia tämä on haasteellisempi jakeluverkolle kuin aikaisemmat kaksi muuta lataustapaa. 

Pikalataus myös kasvattaa latausajankohdan merkitystä entisestään.  

Huipputehon laskentakaavassa tehtiin useita laskentaa helpottavia oletuksia. Laskennassa 

tehtiin oletus, että peruskulutus ja sähköauton latauskulutus ovat normaalijakautuneet ja 

ettei niillä ole keskinäistä riippuvuutta. Nämä asiat eivät välttämättä pidä paikkaansa, 

mutta ne helpottivat huomattavasti laskennan toteutusta. Lisäksi normaalikulutuksen 

kuormituskäyrille ei tehty lämpötilakorjausta. Tästä aiheutuvaa virhettä voidaan kuiten-

kin pitää pienenä, ellei tarkasteltava päivä ole ollut erityisen kylmä. 

Laskennan tulosten analysointi aiheutti haasteita, sillä asiakkaiden tyyppikuormitus-

käyrät eivät välttämättä jokaisen asiakkaan kohdalla vastanneet todellista kulutusta. Tu-

levaisuudessa kuormitusmallien oletetaan tarkentuvan etäluettavien energiamittareiden 

avulla. 
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4. SÄHKÖAUTOT ÄLYKKÄÄSSÄ SÄHKÖVER-

KOSSA 

Tässä luvussa tarkastellaan, millainen rooli sähköautoilla on tulevaisuuden älykkäässä 

verkossa. Edellisen luvun tarkastelu käsitteli lähinnä sähköautojen hallitsematonta eli la-

taustarpeeseen perustuvaa lataustapaa. Tässä luvussa esitetään, miten sähköautojen lataus 

voidaan suorittaa hallitusti saavuttaen halutut päämäärät. Tällä voitaisiin esimerkiksi vält-

tää jakelumuuntajien ylikuormittuminen. Edellä mainitusta lataustavasta käytetään myös 

nimeä älykäs lataus, joka on osa älykästä sähköverkkoa. Tämän takia selvitetään aluksi 

mitä älykkäällä sähköverkolla ja hajautetulla tuotannolla tarkoitetaan. Näiden jälkeen tar-

kastellaan sähköautojen älykästä latausta. Lopuksi luodaan katsaus sähköautojen käyt-

töön energiavarastoina.   

4.1 Älykäs sähköverkko (Smart Grid) 

Älykkäälle sähköverkolle (Smart Grid) ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää. Ole-

massa olevat määritelmät vaihtelevat riippuen määrittelevästä tahosta, asiayhteydestä ja 

tarkoitusperästä. Yleisesti ottaen älykkäällä sähköverkolla tarkoitetaan tulevaisuuden vi-

siota sähköverkosta, minkä tärkeimpinä parametreina voidaan pitää mukautumista vaih-

televiin tilanteisiin, mahdollisten ongelmatilanteiden ennakointia ja vuorovaikutusta 

markkinoiden ja asiakkaiden välillä. Älykäs sähköverkko eroaa suuresti rakenteeltaan pe-

rinteisestä sähköverkosta. Alla on esitelty näiden molempien keskeisiä ominaisuuksia ja 

kuvassa 9 näiden rakenne. 

Perinteinen sähköverkko 

Voimantuotanto on tyypillisesti keskittynyt tietyille alueille, kuten tuulivoimalapuistoi-

hin tai vierekkäisiin ydinvoimaloihin. Lisäksi tuotanto seuraa jatkuvasti kulutusta ja teho 

virtaa aina yhteen suuntaan tuotantolaitoksilta kuluttajille. Tulevaisuuden huipputehoja 

pyritään ennustamaan historiaan perustuvalla tiedolla. [20] 

Älykäs sähköverkko 

Älykkäässä sähköverkossa on keskittyneen voimantuotannon lisäksi myös suuri määrä 

hajautettua tuotantoa. Hajautetusta tuotannosta enemmän seuraavassa alaluvussa. Kulut-

tajat voivat myydä omaa pientuotantoaan sähköverkkoon. Tämä mahdollistaa kuluttajien 

toimia voimantuottajina, jolloin teho liikkuu älykkäässä sähköverkossa kahteen suuntaan. 

Älykäs sähköverkko reagoi reaaliaikaisesti verkossa tapahtuviin muutoksiin. [20]  
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Kuva 9. Perinteisen ja älykkään sähköverkon rakenne. Sinisellä tarkoitetaan sähkön ku-

lutuskohteita ja keltaisella sähköntuotantoa. [20] 

Älykästä sähköverkkoa ei pitäisi ajatella valmiina kokonaisuutena, vaan tavoitteena jota 

rakennetaan koko ajan ja jota kohti edetään askel kerrallaan. Tulevaisuudessa Suomessa 

on sähköverkko, joka mahdollistaa tiedon ja sähkön kulkemisen molempiin suuntiin. Li-

säksi tulevaisuuden sähköverkossa on useita energiatehokkuutta lisääviä toimintoja, joita 

voidaan ottaa käyttöön asteittain. Tällainen järjestelmä vaatii toimiakseen liitännän eri 

toimijoiden välillä. Interaktiivinen rajapinta (Interactive Customer Gateway, INCA) on 

informaation ja energian solmupiste tulevaisuuden sähköverkossa. Se käyttää hyväkseen 

kaksisuuntaisen tiedonsiirron lisäksi myös automaattista mittarinluentaa (Automatic Me-

ter Reading, AMR). Interaktiivinen rajapinta voidaan jakaa energiavarastoihin, sähkö-

verkkoon, kuluttajan omaan tuotantoon ja kuormaan. Asiakas voi itse vaikuttaa sähkön 

käyttöönsä ilman, että se vaikuttaa verkon haaran muihin kuluttajiin. [20] Verkonhaltijan 

näkökulmasta kuormia, kuten sähköauton latausta, voidaan ohjata ja siirtää verkon kan-

nalta optimaaliseen aikaan. Sama tekniikka mahdollistaa myös sähköauton käytön ener-

giavarastoina. Sähköauton älykästä lataamista ja sen toimimista energiavarastona pohdi-

taan alaluvuissa 4.3 ja 4.4. 

Smart Grid mahdollistaa myös kysyntäjouston. Sillä tarkoitetaan kulutuksen vähentä-

mistä tietyillä ajanjaksoilla tai kulutuksen siirtämistä esimerkiksi edullisempaan ajankoh-

taan. Tällä pyritään vähentämään ja tasoittamaan sähköverkossa havaittavia kulutushuip-

puja. Jakeluverkon kuormia pyritään ohjamaan tällä hetkellä perinteisillä päivä- ja yösäh-

kötariffeilla. AMR-mittareilla olisi mahdollista ohjata kuormia, mutta tällöin ongelmaksi 

muodostuisi, kenellä olisi oikeus hallita kuormien ohjausta ja millä perusteilla. [21]  

       

4.2 Hajautettu sähköntuotanto 

Hajautettu sähköntuotanto (Distributed Generation) on oleellinen osa tulevaisuuden äly-

kästä sähköverkkoa. Käsitteenä se ei ole yksiselitteinen, koska se voi liittyä pienjännite-, 

keskijännite- tai suurjänniteverkkoon. Näin ollen ei ole varmuutta puhutaanko muutaman 
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kilowatin vai usean megawatin tehoista. Hajautettu tuotanto on yleensä lähempänä kulu-

tuskohdetta verrattuna keskitettyyn tuotantoon. PJ-verkon näkökulmasta voidaan sanoa, 

että hajautetulla tuotannolla tarkoitetaan yli 100 kVA:n, mutta alle 2 MVA:n tuotantolai-

toksia. Tätä pienemmät laitokset kuuluvat joko hajautetun pientuotannon tai mikrotuo-

tannon piiriin. [21] 

Jakeluverkon kapasiteettia rajoittavat tekijät ovat jännitteen laatu ja verkon eri kompo-

nenttien terminen kestoisuus. Perinteisessä sähköverkossa siirtohäviöt ovat merkittävä 

ongelma. Hajautetulla tuotannolla voidaan vähentää siirtohäviöitä, jos paikallinen kulutus 

ja tuotanto ovat lähellä toisiaan. Tällöin virta- ja jännitevaikutukset kumoavat toisiaan, 

jolloin kyseisen verkon haaraan mahtuu enemmän asiakkaita ilman verkostoinvestointeja. 

Samalla maisemahaitat pienenevät, kun suuria voimalaitoksia tai siirtolinjoja ei tarvitse 

rakentaa. [22] Hajautetulla tuotannolla voidaan osittain kompensoida sähköautojen la-

tauksesta aiheutuvaa lisäkuormaa. 

Hajautettu tuotanto muuttaa verkon rakennetta oleellisesti, koska verkkoon tulee lisää te-

hon syöttöpisteitä. Samalla tehon virtaussuunta saattaa muuttua tehden jännitteiden hal-

linnasta hankalampaa. Virtaussuunnan muuttuessa myös suojareleiden toiminnan var-

muus voidaan kyseenalaistaa, täten nykyisiä hajautetun tuotannon verkkoon liittymistä 

käsitellään tapauskohtaisesti. Lisäksi hajautettu tuotanto lisää sähköverkon vikavirtata-

soja, jolloin verkkoa pitäisi joissain tilanteissa vahvistaa. [22] 

Kustannuksiltaan hajautetulla tuotannolla tuotettu sähkö ei pysty kilpailemaan perinteisiä 

tuotantolaitoksia vastaan. Tämä johtuu hajautetun tuotannon perustuessa pääosin uusiu-

tuviin ja samalla kalliisiin energiamuotoihin. Päästörajoitteiden tuoman paineen takia ha-

jautettu tuotanto tulee tulevaisuudessa kannattavammaksi. Aiemmin mainittu sähköver-

kon mahdolliset vahvistamistoimenpiteet lisäisivät painetta nostaa sähkön siirtohintoja 

kulujen kattamiseksi. Eli samalla kun osa kuluttajista tulee omavaraisemmiksi, niin jäl-

jelle jäävät käyttäjät joutuvat maksamaan sähköstään kalliimman hinnan. [22] 

4.3 Älykäs lataus  

Kontrolloimattoman lataustavan lisäksi sähköautoja voi ladata myös tavoilla, jotka otta-

vat paremmin huomioon verkon kuormituksen ja kuluttajien tarpeet. Älykkäällä latauk-

sella (Smart Charging) tarkoitetaan latausta, jota voidaan ohjata erilaisilla kannustimilla 

ja verkon tavoitetasoilla. Jotta älykäs lataus olisi mahdollista, tarvitaan yhteys sidosryh-

mien välille. Palveluntarjoaja on suoraan yhteydessä sähkömarkkina ja sähkövoimajär-

jestelmän osapuoliin. Interaktiivisen asiakasrajapinnan avulla saadaan liitäntä sähköauton 

ja palveluntarjoajan välille. [5,6] 

Sähköautojen latausta voidaan kontrolloida esimerkiksi kytkemällä lataus päälle/pois 

päältä, siirtämällä lataus myöhempään ajankohtaan tai säätämällä latausvirtaa. Kuvitel-

laan tilanne, jolloin tuotantolaitoksen sähkön tuotanto keskeytyy. Tällöin tehotasapaino 
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saadaan palautettua kytkemällä sähköautojen lataus pois päältä. Lisäksi jos ennakkoon 

tiedetään sähkönkulutuksen olevan korkealla, voidaan lataus suoraan siirtää myöhempään 

ajankohtaan. [6] 

Seuraavaksi on esitelty menetelmiä, joilla voidaan hallita latauskuormia ilman latausvir-

ran säätöä. Äkillinen kulutuspiikki voidaan välttää porrastamalla latauksen aloitus esi-

merkiksi siten, että auto jonka akku on tyhjin, ladataan ensin. Tällöin kuluttajat asettaisi-

vat ajan, jolloin latauksen on viimeistään oltava valmiina ja järjestelmä toteuttaisi latauk-

sen aikaehtojen pohjalta. Kotitalouksissa käytetään yleensä suurille yksittäisille kuormille 

vuorottelua, jotta huipputeho ei kasvaisi liian suureksi. Suuri huipputeho voi johtaa pää-

sulakekoon suurentamiseen. Vuorottelu toimii siten, että kun esimerkiksi sähkökiuas kyt-

ketään päälle, sähkölämmitystä ei voi käyttää. Samanlaista menettelytapaa voitaisiin hyö-

dyntää myös sähköautojen lataamiseen. Talvella pitää tosin huomioida, ettei sähköläm-

mitystä voi sammuttaa liian pitkäksi aikaa. [5] 

Kommunikaatioyhteyteen perustuva lataus käyttää hyväkseen aikaisemmin mainittuja si-

dosryhmiä. Tällöin sähköautojen laturit olisivat yhteydessä palveluntarjoajaan, ja järjes-

telmä ohjaisi palveluntarjoajan tavoitteiden perusteella sekä latauksen ajoittamista että 

latausvirtaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sähköautojen lukumäärän kasvattaminen il-

man verkostoinvestointeja. Latausvirtaa säätämällä sähköautojen latureita on myös mah-

dollista käyttää paikallisena taajuuden mittaukseen perustuvana käyttö- tai häiriöreser-

vinä. Sähköverkon taajuuden tulee normaalitilanteessa pysyä välillä 40,9–50,1 Hz. Jos 

tuotanto on kulutusta suurempi, taajuus alkaa kasvamaan. Tuotannon ollessa kulutusta 

pienempi pyrkii taajuus pienentymään. Lataustehoa voidaan säätää seuraavalla tavalla: 

kun taajuus menee alle nimellistaajuuden, lataustehoa aletaan pienentämään ja taajuuden 

laskiessa riittävän alas lataus tarvittaessa lopetetaan. Yleensä ylitaajuushäiriöt ovat alitaa-

juushäiriöitä pienempi ongelma, joten siihen liittyvää tarkastelua ei ole tässä esitetty. [5] 

Sähköauton käyttäjän kannalta yllä mainitut menetelmät lähinnä haittaavat latausta. Käyt-

täjä kuitenkin itse päättää miten sähköautoansa käyttää. Kuluttajien latausta voidaan oh-

jailla antamalla halvempia hintasignaaleja aikoina, jolloin verkon kulutus on alhainen. 

Lisäksi keskeytyneestä latauksesta voidaan maksaa korvauksia tai alentaa latauksen hin-

taa.       

4.4 Sähköautot energiavarastoina 

Sähköautojen akkuja on myös mahdollista käyttää energiavarastona eli syöttää energiaa 

akusta esimerkiksi omakotitaloon (Vehicle-to-home, V2H) tai sähköverkkoon (Vehicle-

to-grid, V2G). Akkuihin varastoitunutta energiaa voitaisiin käyttää, kun sähkön hinta on 

tavallista korkeammalla tai kun sähkönjakelu on keskeytynyt. Kun perinteistä voimalai-

tosta käytetään häiriöreservinä, se ei voi tuottaa täydellä teholla, koska osa kapasiteetistä 

pitää varata häiriötoimintaa varten. Sähköautoille puolestaan riittää, että ne on kytketty 
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verkkoon ja että akkuja voidaan tarvittaessa myös purkaa. [4,6] Kuvitellaan, että Suo-

messa olisi miljoona sähköautoa ja että puolta niistä voitaisiin käyttää yhtä aikaa energia-

varastona. Markkinoilla olevien sähköautojen akkukapasiteetti on noin 30 kWh. Olete-

taan, että yhden auton akkukapasiteetista voidaan tarvittaessa käyttää 10 kWh. Tällöin 

kokonaisenergiamäärä olisi 5 GWh. Jos akkuja puretaan 5 kW:n teholla, kokonaisteho-

määrä olisi 2,5 GW. Koko Suomen sähkön kulutus 3.12.2017 kello 19 oli noin 11,6 GW 

[23]. Voidaan siis sanoa, että sähköautoilla on potentiaalia toimia energiavarastoina. 

Tämä tosin vaatisi suuren määrän sähköautoja ja jonkinlaisen ansaintamekanismin auton 

omistajille.  

Sähköauton akun energiansyöttösuunnan muuttaminen asettaa lisävaatimuksia sähköau-

tolle ja latausjärjestelmälle. Akussa energia on varastoituneena tasasähkönä, joten tarvi-

taan sellainen laturin verkkovaihtosuuntaaja, joka mahdollistaa tavallisen AC/DC-muun-

noksen lisäksi DC/AC-muunnoksen. Myös energiankulutusta mittaavan mittarin on tun-

nistettava akun purkausenergia. Lisäksi sähköturvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän 

huomiota: jotkin verkon vikatilanteet voivat muun muassa aiheuttaa ei toivottua saareke-

käyttöä. [4,6] Kuten aikaisemmin on mainittu, akkuun varastoitunutta energiaa voidaan 

syöttää joko jakeluverkkoon tai yksittäiseen omakotitaloon. Näiden kahden tilan ominai-

suuksia on käsitelty seuraavissa kappaleissa.  

Vehicle-to-grid tila voi aiheuttaa auton käyttäjän kannalta ikäviä akun varaustasoon liit-

tyviä tilanteita: käyttäjä kytkee sähköautonsa lataukseen ja liikkeelle lähtiessä huomaa, 

että akun varaustaso on tippunut latauksen aikana. Tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi 

on tietysti kehitettävä latausjärjestelmä, joka ottaa huomioon auton käyttäjien toiveet sekä 

sähkön hinnan. Käyttäjät voisivat esimerkiksi asettaa sopivan aikavälin, jolloin autoa 

voisi käyttää V2G-tilassa tai ajan, jolloin akun on viimeistään oltava täyteen ladattu. [6] 

Syy minkä takia käyttäjät sallisivat V2G-käytön, on siitä maksettava korvaus. Keskiverto 

työmatkalainen ei tule tarvitsemaan koko sähköautonsa akkukapasiteettia työmat-

koihinsa, varsinkin kun otetaan huomioon työpaikkalatauksen mahdollisuus. Keskimää-

räisen päivittäisen ajosuoritteen oletetaan edelleen olevan aikaisemmin mainittu 50 km. 

Täten käyttäjän näkökulmasta edellytykset V2G-käytölle olisi voimassa. Toisaalta säh-

köverkon näkökulmasta verkkohierarkiasta tulee V2G-käytön myötä monimutkaisempi, 

mikä johtaa haasteisiin, joita käsiteltiin luvussa 4.2. 

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on parantunut oleellisesti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana, osin maakaapeloinnin lisäämisen ansiosta. Tästä huolimatta sähkökatkoja ei voi 

kokonaan välttää. Suuret myrskyt vaurioittavat ilmajohtoverkkoa ja tekevät osan asiak-

kaista sähköttömiksi pitkäksi aikaa. Maakaapeloinnilla voidaan välttää suurin osa myrs-

kyjen aiheuttamista sähkökatkoista, mutta tällä hetkellä ei ole kustannustehokasta kaape-

loida suurjännitteisiä sähköjohtoja. Lisäksi myös maakaapelit voivat rikkoutua, ja näiden 

vikojen löytäminen on paljon vaikeampaa ja hitaampaa kuin ilmajohtovikojen. Sähköau-

toa olisi mahdollista käyttää varavoimana, kun sähkönjakelu keskeytyy. Akulla voisi 
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syöttää esimerkiksi omakotitaloa tai kesämökkiä. Tällaisissa tilanteissa on myös perus-

teltua käyttää ladattavien hybridiautojen polttomoottoreita sähköntuotantoon. Koska 

akun kapasiteetti on rajoitettu, olisi järkevää kytkeä suuritehoiset laitteet, kuten hella ja 

kiuas, pois päältä V2H-käytön ajaksi. Sähköautolla on mahdollista syöttää omakotitaloa 

hyvin pitkän aikaa, mikäli latauskohteen energiantarve minimoidaan. [6] 

Luvussa 3 käytössä olevasta mittausdatasta on tehty kuvassa 10 näkyvä keskituntikulu-

tuskäyrä. Tarkastelun kohteeksi on valittu suurempi kerrostaloaluetta syöttävä muuntaja, 

koska tällöin pystytään minimoimaan muutaman käyttäjän aiheuttamat kulutushajonnat.  

Kulutuskäyrä on tehty laskemalla 152:n kolmivaiheisen liittymän tuntikulutusten kes-

kiarvo aikaväliltä tammikuu 2014 – syyskyy 2016. Koska kyseessä on kaupungin kerros-

taloalue, kulutus on alhaisempi kuin omakotitalouksilla. Tämä voisi kuitenkin kuvastaa 

tilannetta, jolloin osa kuormasta on jo irrotettu sisäverkosta. Kuvaajasta voidaan päätellä, 

että jo muutaman kilowatin akulla pystytään ylläpitämään kuormia useita tunteja. 

 

Kuva 10. 152:n kerrostaloasukkaan keskituntikulutus 

Kuvassa 11 on esitetty malli V2H-järjestelmän toiminnasta. Kun sähkökatko havaitaan, 

kytkin avautuu ja irrottaa kyseisen kiinteistön muusta verkosta. Akun valmiiksi rajallista 

kapasiteettia ei oleteta haluttavan syöttää verkon muille asiakkaille. Samalla kiinteistön 

suuritehoiset kuormat kytketään irti. Suuritehoisia kuormia ovat esimerkiksi aikaisemmin 

mainitun hellan ja kiukaan lisäksi myös lämminvesivaraaja sekä sähkölämmitys. Näiden 

toimenpiteiden jälkeen akku alkaa syöttää kotitalouden kuormia joko yksi- tai kolmivai-

heisesti. Jos käytössä on yksivaiheinen syöttö, täytyy kaikki halutut kuormat kytkeä tälle 

kyseiselle vaiheelle. Kun sähkökatko loppuu, sähköautolle lähetetään käsky siirtyä pois 

V2H-tilasta. Tämän jälkeen kytkin suljetaan ja irtikytketyt kuormat kytketään takaisin 

kotitalouden verkkoon. Täytyy muistaa, että järjestelmän pitää koko ajan tarkkailla säh-

köturvallisuutta. Lisäksi järjestelmän käytössä pitää olla jonkinlainen energianlähde, jolla 

V2H-tilaan siirtyminen voidaan käynnistää. [5,6] 
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Kuva 11. Vehicle-to-home järjestelmän rakenne. HA:lla tarkoitetaan kodin automaa-

tiojärjestelmää [6] 

Sähköautonomistajat voivat olla huolissaan kustannuksista, joita akulle aiheutuu V2G tai 

V2H käytöstä. Ylimääräinen purkaminen ja lataaminen kuormittavat akkua ja lyhentävät 

sen syklistä elinikää. Rautiaisen väitöskirjassa on esitetty malli, jolla voidaan arvioida 

akun elinikäkustannuksia, joita syntyy, kun akkuun ladataan ja akusta puretaan 1 kWh:n 

verran energiaa. Toisaalta sähköauton akun kapasiteetiksi voidaan olettaa 30 kWh ja kes-

kimääräiseksi energiankulutukseksi 0,2 kWh/km. Täyteen ladatulla akulla voidaan tällöin 

ajaa noin 150 km. Litiumioniakun sykliseksi eliniäksi voidaan olettaa esimerkiksi 2000 

sykliä, jolloin akun koko eliniänaikainen kantama olisi 300 000 km. Suomalaisten keski-

määräinen päivittäinen ajosuorite on 50 km. Tällöin akun elinikäinen kantama kulutetaan 

noin 17 vuodessa.  Nykyisten litiumioniakkujen kalenteri-ikä on kuitenkin paljon lyhy-

empi kuin 17 vuotta. Tästä näkökulmasta sähköautojen V2G ja V2H käyttö ei aiheuta 

autonomistajalle lisäkustannuksia. Esimerkki olettaa, ettei loppuun käytetyllä akulla ole 

rahallista arvoa. [6] 
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5. YHTEENVETO 

Sähköauto on hyvä vaihtoehto korvaamaan polttomoottoriautot tulevaisuudessa. EU:n 

asettamat ympäristötavoitteet ja öljyn hinnan kasvaminen heikentävät perinteisten polt-

tomoottoriautojen kilpailukykyä. Sähköautolla on useita etuja polttomoottoriautoon ver-

rattuna, kuten ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tästä huolimatta useita haas-

teita on vielä ratkaisematta. Suurimmat haasteet liittyvät akkujen kapasiteettiin, sähköau-

tojen kalliiseen hintaan ja latausinfrastruktuurin puuttumiseen.   

Suomessa latausinfrastruktuuri hitaalle eli yksivaiheiselle lataukselle on olemassa poltto-

moottoriautojen esilämmitysverkon muodossa. Suurimman lataustarpeen voi olettaa koh-

distuvan kotitalouksiin, joissa on hyvät valmiudet myös puolinopealle eli kolmivaihei-

selle lataukselle. Esilämmitysverkkoa ei voi sellaisenaan hyödyntää puolinopealla lataus-

tavalla, joten latauspisteiden rakentamiselle kodin ulkopuolelle olisi tarvetta. Akkusäh-

köautojen yksi suurimmista heikkouksista on sen rajallinen toimintamatka, mikä aiheut-

taa ongelmia pitkämatkalaisille. Tämän ratkaisemiseksi pitää pikalatausasemia rakentaa 

esimerkiksi moottoriteiden varsille tai huoltoasemien läheisyyteen.  

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tarkastella sähköauton latauksen aiheuttamia 

verkostovaikutuksia jakelumuuntajan huipputehon muodossa. Sähköautoilla tässä työssä 

tarkoitettiin ladattavia hybridiautoja sekä puhtaita akkusähköautoja. Sähköautojen laaja-

mittaisesta latauksesta ei ole olemassa käytännön kokemuksia eikä mittausdataa, joten 

laskennassa tehtiin useita arvioita ja oletuksia. Laskenta kohdistui erään verkkoyhtiön 

kahteen erityyppiseen muuntajaan. Käytetyt lataustehot simuloivat sähköautojen hidasta 

ja puolinopeaa latausta. Laskenta tehtiin MATLAB ohjelmistolla ja sitä varten kirjoitet-

tiin laskenta-algoritmi. 

Nimellisteholtaan suuremman muuntajan tapauksessa latauskulutus aiheutti selvästi ha-

vaittavan huipputehon kasvamisen. Eri lataustehojen välinen ero oli varsin pieni. Kysei-

sen muuntajan tarkastelussa myös huomattiin, että laskentamalli sopi tälle muuntajalle. 

Nimellisteholtaan pienemmän muuntajan tuloksia analysoitaessa huomattiin latauskulu-

tuksen aiheuttavan todella merkittävän huipputehon kasvun. Pienemmällä muuntajalla 

myös ero eri lataustehojen välillä oli selkeämpi kuin suuremmalla muuntajalla. Toisaalta 

huomattiin, ettei laskentamalli pätenyt täysin muuntajalle 2.   

Tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa (Smart Grid) sähköautoja voidaan ladata halli-

tusti siten, että haluttu tavoite saavutetaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jakeluverkon 

komponenttien ylikuormittumisen ehkäisy tai huipputehon rajoittaminen. Nämä ovat ver-

kon kannalta tavoiteltavia tiloja, mutta lopulta asiakas päättää itse, milloin sähköautoaan 

lataa. Latausajankohtaa voidaan tosin ohjailla erilaisilla hintasignaaleilla. Smart Grid 

mahdollistaa myös sähköautojen toimimisen energiavarastoina. Sähköautojen akkuihin 
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varastoitunutta energiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi häiriöreservinä, kun sähköntuotan-

toon tulee keskeytyksiä tai kun kulutus kasvaa äkillisesti. Lisäksi kuluttaja voi halutes-

saan, esimerkiksi sähkökatkon aikana, eristää oman kotiverkkonsa verkkoyhtiön verkosta 

ja käyttää sähköautoa oman kotinsa kuormien syöttämiseen.  
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LIITE A: LASKENNASSA KÄYTETTY ALGORITMI 

Alla on MATLABin julkaisu toiminnon avulla luotu syöte laskennassa käytetystä algo-

ritmistä. Luvussa 3.1.4 on esitetty lyhyesti algoritmin toiminta. 

load ('PauliAhoselle.mat') 

load ('updated_sener_2_Pauli.mat') 

load ('Paulille_sahkoautokayrat.mat') 

%datestr(info(17930)) 

%datestr(info(17520)) 

%datestr(info(17731)) 

%datestr(info(17953)) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%LÄHTÖARVOT%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%isompi muuntaja (kerrostalo) -> laita numero 1 

%pienempi muuntaja (omakotitalo) -> joku muu numero kuin 1 

muuntaja = 2; 

 

%10 kW:n latausteho -> laita numero -> laita numero 1 

%3 kW:n latausteho -> joku muu numero kuin 1 

latausteho = 2; 

 

%sähköautojen lukumäärä 270 käyttöpaikkaa vs 12 käyttöpaikkaa 

% 152 // 11 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%otetaan tarkasteluun maksimikulutuspäivää vastaavat tunnit 

 

if muuntaja == 1 

    %tämä päivä on lauantai 

    autojenmaara = 152; 

    tuntikulutusmat = data1(17714:17737,:); 

    data = data1; 

    customers = customers1; 

    odotusarvomat = Sener2016(217:240,:); 

    keskihajontamat = Sener2016_std(217:240,:); 

    if latausteho == 1 

        evmat = KeskarvotJaHajonnat_RTKT_Talvi_10kW(3:4,:); 

 

    else 

        evmat = KeskarvotJaHajonnat_RTKT_Talvi_3kW(3:4,:); 

 

    end 

 

else 

    %tämä päivä on maanantai 

   autojenmaara = 11; 

   tuntikulutusmat = data2(17930:17953,:); 

   data = data2; 

   customers = customers2; 

   odotusarvomat = Sener2016(457:481,:); 

   keskihajontamat = Sener2016_std(457:481,:); 
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    if latausteho == 1 

        evmat = KeskarvotJaHajonnat_OKTPT_Talvi_10kW(1:2,:); 

 

    else 

        evmat = KeskarvotJaHajonnat_OKTPT_Talvi_3kW(1:2,:); 

 

    end 

 

end 

 

%kerätään tilastollinen tehonjako ilman sähköautoja 

ilmanev = []; 

 

%tulos lasketaan tähän 

maxteho = []; 

%tarkasteluväli yksi vuorokausi (päivä, jolloin maksimikulutuspiikki) 

i = 1; 

while i < 25  %25 

 

    keskihajonta = 0; 

    odotusarvo = 0; 

 

    %käydään kaikki asiakkaat läpi 

    for i2 = 1:length(customers) 

 

        %korjauskerroin tilastollista tehonjakoa varten 

        %välillä 8760-17520 vuoden 2015 kulutus 

        asiakkaanVuosikulutus = nansum(data(8761:17520,i2)); 

        korjausKerroin = asiakkaanVuosikulutus / 10000; 

        %korjausKerroin 

        %tarkastetaan mihin sener-ryhmään asiakas kuuluu ja lisätään 

        %odotusarvoja ja keskihajontoja ryhmän mukaan 

        if customers(1,i2) == 1010 

            ryhma = 1; 

 

        elseif customers(1,i2) == 1020 

            ryhma = 2; 

 

        elseif customers(1,i2) == 110 

            ryhma = 3; 

 

        elseif customers(1,i2) == 601 

            ryhma = 4; 

 

        elseif customers(1,i2) == 602 

            ryhma = 5; 

 

        else 

           ryhma = 6; 

        end 

 

        odotusarvo = odotusarvo + korjausKerroin * odotusarvomat(i,ryhma); 

        keskihajonta = keskihajonta + ... 

            (korjausKerroin * keskihajontamat(i,ryhma)) ^ 2; 

 

    end 
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    ilmanev(i) = odotusarvo + 1.65 * sqrt(keskihajonta); 

 

    %lisätäään sähköautojen määrää vastaavat odotusarvot ja hajonnat 

    odotusarvo = odotusarvo + evmat(1,i)*autojenmaara; 

 

    for i3 = 1:autojenmaara 

        keskihajonta = keskihajonta + evmat(2,i)^2; 

    end 

    %odotusarvo 

    %sqrt(keskihajonta) 

    %kerroin 1.65 vastaa 95 %:n alittumistodennäköisyyttä 

    maxteho(i) = odotusarvo + 1.65 * sqrt(keskihajonta); 

    i = i +1; 

end 

tuntikulutusvec = []; 

 

for i4 = 1:24 

    tuntikulutusvec(i4) = nansum(tuntikulutusmat(i4,1:end)); 

end 

 

figure 

plot(ilmanev,'-x') 

xlabel('Alkava tunti') 

ylabel('Muuntajan kuormitus (kW)') 

if muuntaja == 1 

    set (gca, 'YLim', [0,500]) 

else 

    set (gca, 'YLim', [0,50]) 

end 

 

set (gca, 'XTick', [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,... 

    20,21,22,23,24]) 

hold on 

grid on 

plot(maxteho,'-*') 

plot(tuntikulutusvec,'-gs') 

legend('Laskennallinen huipputeho ilman sähköautoja',... 

    'Laskennallinen huipputeho sähköautojen kanssa',... 

'Mitattu huipputeho') 

hold off 

Ohjelma 1. MATLAB koodi laskennassa käytetystä algoritmista 

 


