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1 Johdanto 

 
Raportin toteutuksesta on vastannut Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa 

uusiutuvalle energialle – hanke, jonka tehtävänä on edistää mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen 

käyttöä Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeessa tehtävien kirjallisten raporttien ja teknisten selvitysten 

tavoitteena on tuottaa informaatiota hankkeen konkreettisille kohderyhmille sekä muille välillisille 

kohderyhmille. Raportti vastaa hankkeen tavoitteissa hankekokonaisuudessa tuotetun tiedon 

levittämisestä ja osaamisen siirrosta yrityksille ja muille kohderyhmille. 

Kehittyvien maiden energiantuotanto on murroksessa. Energiankäyttö lisääntyy ja samalla 

energiantuotanto tulisi olla tehokkaampaa, ympäristöystävällisempää sekä kustannuksiltaan nykyistä 

halvempaa. Energiantuotanto tarvitsee jatkuvasti lisää innovaatioita.  

Tämän raportin tarkoituksena on perehdyttää lukijaa sähköverkkojen maailmaan. Raportissa käydään 

läpi niin sähköverkkojen rakennetta, kuin toimintatapoja. Tarkoituksenamme on myös esittää eri 

vaihtoehtoja mahdollisista suunnista, joihin sähkö- sekä älyverkot ovat kehittymässä.  

 

2 Smart Grid 

Energiatoimialaan kohdistuu lisääntyviä vaatimuksia kuten uuden sähkömarkkinalain vaatimus 

verkkojen luotettavuuden parantamisesta, fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä aurinko- ja 

tuulivoiman käytön lisääntyminen. Aurinko- ja tuulivoiman käytön lisääntymiseen vaikuttaa osaltaan 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet lisäten tuotannon ja kulutuksen jouston tarvetta.  

Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat ohjaamattomia tuotantomuotoja ja niillä tuotetun energian voimakas, 

sääoloista johtuva vaihtelu tuo haasteita tehotasapainon hallintaan. Ohjaamaton tuotanto heikentää 

osaltaan muiden voimalaitosten kannattavuutta lisäten haastetta sähkön markkinahinnan kehitykselle. 

Hajautetun tuotannon lisääntyminen lisää tarvetta tuotannon ja kulutuksen älykkäälle ohjaukselle 

synnyttäen tarpeen älykkäästä sähköverkosta. [1] 

Samalla kun uusiutuvan energian osuus kasvaa sähköntuotannossa, sähköä pitäisi pystyä tuottamaan 

entistä tehokkaammin kustannuksia ja päästöjä minimoiden. Yksi suurimmista haasteista sähköenergian 

tehokkaammalle hyödyntämiselle ovat sähkön varastointiin liittyvät kysymykset. Sähköverkossa 

tarvitaan tehotasapainoa ja tähän ongelmaan älykkäillä sähköverkkoratkaisuilla voidaan vastata. [2] 

Älykkäillä sähköverkoilla tarkoitetaan usein fyysisiä sähköverkkoja, jotka yhdistävät sähkön tuotannon ja 

kulutuksen toisiinsa [3]. Älykäs sähköverkko kuvaillaan uudemmissa määritelmissä yhä enemmän 

järjestelmäkokonaisuudeksi. Globaalissa määritelmässä älykäs verkko kuvaillaan eri toimintojen, 

ohjelmistojen ja laitteistojen integrointia kokonaisuudeksi, mahdollistaen sähkön tehokkaamman 

reitittämisen ja liikatuotannon tarpeen vähentämisen monisuuntaisen, reaaliaikaisen sähkövirran avulla. 

Euroopassa puolestaan vakiintunein määritelmä kuvailee älykkään verkon yhdistävän 

kustannustehokkaasti kaikki sen osapuolet – tuottajista kuluttajiin, kestävän kehityksen mukaisen, 

taloudellisen ja turvallisen energian toimittamiseksi tehokkaasti. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

perinteisen sähköverkon ja tulevaisuuden älykkään sähköverkon suurimmat eroavaisuudet. [4] 
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Taulukko 1. Perinteisen sähköverkon ja tulevaisuuden älykkään sähköverkon suurimmat erot. [4]  

 Perinteinen sähköverkko Tulevaisuuden älykäs sähköverkko 

Toimintaympäristö Kansalliset suljetut markkinat Kansainväliset, avoimet markkinat 

 Politiikat ja lainsäädäntö kansallisia, EU:n 
vaikutus 

Politiikat ja lainsäädäntö etenevissä 
määrin EU:n tasolta, globaali vaikutus 

Älykkään verkon 
tarjoamat 

mahdollisuudet 

Sähköenergian luotettavuus, varmuus, 
saatavuus 

Sähköenergian luotettavuus, varmuus, 
saatavuus 

 Sähköenergian tuotannon tehokkuus Sähköenergian käytön tehokkuus 

 Tuottaja- ja verkkoyhtiö-lähtöisyys 
(yhdensuuntainen tiedonkulku) 

Kasvava asiakasosallistuminen 
(kaksisuuntainen tiedonkulku) 

Teknologia ja 
palvelut 

Pääosin keskitetty tuotanto Lisääntyvästi hajautettu tuotanto 

 Uusiutumattomat energianlähteet ja 
vesivoima 

Hiilineutraalit, monipuoliset, 
uusiutuvat energianlähteet ja 

teknologiat 

 Sähköenergian varastointi vähäistä Sähköenergian varastointi kasvaa 

 Kysynnän hallinta (suurteollisuus) ja 
tyyppikuormitusmenettely 

Kysyntäjousto ja edistyneet 
mittausteknologiat (reaaliaikaisuus) 

 Paikanpäällä tapahtuva kunnossapito ja 
huolto 

Etämonitorointi ja -huolto 

  

Älykkään sähköverkon etuna nykyiseen sähköverkkoon on tiedon ja sähkön kaksisuuntainen liikenne 

kulutuspisteessä. Älykäs sähköverkko myös hyödyntää edistynyttä teknologiaa tehokkaaseen ja 

luotettavaan sähkönsiirtoon. Tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa on enemmän hajautettua 

tuotantoa, sillä voimalaitosten lisäksi energiaa sähköverkkoon tuottavat myös erityyppiset kuluttajat. 

Älykkään sähköverkon haasteena nähdään sen vaatiman investoinnin suuruus sekä puutteet sen 

vaatimissa hallintajärjestelmissä. Seuraava kuva esittää esimerkkiä älykkäästä sähköverkosta. [4] 

  

Kuva 2. Esimerkki älykkäästä sähköverkosta. [4] 
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Älykäs sähköverkko mahdollistaa sähkön tuottajien ja kuluttajien aktiivisen osallistumisen 
sähkömarkkinoille reaaliajassa. Tulevaisuuden älykkääseen sähköverkkoon ajatellaan sisältyvän älykkäitä 
mittausjärjestelmiä, uusiutuvia energialähteitä sekä sähkön varastointia. [4] Smart gridin avulla 
pystytään varmistamaan katkoton sähkönsyöttö energiavarastoja ja sähkökuorman ohjausta verkossa 
hyödyntäen. Kuormanohjauksen ja erilaisten älykkääseen kommunikaatioon pystyvien 
energiavarastojen avulla voidaan laajentaa uusiutuvan energian käyttöä sekä tehdä uusiutuvasta  
energian käytöstä taloudellisesti entistä kannattavampaa. [2] 
 

2.1 Smart Grid kehitystilanne Suomessa 
 

Suomessa älykkään sähköverkon tulemiseen on valmistauduttu jo vuosien ajan. Suomessa on panostettu 
mm. älykkääseen etäluettavaan energiamittaukseen ja reaaliaikaiseen sähkönkulutuksen seurantaan. 
Vuonna 2013 uudistunut sähkömarkkinalaki on osaltaan vaikuttanut mm. verkon toimintavarmuuden 
parantamiseen, parempaan vikojen paikallistamiseen sekä häiriöiden korjaamisen nopeutumiseen. 
Sähköverkon toimintavarmuutta on kuitenkin vielä parannettava mm. lisäämällä automaatiota, 
etäluentaa ja pientuotantoa. 
 
Älykkään sähköverkon oletetaan ymmärtävän esimerkiksi sähkön tuotannon ja kulutuksen tarpeen, 
tarvittavan lisäkapasiteetin saatavuuden sekä vikojen sijaintitiedot. Älykäs sähköverkko tuottaa suuria 
määriä mittaustietoa ja tuon tiedon käsittelyyn ja hallintaan vaaditaan järjestelmä, joka on yhtä aikaa 
kaikkien osapuolten saatavilla. [1] Tällainen järjestelmä on Datahub, vähittäismarkkinoiden keskitetty 
tiedonvaihtojärjestelmä johon tallennetaan tietoja suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. 
Suomessa tiedonvaihtojärjestelmän kehitysvastuu on sähkömarkkinalain uudistuksessa annettu 
järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle Fingrid Oy:lle. [5] 
 
Tiedonvaihtojärjestelmän hallinnointia varten Fingridissä on perustettu tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy ja 
järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana. Datahubiin tallennettuja, sähkön käyttöön 
liittyviä keskeisiä tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkön myyjää sekä yli 80 sähköverkkoyhtiötä. 
Datahub on jo käytössä ainakin Hollannissa, Tanskassa ja Virossa, Norja on tehnyt päätöksen Datahubin 
käyttöönotosta ja lisäksi useita hankkeita on käynnissä. Seuraavassa kuvassa on esitetty Datahub-
tiedonvaihtojärjestelmän sidosryhmät. [5]  

 



 
 5 

       
 
Kuva 3. Datahubin sidosryhmät. [5] 
 
Datahub on keskitetty tiedonhallintajärjestelmä joka helpottaa eri markkinaosapuolten toimenpiteitä. 

Reaaliaikaiset asiakaspalvelutapahtumat vähentävät virheitä joista voidaan mainita mm. sähkön myyjän 

vaihtaminen sekä muuttoon liittyvät sähkösopimusasiat. Datahub on vastaus myös tulevaisuuden 

haasteisiin, joita liittyy älykkäisiin sähköverkkoihin sekä sähköisen liikenteen ja hajautetun sähkön pien- 

ja mikrotuotannon lisääntymiseen. [5] 

LVDC-rules  

Suomessa oleva LVDC-pilotti LVDC RULES on ollut käynnissä jo vuodesta 2015. Hankkeessa mukana ovat 
Ensto Finland Oy, Elenia Oy sekä LUT. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää nykyistä 
sähkönjakelutekniikkaa edullisempi ratkaisu sähköverkkojen uusimiseen toimitusvarmuuden 
parantamiseksi. Samalla hankkeessa on tavoitteena ollut kehittää tuotantokäyttöön soveltuvaa 
tekniikkaa, siihen liittyviä toimintamalleja sekä kumppaniverkostoja. Hankkeen aikana on myös tarkoitus 
valmistella tasasähköverkon rakentamiseen koulutusta. Laajempi pilottia kyseisestä 
pienjännitetekniikalla toteutettavasta verkon rakentamisesta tullaan toteuttamaan Elenia Oy:n 
jakeluverkkoon. [6] 

Smart Energy Transition 

Suomessa on käynnissä Smart Energy Transition- tutkimushanke, jonka tarkoituksena viitoittaa eri 
toimijoita, siitä miten Suomi voisi hyötyä älykkään energian ympärille syntyvistä murroksellisista 
teknologioista. Hanke tuottaa tietoa siitä miten älykkäät energiaratkaisut tulevat aiheuttamaan sarjan 
muutoksia, jotka tulevat näkymään liiketoimintamahdollisuuksina, vaikutuksina kuluttajien ja 
palveluntuottajien rooleineen sekä miten muutokset vaikuttavat toimialojen rahoihin.  
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Hankkeen myötä syntyy työkaluja, joilla voidaan hallita teknologiamurroksesta aiheutuvia muutoksia ja 
epävarmuutta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä tiedon käyttäjien – julkisen sektorin, yritysten ja alan 
asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen keskeisenä tuloksena on Suomen entistä parempi dynaaminen 
joustavuus ja kyky tuottaa kestävää kasvua [7] 

2.2 Smart Grid kehityshankkeet Euroopassa 
 

Euroopan Unionin jäsenmailta kerätyn tietokannan mukaan älykkään verkon hankkeita EU:n jäsenmaissa 

on yhteensä noin 950 hanketta ja investointien kokonaissumma on noin 5 miljardia euroa. Tietokanta 

sisältää Euroopan Unionin 28 jäsenmaan tiedot älyverkkoon kohdistuvista R & D- ja esittelyhankkeista. 

Tietokanta sisältää myös tiedot Sveitsin ja Norjan tilanteesta. Muista EU:n ulkopuolisista maista tiedot 

tulevat sitten kun kyseiset maat osallistuvat hankkeisiin EU:n jäsenmaiden kanssa tai Sveitsin ja Norjan 

kanssa. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto EU jäsenmaiden älyverkkoon investoinneista. [8] 
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Taulukko 2. Yhteenveto EU:n jäsenmaiden älyverkkoinvestoinneista. [8] 

LUKUMÄÄRÄ   INVESTOINNIT   ORGANISAATIOT   TOTEUTUSKOHTEET 

              

              

              

950 projektia 50 maassa   4,97 mrd. €   2900 organisaatiota   800 toteutuskohdetta 

              

              

              

865 projektin talousarvio   Keskim. 5,75 milj. €   5900 osanottajaa   36 maata 

              

              

626 kansallista projektia   308 projektia meneillään,   
700 organisaatiota 

mukana   Keskim. 2,2 

(370 projektissa enem-   2,15 mrd. € (keskim.   
useammassa kuin 

yhdessä   kohdetta/projekti 

män kuin yksi kumppani)   7 mrd. €/projekti)   hankkeessa     

              

324 monikansallista   642 valmista projektia,    Tanskalainen yritys   Eniten toteutuksia 

projektia (keskim.   2,82 mrd. € (keskim.   mukana 67 hankkeessa   Tanska 140,  

14 maata/projekti)   5 milj. €/projekti)       Espanja 95 

              

Kesto keskim. 30 
kuukautta/projekti   

Suurimmat investoijat 
Tanska, Iso-Britannia, 

Ranska   
Aktiivisimpia 

jakeluverkkoyhtiöt,   Enimmillään 30 

      yliopistot ja teknolo-   kohdetta/projekti 

       gian valmistajat     

              

540 R & D-projektia   R & D 1,61 mrd. €   Keskim. 6 kumppania/     

410 esittelyprojektia   
Esittelyprojektit 3,36 

mrd. €   projekti     

            

 

Tärkein rahoituslähde älyverkkoinvestoinneissa on edelleen yksityiset tahot mutta eurooppalainen ja 

kansallinen rahoitus ovat tärkeässä roolissa yksityisen rahoituksen hyödyntämisessä ja investointien 

kannustamisessa. Suurimmat investoinnit älyverkkoon ovat jakeluverkon haltijoilla mutta julkiset 

laitokset ja muut nousevat sidosryhmät lisäävät investointejaan koko ajan. Investoinneista suurin osa, 

noin 80 % liittyy älyverkon hallintaan, kysynnänhallintaan sekä hajautetun tuotannon ja varastoinnin 

integraatioon. [8] 

Älyverkon R & D- ja esittelyhankkeisiin liittyy suuria investointeja sekä paljon epävarmuustekijöitä. 

Uusien prosessien, teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja testaamiseen liittyy suuria 

riskejä, kuten esimerkiksi hyväksyttyjen teknologioiden suorituskyky, luotettavuus ja käyttöikä, 

tulevaisuuden hallinto- ja sääntelytoimet, projektin toistettavuus ja kuluttajien vastaus. Näiden 
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epävarmuustekijöiden vaikutus saattaa olla investointipäätöksiin negatiivinen estäen älykkään verkon 

käyttöönoton. [8] 

Toimijoilla on erilaisia intressejä älyverkkoihin investoinneissaan, he kohtaavat erilaisia esteitä ja 

aiheuttavat erilaisia riskejä ajoittaessaan ja mitoittaessaan sijoitustaan tai valitsemiaan 

teknologiakumppaneita. Verkko-operaattorit esimerkiksi investoivat pääasiassa älykkäisiin verkkoihin 

liittyviin tutkimus- ja esittelyhankkeisiin uusien ratkaisujen kehittämiseksi ja testaamiseksi, jotta 

hajautettujen energiavarojen osuudet voidaan liittää verkkoihin ja parantaa järjestelmän toiminnan 

luotettavuutta ja tehokkuutta. Laitteiden, palveluiden ja älyverkkojen ICT-kehittäjät investoivat 

älykkäisiin verkkoihin, jotka kehittävät ja testaavat ratkaisunsa todellisissa ympäristöissä ja saavat 

teknologiajohtajuutta, joka voi olla globaali vientituote. Niiden taipumus investointeihin voi kuitenkin 

vaikuttaa ehdotettujen ratkaisujen alhaiseen tekniseen kypsyyteen, sopivien liiketoimintamallien 

puuttumiseen ja kuluttajien vähäiseen hyväksyntään ja sitoutumiseen. [8] 

 

Julkisten laitosten kiinnostus osallistua älykkäisiin verkkoihin kasvaa koko ajan, sillä niillä pyritään 

löytämään ratkaisuja paikallisten energiajärjestelmien kestävyyden, kohtuuhintaisuuden ja 

turvallisuuden parantamiseksi, ja siten käsittelemään kasvavia kuluttajia ja yhteisöjä. Osallistumista 

älykkäisiin verkkoihin kuitenkin vaikeuttaa kokemuksen ja voimavarojen puuttuminen. Myös muut 

toimijat kohtaavat erityisiä esteitä ja riskejä sijoittaessaan älyverkkoinnovaatioon. Huolimatta erilaisista 

lähestymistavoista innovaatioinvestointien rahoittamisessa, kaikkien älykkäiden verkkojen toimijoiden 

kohtaama yhteinen este liittyy vaikeuteen löytää riittävästi varoja hankkeiden rahoittamiseen 

yksinomaan omilla keinoillaan. [8] 

Seuraavassa kuvassa on esitetty älyverkkoprojektien määrä maittain. Kaaviossa on esitetty sekä 

kansallisella tasolla toteutuneet hankkeet, että maiden osallistuminen monikansallisiin hankkeisiin. 

  

Kuva 4. Älyverkkoprojektien kokonaismäärä maittain, kansalliset ja monikansalliset hankkeet. [8] 
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Kaaviosta voidaan havaita, että Saksa on kärkimaa älyverkkoprojektien määrässä (330 hanketta). EU:n 

keskiarvon yläpuolella on 10 jäsenvaltiota Sveitsi ja Norja mukaan luettuna. Eniten aloitteita on Saksalla, 

Britannialla, Tanskalla ja Espanjalla joissa toimivat organisaatiot ovat aktiivisia ja haluavat investoida 

useisiin aloitteisiin niin sijoittautumismaassaan kuin myös muissa jäsenvaltioissa. Pohjoismaista 

Tanskalla on hankkeita eniten (181), toisena on Ruotsi (90) ja kolmantena Norja (86). Suomella 

älyverkkohankkeita on yhteensä 55 joista demonstraatiohankkeita 26 ja tutkimus & 

tuotekehityshankkeita 31. Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeiden lukumäärä kansallisella tasolla. 

[8] 

 

 

Kuva 5. Älyverkkoprojektien määrä kansallisella tasolla. [8] 

Kaaviosta on havaittavissa, kuinka Saksa (140 hanketta), Tanska sekä Britannia ovat kärkimaita 

kansallisten älyverkkohankkeiden määrässä. Näissä maissa sääntely-ympäristöä pidetään suotuisana 

älykkäiden verkkojen kehittämiselle. Pohjoismaista Tanska on kärkimaa (105 hanketta), Norja toisena 

(28 hanketta), Ruotsi kolmantena (20 hanketta) ja Suomi neljäntenä (8 hanketta). Älyverkkoprojektien 

investointien maakohtainen tarkastelu on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuvassa on eritelty 

demonstraatioprojektien investoinnit sekä tutkimus & tuotekehitys investoinnit toisistaan. [8] 
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Kuva 6. Älyverkkoprojektien kokonaisinvestoinnit maakohtaisesti. [8] 

Älyverkkoon investointien suuruudessa Saksa on suurin (809 milj. EUR), Britannia hyvänä kakkosena (774 

milj. EUR) ja Ranska kolmantena (680 milj. EUR). Pohjoismaista Tanskan investoinnit ovat suurimmat 

(278 milj. EUR), Ruotsi on toisena (171 milj. EUR), Norja kolmantena (112 milj. EUR) ja Suomi neljäntenä 

(106 milj. EUR). Demonstraatiokohteiden määrä vaikuttaa kokonaisinvestointien suuruuteen, sillä 

keskimääräinen investointi/demonstraatiokohde on suurempi (keskimäärin 9 milj. EUR) kuin 

keskimääräinen investointi/tutkimus & tuotekehityskohde (keskimäärin 3,3 milj. EUR). [8] 

Älykkäiden verkkojen etenemissuunnitelmista käytetään jäsenvaltioissa eri nimiä kuten 

etenemissuunnitelma, reittikartta, strategia, jne. Saksassa toteutettiin etenemissuunnitelma vuonna 

2013. Britanniassa hyväksyttiin vuonna 2014 visio ja reittikartta. Tanskassa hyväksyttiin strategia vuonna 

2013. Ranskassa strategia hyväksyttiin vuonna 2013. Itävallassa etenemissuunnitelma kehitettiin vuonna 

2015. Ruotsissa toimintasuunnitelma vuonna 2014. Sloveniassa toteutussuunnitelma vuonna 2012. 

Irlannissa etenemissuunnitelma vuonna 2011. [8] 

Smart Grid -alustoja on perustettu seuraavasti: Espanja 2005, Slovenia 2006, Itävalta 2008, Tšekki 2009, 

Irlanti 2009, Flanderin alue 2010, Norja 2010, Puola 2010, Sveitsi 2011, Kreikka 2012, Tanska 2012/2014, 

Alankomaat 2013, Italia 2014, Kypros 2014, Latvia 2014 ja Ranska 2015. [8] 

3 Smart Grid pilotteja Suomesta  

Suomessa on monia älyverkkoihin ja niiden teknologiaan ja sen kehittämiseen liittyviä hankkeita 

toiminnassa sekä suunnitteilla ja valmisteilla. Hankkeista voidaan mainita mm. Sundom Smart Grid 

Vaasassa, Kalasatama Smart Grid Helsingissä, As. Oy. Espoon Adjutantti Espoon Mäkkylässä sekä 

Hailuoto-hanke Hailuodon saarella.  
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Sundom 

Vaasan Sundomissa on toiminnassa oleva älyverkko-pilottihanke. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan 

uusinta älyverkkoteknologiaa. Hankkeessa on asennettu 130 aurinkopaneelia Sundomin koulun ja 

päiväkodin katolle sekä lisäksi siihen kuuluu 3,6 MW tuulivoimala. Aurinkoenergiajärjestelmän 

nimellisteho on 33 kWp ja vuosituotto 28300 kWh joka vastaa keskimäärin kahden omakotitalon 

vuosikulutusta. Aurinkoenergiajärjestelmän on toimittanut Green Energy Finland Oy ja invertterin ABB. 

Arvioitu vuosituotanto on noin 14 % kulutuksesta. Ylijäämätunteja kertyy vuositasolla arviolta 680 

tuntia. Hankkeen toimijoina ovat ABB, Vaasan Sähkö, Vaasan Sähköverkko, Anvia ja Vaasan yliopisto ja 

hankkeen rahoitus tulee INKA-ohjelmasta. Seuraava piirros esittää hankkeen teknologiaa ja toimijoiden 

välisiä yhteyksiä. [9]   

 

Kuva 7. Sundom Smart Grid Pilot Project. [9] 

 
Hankkeessa on käytössä älymuuntamot sekä verkkokatkaisijat varmistamaan luotettava sähkönjakelu. 
Mittaustietojen reaaliaikaista välittämistä varten käytetään valokuituverkkoa. Älyverkon tuottama 
valtava tietomäärä, noin 100 Megabittiä sekunnissa, kerätään Anvian palvelinsaleihin, joissa se 
varastoidaan, käsitellään ja yhdenmukaistetaan hyödynnettäväksi mm. verkkojen kehittämisessä, 
tutkimuksessa ja energiankäyttötottumusten ohjaamisessa. [9] 
 
Sundomin pilotissa parannetaan sähkönjakelun toimintavarmuutta eli pyritään välttämään 
sähkökatkoksia tai saamaan ne mahdollisimman lyhyiksi. Uuden teknologian myötä sähköverkon viat ja 
vikapaikat voidaan paikallistaa ja sen perusteella käynnistetään automaatio, joka eristää mahdolliset 
vikapaikat ja palauttaa sähköt verkon ”terveille” osille. Tällainen teknologia mahdollistaa ennakoivan 
vian löytymisen sähköverkosta. Älyratkaisujen myötä, maakaapeloinnin tarve Suomessa saattaa 
vähentyä aikaisemmista arvioista. Älyverkon myötä maakaapelointia voitaisiin mahdollisesti välttää 
etenkin haja-asutusalueilla. [10] 
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Vaasan Sundomin hanke on synnyttänyt jatkohankkeita sekä tuottanut myös kansainvälisesti 
tunnustettuja työkaluja smart grid-konseptissa. Se toteuttaa Vaasan kaupungin energiastrategiaa sekä 
hanke on pystynyt luomaan ympärilleen pysyvää infrastruktuuria. Hanke on herättänyt mielenkiintoa 
myös muissa kunnissa Sundomin infrastruktuurin hyödyntämiseen. [11] 

Kalasatama 

Kalasatama sijaitsee Helsingissä ydinkeskustassa meren rannassa. Kalasatama on tarkoitus varustaa mm. 

maailman suurimmalla aurinkosähköjärjestelmällä, yli megawatin akkutehosta koostuvalla 

energiavarastolla, älykkäällä kauko-ohjattavalla muuntamolla, kiinteistön kysynnänjoustovalmiudella 

sekä sähköautojen yhteiskäyttöpalvelulla. Maailman suurin aurinkosähköjärjestelmä sisältää 1188 

kappaletta 285 W yksikidepaneelia. Aurinkopaneeleiden tuottama tasasähkö muunnetaan inverttereillä 

vaihtosähköksi kulutusta varten. Teholtaan yli megawatin energiavarasto sisältää 10000 litium-ioni-

akkua. Energiavaraston avulla tuetaan mm. sähkönjakelun varmuutta, kantaverkon taajuutta sekä 

tasataan kulutus- ja tuotantohuippuja. Kauko-ohjattavan älykkään muuntamon ansiosta vikapaikan 

paikallistaminen ja eristäminen tapahtuvat kauko-ohjatusti vähentäen sähkön toimituksen 

keskeytysaikaa kymmenykseen. Seuraava kuva havainnollistaa Kalasataman edistyksellistä teknologiaa. 

[12] 

 

 

Kuva 8. Kalasataman edistyksellistä teknologiaa. [13] 

Kalasataman sähkön syöttö on turvattu kahdesta suunnasta, sillä se on kytketty vikasietoiseen 

suljettuun keskijänniterengasverkkoon, jonka avulla varmistetaan kriittisten kohteiden katkeamaton 
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sähkönsyöttö. Kalasataman sähkön, lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotanto on maailman tehokkain. 

[12] 

Espoon Adjutantti 

As. Oy. Espoon Adjutantti on Espoon Mäkkylään vuonna 2012 valmistunut kahdeksankerroksinen 

älykerrostalo jossa on 42 huoneistoa kooltaan 52,5 - 121 m2. Kohde on osa Skanskan, Fortumin ja ABB:n 

Sustainable Urban Living-konseptia. Hankkeessa ovat mukana mm. Fortum, ABB, TUT, Skanska, KONE. 

Hanke kuuluu SGEM, Smart Grids and Energy Markets-tutkimusohjelmaan. Seuraava kuva esittää As. Oy. 

Espoon adjutanttia. [14] 

 

 

Kuva 9. As. Oy. Espoon Adjutantti, kahdeksankerroksinen älykerrostalo. [14] 

Kerrostalon katolle on asennettu aurinkopaneeleita tuottamaan sähköenergiaa kiinteistön käyttöön. 

Yhtiöllä on sähköautojen latauspisteitä ja sähköautot ovat yhtiön asukkaiden käytössä. 

Asuinhuoneistojen energiankulutusta voidaan seurata reaaliaikaisesti huonekohtaisilta päätteiltä ja 

automaatiojärjestelmä tukee energian tehokasta käyttöä. Järjestelmästä saadaan arvokasta tietoa 

tutkimusta ja kehitystä varten. [14] 

Hailuoto-hanke 

Hailuoto-hankkeen keskeinen tarkoitus on löytää tekninen ratkaisu, jolla saaren sähköenergian saanti 

voidaan turvata silloin kun 20 kV yhteys valtakunnan verkkoon on jostain syystä poikki ja Hailuodon saari 

toimii saarekekäytössä. Hankkeen osapuolia ovat ABB, Vattenfall Verkko, TUT ja UVA. Hanke on osa 



 
 14 

Tekesin rahoittamaa Cleen Oy:n Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat-ohjelmaa. Hailuoto-hanke on 

viisivuotisen SGEM, Smart Grids and Energy Markets-tutkimusohjelman yksi käytännön 

demonstraatioista. Seuraavassa kuvassa on esitetty Hailuodon saari ja saarekkeeksi muodostuva alue. 

[15] 

 

  

Kuva 10. Hailuodon saari ja saareke-alue. [14] 

Hailuodon saarella on sähköasiakkaita kaikkiaan alle tuhat ja sähkön kokonaiskulutus on 10 GWh. 

Saarella on tuuli- ja dieselvoimaloita, joilla sähköenergiaa tuotetaan saaren tarpeisiin 

poikkeustilanteessa. Sähköverkon omistaa Vattenfall ja sähköä syötetään Hailuodon saarelle 

mantereelta Siikajoen sähköasemalta 20 kV merikaapelilla. [15] 

Ahvenanmaan tulevaisuuden joustava energiajärjestelmä 

Ahvenanmaasta on tehty aloite joustavan energiajärjestelmän mallialueena, joka perustuisi älykkäisiin 

sähköverkkoihin ja täysin uusiutuviin energiatuotantomalleihin. Kokeilussa integroitaisiin hajautettu 

uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä älykäs järjestelmä kykenee hallitsemaan 

kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua. Järjestelmällä haetaan myös aktiivista kuluttajien 

toimintaa osana järjestelmää sekä yritykselle ainutlaatuista tilaisuutta testata erilaisia uusia 

energiaratkaisuja. Testialusta toimisi mahdollisesti myös viennin ja teknologian kehittämisen edistäjänä.  
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Täysin uusiutuviin perustuvalle mallialueella Ahvenanmaan puoltavina tekijöinä ovat mm. suotuisat 

tuuli- ja aurinko-olosuhteet, vahva biotalous, valmius uusiutuvan sähkön tuotantoon, tuontisähkön suuri 

osuus, itsehallinto-oikeus ja riittävän pieni koko. [16] 

Lumo Energia virtuaaliverkkopilotti 2018 

Vain uusiutuvalla energialla kauppaa käyvä sähköyhtiö Lumo Energia on parhaillaan aloittanut sähkön 

virtuaaliverkkokokeilun. Virtuaaliverkko tulee käsittämään kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmiä sekä 

sähköautoja. [17] 

Lumo Energian virtuaaliverkon ideana on, että kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmät ja sähköautot on 

kytketty virtuaaliverkkoon siten, että ylijäämäenergialle saataisiin paras hinta ja sähkön hinnan ollessa 

edullisimmillaan, voidaan varata energiaa akkuihin. Kun kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, on 

virtuaaliverkon rinnalla perinteisen sähköyhtiön palvelut saatavilla. [17] 

Virtuaaliverkko mahdollistaa sähköauton akun energian käyttämisen silloin, kun autolla ei ole muuta 

käyttöä. Virtuaaliverkon taloudellinen kaupankäynti hoidetaan lohkoketjuteknologiaa hyväksi käyttäen. 

Lohkoketjuteknologialla voidaan pitää tietoja hajautetusti sitä, miten virtuaaliverkossa rahavirtojen tulisi 

liikkua. [17] 

Wasa Station kortteli 

Vaasan vanhan linja-autoaseman tilalle rakennettavassa Wasa Stationissa tulee olemaan innovatiivinen 

ja kustannustehokas energiajärjestelmä. Vuonna 2014 aloitetussa pilotissa kortteliin on tarkoitus 

rakentaa energiaväylä, joka yhdistää erinäiset energiaratkaisut osaksi suurempaa kokonaisuutta. 

Kohteessa on tarkoitus hyödyntää maalämpöä, aurinkolämpöä, aurinkosähköä sekä 

absorptiojäähdytystä. Kohteeseen rakennetulla energiajärjestelmällä on tarkoitus myös osallistua 

sähkön kysyntäjoustoon. Järjestelmällä pystytään kysyntäjouston lisäksi optimoimaan sähkönkulutusta, 

leikkaamaan huipputehoja, varastoimaan energiaa, kierrättämään energiaa, sekä optimoimaan 

vähäpäästöisen energian tuotantoa. Wasa Stationille myönnettiin ensimmäisenä hankkeena Suomessa 

aluetason BREEAM Communities 1. vaiheen sertifikaatti. [18]  

4 LVDC-verkko 
 

LVDC-verkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, jossa sähkö siirretään poikkeuksellisesti vaihtosähkön sijaan 
tasajännitteellä. Tasasähköä voidaan hyödyntää sähkönjakelun ongelmakohdissa. LVDC- verkon ansiosta 
sähkönlaatua voidaan tarkkailla aiempaa paremmin. Vaihtosähköstä poiketen tasasähkö hyödyntää 
sähkönsiirrossa johtimen koko poikkipintaa, kun vaihtosähköllä käytettävä pinta-ala rajoittuu johtimen 
ulkokuoreen. Tästä johtuen LVDC-verkkoon voidaan syöttää jopa 6-10 kertainen määrä tehoa 
aikaisempaan verrattuna. LVDC-verkon ansiosta voidaan keskijänniteverkossa olevaa loistehoa 
kompensoida helposti. 
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Kuva 11. LVDC-älyverkko Ensto Finland Oy [19] 
 

 
 
LVDC verkolla voitaisiin korvata joissakin tapauksissa uusittavaa vaihtosähköverkkoa edullisemmalla 
pienjännitetekniikalla. LVDC verkkoa rakennettaessa sen etuina ovat muutoksien rajoittuminen vain 
siirtoverkkoon, jolloin asiakkaan ei tarvitse tehdä muutoksia asuinkiinteistöönsä. LVDC-verkkojen avulla 
kiinteistöryhmien saarekekäyttö paranee, sekä mahdolliset investointi kustannukset sähköverkkoon 
tippuvat, verrattaessa vastaavaan vaihtosähköverkkoon. Kun verrataan sähkön laatua tasasähkö- ja 
vaihtosähköverkon välillä, voidaan sanoa joissakin tapauksissa, etenkin pitkiin vaihtosähkö haaroihin 
verrattuna paikallisesti tuotettu vaihtosähkö on laadukkaampaa. Tällöin paikallisesti tuotetussa 
vaihtosähkössä ei esiinny vastaavia ongelmia, kuin pitkillä välimatkoilla toteutettuihin 
vaihtosähköhaaroihin. Yleisiä ongelmia näissä tilanteissa on ollut jännitteen alenema. [19] 
 
LVDC- ja mikrotuotantoverkot  
 
Mikrotuotantoon kohdistuu voimakasta mielenkiintoa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, koska 
tarvittaessa mikrotuotanto voidaan erottaa yleisestä jakeluverkosta itsenäisesti toimivaksi saarekkeeksi 
eli mikrosähköverkoksi. Mikrosähköverkkoon kytkettyä, uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoa ja 
energiavarastoja voidaan käyttää kysynnän jouston tavoitteiden saavuttamisessa. Mikrosähköverkkojen 
tulevaisuuden haasteet liittyvät pääosin energiavarastointitekniikkaan, suojaustekniikkaan sekä 

LVDC Feeder Station – LVDC-syöttöyksikkö 

Maximum Power Point Tracking – Aurinkoenergian liitäntäyksikkö 

Battery Management – Akkuliitäntäyksikkö 

LVDC Substation – LVDC-puistomuuntamo 

Electric Vehicle Charging – Sähköauton latausyksikkö 
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toimijoiden rooleihin. Mikrosähköverkkoihin liittyvää tutkimusta on maailmanlaajuisesti ja isoja 
hankkeita käynnissä myös Suomessa. Hankkeiden pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu saarekkeeksi 
erotetun mikroverkon toimintaan, älykkääseen ohjaukseen sekä erilaisiin toimintamalleihin. 
Mikroverkkojen toteutumiseen vaaditaan kuitenkin älyverkkotekniikan kehittymistä ohjausjärjestelmien, 
tiedonsiirron ja tiedonkäsittelyn osalta. On arvioitu, että nykyinen kehityskulku mahdollistaisi valmiuksia 
toteutuksiin 2020 alkupuolella. [3] 
 
 

 
Kuva 12. Älykäs LVDC-verkko jossa sähkövarastoja, sekä aurinkovoimaloita [6]  

Kuvassa 12 on nähtävillä Lappeenrannassa toteutettu LVDC-älyverkko. Älyverkkoon on kytketty osaksi 

sähkövarasto, sekä aurinkovoimala. Kohteella on ollut tarkoitus pilotoida LVDC-verkon toimivuutta. 

Pilototin ovat toteuttaneet yhteistyössä LUT:in, Elenia Oy:n sekä Ensto Finland Oy. [6] 

 

5 Energiavarastot Smart Gridissä 
 

Tulevaisuuden vähähiilisessä energiajärjestelmässä energiavarastoja tullaan sijoittamaan 

sähkönjakelujärjestelmän eri tasoille, jossa niillä on erilaisia tehtäviä. Seuraavassa kuvassa on esitetty 

tulevaisuuden vähähiilinen energiajärjestelmä. [20]  
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Kuva 1. Tulevaisuuden vähähiilinen energiajärjestelmä. [20] 

Energiavarastojen tehtävistä voidaan mainita tuotantotasolla tasapainotus- ja varavoima, siirtotasolla 

taajuuden ohjaaminen ja investointien lykkääminen, jakelutasolla jännitteen säätäminen ja kapasiteetin 

tuki sekä asiakastasolla huipun leikkaus ja käyttöajan kustannusten hallinta. [20] 

 

5.1 LVDC ja energiavarastot 
 

Pienjännite tasasähköverkot tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden liittää verkkoon aurinko ja 

tuulivoimaloiden lisäksi myös sähkövarastoja. Mahdollisen suuremman sähkökatkoksen aikana LVDC-

verkko voitaisiin erottaa omaksi saarekkeeksi, jonka olisi mahdollista toimia itsenäisesti taaten 

saarekkeen asukkaille sähkön saannin. [6] 

LUT:n tutkimusryhmän visiona on, että LVDC-verkot muodostuisivat muutamien kymmenien asukkaiden 

sähkönkäyttöpisteistä. Verkkoon voidaan liittää energiavarastoja jotka toimivat virtuaalivoimaloina. 

Virtuaalivoimaloilla voidaan auttaa suurjännite- ja keskijänniteverkkoa pitämään haluttu taajuus 

kuorman vaihdellessa. Virtuaalivoimaloiden avulla on myös mahdollista tasapainottaa sähköverkossa 

tapahtuvaa kysyntää, jolloin mahdollisia hintapiikkejä voidaan loiventaa. Riittävällä akkukapasiteetilla 

hinta piikit on mahdollista jopa välttää kokonaan. [6] 

 

5.2 Sähkövarastot virtuaalivoimalana 
 
Virtuaalivoimalaitosten ideana on tuottaa sähköä ja lämpöä kysynnän mukaan hajautetusti tuottajasta 
riippumattomassa järjestelmässä. Tuotanto voi olla jakaantunut moneen eri paikkaan maantieteellisesti. 
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Virtuaalivoimalaitoksista koostuvaan järjestelmään voidaan kytkeä miltei kaikkia 
energiantuotantomuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia turbiineja, polttokennoja, generaattoreita sekä 
uusiutuvaa energiaa. [21] 
 
Virtuaalivoimalaitosta voidaan käsitteenä verrata IOT-termiin. Virtuaalivoimalaitos kykenee 
reaaliaikaiseen kysyntäjoustoon ja sillä voidaan seurata reaaliaikaisesti sähkön, lämmön ja muiden 
polttoaineiden hintaa sekä kulutusta. Toimintaperiaatteena voidaan lisätä tuotantoa ja tai vähentää 
tuotantoa. Kuormat voidaan myös irrottaa järjestelmästä tai niitä voidaan tarpeen mukaan lisätä. 
Ohjausperiaatteita voi olla esimerkiksi tuotantohinnat ja alueellinen energiantarve. [21] 
 

 
Kuva 13. Virtuaalivoimalaitoksen toimintaperiaate [22] 
 

5.3 Energiavarastojen hyödyntäminen sähkömarkkinoilla 
 
Energiavarastoja ja smat gridejä voidaan jo nykyisin hyödyntää sähkömarkkinoilla. Kantaverkkoyhtiö 

Fingrid sekä osa sähkönmyyntiyhtiöistä tarjoavat yrityksille tuotteita ja palveluita joiden avulla on 

mahdollista osallistua sähkömarkkinoille. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulossa myös 

Aggregaattorit, jotka muodostavat useammasta kohteesta suurempia helpommin hallittavissa olevia 

kokonaisuuksia sähkömarkkinoille. Helen Oy ja Voltalis S.A ovat mukana vuonna 2018 käynnistyneessä 

pilotointi hankkeessa, jonka tarkoituksena on aggregoinnin mahdollisuuksia säätösähkömarkkinoilla. 

Pilotoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2019 alussa, jolloin tarkempaa tietoa on saatavilla. [23]  

Markkinoille osallistumalla yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa sähköjärjestelmän tilaan. Näin voidaan 

ylläpitää sähköjärjestelmää myös niinä hetkinä jolloin, järjestelmä on vaarassa kaatua. 

Sähkömarkkinoille voi osallistua seuraavilla tuotteilla: 
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Kysyntäjousto   

Kysyntä joustolla tarkoitetaan sähkönkäytön ajoittamista sellaisille tunneille, jolloin kulutusta on 

vähemmän. Tai vaihtoehtoisesti käytetyn tehon muuttamista kantaverkossa olevan tehotasapainon 

mukaan. Molempien tuotteiden tarkoituksena on tasoittaa kantaverkossa tapahtuvia muutoksia, sekä 

ylläpitää kantaverkon tehotasapainoa ja estää hetkellisten kulutus huippujen syntyminen. Muutokset 

sähköntuotannossa vaativat joustavuutta entisestään, jotta haluttu tasapaino voitaisiin säilyttää. 

Suomen suurteollisuuden kuormat ovat jo olleet pitkään mukana tehotasapainon ylläpidossa.  

Seuraavassa kuvassa kysyntäjoustontila Suomessa 18.1.2018 [24] 

 

Kuva 14. Kysyntäjoustontila Fingrid [24] 

Reservit ja säätösähkö 

Kotimainen tuotanto- ja kulutuskapasiteetti on mukana pohjoismaisilla reservimarkkinoilla. Reservin 

avulla pyritään turvaamaan sähköverkkojen toimivuus Suomessa sellaisina hetkinä jolloin tuotettu ja 

hankittu sähkö ei riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tehoreservinä voivat toimia voimalaitokset, sekä 

kysyntäjoustoon kykenevät kohteet. [25] Tehoreservi kaudella 1.7.2017 – 30.6.2020 on yhteensä 729 

MW. [26]  

Suomen säätösähkömarkkinat ovat osa pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita. Suomessa ylläpitäjänä 

toimii Fingrid. Markkinoilla on tarjouksia ylös- ja alassäädöstä. Tarjouksia markkinoille voi jättää 45min 

ennen mahdollista käyttötuntia. Spot-hintaa verrattuna säätösähkömarkkinoilla hinta voi nousta jopa 

tuhansiin euroihin hetkellisesti. Pienimmät tarjoukset jota säätösähkömarkkinoille voidaan tarjota ovat 

10MW tai mahdollisesti 5MW, jos tilaus tehdään elektronisesti. [27]  
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Seuraavassa kuvassa on nähtävillä eri reservilajeja, joilla pyritään turvaamaan sähköverkon toiminta 

mahdollisten häiriöiden aikana. 

 

Kuva 15. Pohjoismaissa käytössä olevat reservit [28] 

6 Smart Grid ja sähköautot 
 

Sähköautojen määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa akkuteknologian kehittyessä ja hintojen 

alentuessa. Sähköautojen määrän lisääntyessä tulevaisuudessa, niiden akustot voivat toimia 

energiavarastoina tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmässä tuoden lisää joustoa sähkömarkkinoille.  

Tulevaisuuden näkymät 

Nykyisellään tieliikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja Suomessa, sillä se aiheuttaa noin 

20 % kaikista kasvihuonepäästöistä ja lisäksi se on riippuvainen öljystä. Sähköajoneuvojen määrän 

lisääntymisen odotetaan parantavan ilmanlaatua etenkin kaupunkialueilla sekä helpottavan 

päästöongelmaa. Sähköajoneuvojen määrän kasvaessa lähitulevaisuudessa sähköajoneuvojen 

lataaminen kiinteistöjen sähköverkoissa tulee yleistymään. Seuraava kuva esittää sähköautojen myynnin 

kasvua vuosina 2015-2030. [1] 
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Kuva 16. Sähköautojen myynnin kasvu vuosina 2015 – 2030. [1] 

Suomi on Pariisin ilmastosopimuksen myötä velvoitettu leikkaamaan päästöjä myös liikenteestä. 

Suomessa hallituksen tavoitteena on vähintään 250000 sähkökäyttöistä autoa vuonna 2030. 

Sähköautojen määrässä Norja on kärkimaa, sillä Norjassa on 210000 sähkö- tai hybridiautoa tammikuun 

2018 tilaston mukaan. Ruotsissa sähköautoja on 40000 ja suomessa vastaavasti 7000. Sähköautoilu on 

kasvamassa nopeasti myös Tanskassa ja Virossa. [29]  

Norjassa sähköautojen suureen suosioon on osaltaan vaikuttanut valtiovallan harjoittama veropolitiikka, 

joka on samaan aikaan kiristänyt polttomoottorilla varustettujen autojen verotusta. Suomessa 

sähköautoilu ei saa valtiovallan taholta juurikaan tukea joka on vaikuttanut myös osaltaan sähköautojen 

suosion vähäisyyteen. Suomessa keinoina sähköautojen suosion kasvattamiseen nähdään mm. suorat 

hankintatuet tai eräänlainen työsuhdeautoiluun liittyvä etuus. Vuoden 2030 skenaarion sähköautojen 

määrästä toteutuessa, arvioidaan sähkönkulutuksen olevan noin 1 TWh. Tämän ei kuitenkaan nähdä 

aiheuttavan ongelmia Suomen sähköjärjestelmään, sillä sähkönkulutus on vähentynyt viimeisen 

kahdeksan vuoden aikana 8 TWh. [29] 

Sähköautojen samanaikainen lataaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia sähköjärjestelmään 
paikallistasolla. Älykkään latauksen ansiosta lataustapahtuma voidaan kuitenkin ohjata tapahtumaan 
halvimpaan aikaan esimerkiksi yöaikaan. Älykkään latauksen ansiosta on mahdollista huomioida muut 
kuormitukset, kuten esimerkiksi sähkökiukaan päälle laittaminen voi aiheuttaa auton lataamisen 
hidastumisen. Energiantuotannon vähäpäästöisyys on keskeisessä asemassa tulevaisuudessa ja 
parhaiten vähäpäästöisyys saadaan hyödynnettyä lataamalla sähköauton akkuja silloin kun tarjolla on 
uusiutuvalla energialla kuten tuulivoimalla ja aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Lataamalla sähköauton 
akkuja päästöttömällä energialla kuten tuuli- ja aurinkoenergialla, pienenevät sähköautoon kohdistuvat 
sähköntuotannon päästöt koko sen elinkaaren ajan. [29] 
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Latausstandardit 

Standardoituja sähköajoneuvojen lataustapoja on neljä: Lataustapa 1 Kevyiden sähköajoneuvojen 

lataus; Lataustapa 2 Hidas lataus; Lataustapa 3 Peruslataus, Peruslataus kotitalousasemasta; Lataustapa 

4 Teholataus, pikalataus. [30]  

Seuraavassa taulukossa on esitetty sähköajoneuvojen standardoituja lataustapoja. 

Taulukko 3. Sähköajoneuvojen standardoituja lataustapoja. [30] 

 

 

6.1 Kaksisuuntainen latausteknologia 
 

Kaksisuuntainen latausteknologia mahdollistaa tehon ja virran syöttämisen sähköautosta 

sähkönjakeluverkkoon (V2G, Vehicle-to-Grid), muihin rakennuksiin (V2B, Vehicle-to-Building), 

kotitalouksiin (V2H, Vehicle-to-Home) tai muuhun infrastruktuuriin (V2X, Vehicle-to-Everything).  

Ajoneuvot ovat yleensä ison osan ajasta pysäköitynä, jolloin niitä kyettäisiin mahdollisesti 

hyödyntämään nopeasti säädettävinä voimalaitoksina. Pienelläkin määrällä V2G-tekniikaa omaavalla 

autokannalla voitaisiin kasvattaa tuntuvasti sähkövoimajärjestelmän teho- ja säätökapasiteettia. V2G-

tekniikaan yleistymistä vauhdittavat mm. uusiutuvan energiatuotannon lisääntyminen sekä mahdolliset 

säästöt energiakustannuksissa. [31]  

Kaksisuuntaisen latausteknologian mahdollistavat ja siihen perustuvat sähköä tuottavat ajoneuvot 

voidaan jakaa kolmeen eri pääluokkaan, täyssähköautoihin, ladattaviin hybridiajoneuvoihin sekä 

polttokennoajoneuvoihin. V2G, V2H ja V2X teknologian käyttö voidaan niin ikään jakaa kolmeen eri 

luokkaan: 
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1. Polttokennoon tai hybriditeknologiaan perustuvat ajoneuvot tuottavat energiaa varastoivista 

energianlähteistä käyttäen ajoneuvon omaa generaattoria tekemään sähköä esimerkiksi 

kulutushuippuihin tai kiinteistön kulutukseen. Polttokennoon tai hybriditeknologiaan perustuvat 

ajoneuvot toimivat hajautetuissa energianjakeluverkoissa ja käyttävät voimanlähteenään 

fossiilisia polttoaineita, biopolttoaineita sekä vetyä. 

2. Akustolla toimivat ajoneuvot kuten sähköauto ja ladattava hybridi käyttävät ylimääräistä 

ladattavan akuston kapasiteettia verkon kulutuspiikkejä tasaavana voimana. Sähkö- ja ladattavat 

hybridiajoneuvot voidaan ladata alhaisen kulutuksen aikaan halvemmalla. Sähkö- ja ladattavat 

hybridiajoneuvot voivat toimia hajautettuina sähkövarastoina säätövoimana verkolle tai 

esimerkiksi kiinteistö sähkövarastona. 

3. Aurinkosähköllä toimivat ajoneuvot voivat käyttää ylimääräisen lataustehon kapasiteetin 

akuston ollessa täysi verkkoon päin syöttämällä. Tässä tapauksessa ajoneuvo on pieni 

uusiutuvan energian voimalaitos. [32] 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaksisuuntaiseen latausteknologiaan perustuen laitevalmistajia sekä 

laitetietoja. [31]  

 

Taulukko 4. Kaksisuuntaisen latausteknologian valmistajia ja laitetietoja. [31] 

Valmistaja Tekniikka Lataustyyppi Teho 

Nichicon CHAdeMO V2H 6 kW 

Enel CHAdeMO V2H, V2G 9,3 kVA 

Princeton Power Systems CHAdeMO V2B, V2G, varavoima, off-grid 10-30 kW 

Ideal Power CCS, CHAdeMO V2G, mikroverkko 30 kW 

Coritech Services Yazaki ja COMBO V2G, mikroverkko 60-75 kW 

Clean Wave Technologies Yazaki V2G 18 kW 

Chago (Wallbox) Mennekes V2G 22 kW 

 

Suurin osa autonvalmistajista hyödyntää CHAdeMO tekniikkaa joka on tällä hetkellä kaupallisen V2G:n 

de facto –latausstandardi. CHAdeMO-standardiin perustuva pistoke on noin joka kolmannessa 

sähköautossa. CHAdeMO-standardiin perustuvia latauspisteitä on maailmalle asennettu kaikkiaan noin 

14 000 kun vastaava CCS-standardin mukaisten latauspisteiden määrä maailmalla on noin 4000. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri latausstandardien jäsenyys autonvalmistajakohtaisesti. [31] 

 

Taulukko 5. Autonvalmistajakohtaiset jäsenyydet eri latausstandardeihin. [31] 

Autonvalmistaja Latausstandardi 

 CHAdeMO CCS 

Audi  x 

BMW  x 

Daihatsu x  

Daimler  x 

FCA  x 

Ford  x 
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GM  x 

Honda x x 

Hyundai x x 

Isuzu x  

Jaguar  x 

Land-Rover  x 

Lucid  x 

MAN  x 

Mazda x  

Mitsubishi x  

Nissan x  

Porsche  x 

PSA x x 

Subaru x  

Suzuki x  

Tesla x x 

Toyota x  

VW  x 

Volvo x x 

 

CHAdeMo-tasavirtalatausstandardi otettiin käyttöön vuonna 2008 japanilaisten autonvalmistajien ja 

TEPCO:n toimesta. CHAdeMO-standardiin perustuen ladattavan sähköauton ja latausaseman välillä 

vaihdetaan tietoja mm. akun varaustilasta. Sähköauto välittää 200 ms välein latausasemalle tiedon 

suurimmasta lataus- ja purkausvirrasta ja latausaseman on kyettävä tarjoamaan tämä virta 2,5 A 

tarkkuudella. CHAdeMO-standardia pidetään nykyisellään sopivampana V2G-lataukseen kuin CCS-

standardia. CCS-standardin sallimat aikaviiveet ovat pitkiä, mm. latausaseman pyyntöihin reagoimisessa 

CCS-standardi sallii jopa minuutin aikaviiveen. Lisäksi uuden virran arvon asettaminen voi vaatia aikaa yli 

kymmenen sekuntia. Sähkövoimajärjestelmän säätämiseen CCS-standardin sallimat aikaviiveet ovat liian 

pitkiä, joten rinnalla vaadittaisiin puskurivarasto. CCS-standardia kuitenkin kehitetään paremmin 

sopivaksi kaksisuuntaiseen lataukseen ja autonvalmistajat ovat alkaneet tukea sitä lisääntyvässä määrin. 

CCS-standardilla tulee luultavasti olemaan tulevaisuudessa merkittävä asema tasavirtaan perustuvana 

V2X-standardina. Sähköauton tarjoaman sähköenergian hyödyntäminen sähkövoimajärjestelmän 

tukemisessa vaatii kuitenkin myös muuta tekniikkaa ja liiketoimintaa. [31]    

Esimerkkiskenaario sähköautojen potentiaalista osana älyverkkoa: 

V2G latausteknologian esimerkissä oletuksena on, että älyverkossa olisi sähköautoja 100 000 kpl ja 

niiden akuston kapasiteetti olisi 50 kWh. Oletuksena on, että 60 % 100 000 sähköautosta olisi kytketty 

älylaturiin ja yksi kolmasosa sähköautoista latautuu 10 kW:n teholla. Tällöin kaikkien sähköautojen 

maksimikapasiteetti olisi yhteensä 3000 MWh. Kun sähköautot lopettavat lataamisen, kulutus laskee 

200 MW. Kaksisuuntaisen latausteknologian ansiosta nämä sähköautot voivat tuottaa 600 MW sähköä 

älyverkkoon. [32] 
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6.2 V2G pilotteja 
 

Seuraavissa kappaleissa on koottu erilaisia tärkeimpiä V2G-pilotteja maailmalta ja Suomesta. V2G-

teknologian ollessa vielä suhteellisen nuorta, on Suomen pilotit lähinnä suunnitteluasteella tai 

mahdollisissa kohteissa on varaus tai varauduttu V2G-teknologiaan. 

Suvilahti V2G-latauspiste pilotti 

Suomen ensimmäinen kaksisuuntaiseen latausteknologiaan perustuva V2G-latauspiste otettiin käyttöön 

26.9.2017 Suvilahdessa Helsingissä. Alkuvaiheessa latauspisteessä suositellaan ladattavaksi CHAdeMO-

standardiin perustuvalla pikalatauspistokkeella varustettuja Nissanin sähköautoja. [13] 

 

 

Kuva 17. Suomen ensimmäinen V2G-latauspiste Suvilahdessa Helsingissä. [33] 

Suvilahden V2G-latauspisteeseen kytketyn auton akusta virran ottaminen sähköjärjestelmään päin 

tapahtuu suurimmillaan 10 kW teholla kuten myös virran ottaminen sähköjärjestelmästä auton akkuun. 

Auton akussa luvataan olevan puolen tunnin lataamisen jälkeen enemmän virtaa kuin ennen lataamista. 

Latauspisteeseen kytkettyjen autojen akkuja tullaan testivaiheessa käyttämään sähköjärjestelmässä 

taajuuden ylläpitoon tarvittavana nopeana häiriöreservinä. Suvilahden V2G-latauspiste sijaitsee Helenin 

aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhteydessä ja sen toteutuksessa ovat olleet mukana Helen Oy, 

Liikennevirta Oy sekä Nissan Nordic Europe Oy. Testihanketta on rahoitettu osittain EU:n Horisontti 

2020 –tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. [33]    
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Delawaren yliopiston vehicle to grid – pilotoinnit 

Delawaren yliopistossa käynnistettiin tutkimus V2G-teknologiaan liittyen ensimmäisen jo vuosina 2000 -

2002, jolloin tarkoituksena oli selvittää keinoja laskea sähköauton kustannuksia verrattuna 

polttomoottoriautoihin. 

Tutkimus toteutettiin muunnosähköautolla, jossa oli kapasiteetiltaan 18 kWh:n akusto. Autoon tehtiin 

jälkiasenneuksena teholiikenteen mahdollistava järjestelmä ja tehoa pystyttiin ohjaamaan langattomalla 

modeemilla. Sähköauton moottoriin omaa vaihtosuuntaajaa hyödynnettiin verkkoinvertterinä ja 

moottorissa olevaa käämitystä tämän kelan, joka mahdollisti kaksisuuntaisen verkkorajan ajoakun 

purkuun ja lataukseen ilman erillisiä komponentteja. Tehoa voitiin syöttää verkkoon ja erilliskuormalle. 

Tutkimuksessa kehitettiin myös aggragaattoriohjelmisto, jolla voitiin ohjata toimintaa verkon ja auton 

välillä. Lisäksi luotiin internet pohjainen käyttöliittymä, jonka avulla auton omistaja pystyi muuttamaan 

säätövoimakäytön osallistumisen asetuksia. [31] 

Säätövoiman sopivuutta V2G-teknologiaan perustuen testattiin siten, että auto oli kytketty lataukseen 

päivällä työpaikalla ja öisin kotona sekä 48 tunnin pituista yhtäjaksoista kytkentää verkkoon. 

Tutkimuksessa todettiin, että ajoneuvon käyttö V2G-tarkoituksessa verkon välillä vastasi normaalia 

ajoakun ajokäyttöä ja merkittävää lämpenemistä ei akuissa havaittu. Tutkimusten tuloksena oli, että 

V2G-tekniikka sopii hyvin nopeaa sähkön säätöön ja auton tuotto säätövoimana olisi tuotoksi laskettuna 

vastannut n. 1000 – 5000 dollaria vuodessa, mikäli auto olisi kytkettynä verkkoon 94 % ajasta. [31] 

Delawaren yliopistossa pilotoitiin vuonna 2003 V2G:tä lataushybridillä. Hybridillä voitiin ajaa sähköllä tai 

bensiinillä sekä tuottaa sähköä maakaasulla. Autoon oli rakennettu järjestelmä, jossa polttomoottoriin 

kytketyllä generaattorilla voitiin syöttää sähköä verkkoon tai ajoakkuun. Pilotin ympärille luotiin 

internetsovellus, jossa voitiin määritellä auton tehonkäyttöä hajautettuna resurssina. Ajoneuvolla 

syötettiin tehoa ulkoisiin kuormiin teholtaan mukautuvana paikallisgeneraattorina. Sillä voitiin syöttää 

sähköä myös verkkoon päin tarjoten säätövoimaa ja verkon tukea. Lisäksi hybridillä demonstroitiin 

käyttöä täyssähköisen ajoneuvon latausyksikkönä. [31] 

2007 Delawaressa tutkittiin sähköajoneuvon käyttämistä reaaliaikaiseen taajuussäätöön. Ajoneuvoon 

rakennettiin järjestelmä, joka keskusteli auton tehoelektroniikan kanssa. Järjestelmä perustui suoralla 

signaalilla ohjattavaan säätöresurssiin. Tehoelektroniikan avulla pystyttiin tuottamaan ajomoottorille tai 

verkkoon halutun taajuista ja jännitteistä tehoa sekä katkaisemaan verkosta syötön häiriötilanteissa. 

Auton oma tehoelektroniikka pystyi vastaamaan nopesti ylös- ja alassäätösignaaleihin. [31] 

Vuonna 2013 Delawaren yliopistossa käynnistettiin yhteistyössä NRG energyn kanssa kaupallinen eV2G-

projekti, jossa 15 kpl MiniE sähköautoa oli muunnettu tukemaan V2G-tekniikkaa. Sähköautokokonaisuus 

osallistui verkkoon kytkettynä virtuaalivoimalaitoksena ja osallistui säätövoimamarkkinoille joka ladaten 

tai purkaen tehoa verkkoon saaden palvelustaan korvausta. Projekti jatkui kenttäkokeena, jossa 

aikaisemmin käytettyjä sähköautoja tarjottiin huoltoleasing-palveluna Delmarva Power –sähköyhtiön 

asiakkaille Philadelphian alueella. Sähköautot osallistuivat alueella voimajärjestelmän taajuussäätöön, 

josta pystyi saamaan tuottoa mahdollisesti jopa 1200 dollaria vuodessa. [31] 

HSL sähköbussit 

VTT:n eBus projektin tietoperustan myötä syntyi Linkker, jolta Helsingin seudun liikenne hankki 12 

sähköbussia 2015 ja 2016. Ensimmäiset sähköbussit on valmistettu Linkkerin tiloissa Nastolassa sekä 
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Fortacon tiloissa Sastamalassa. Bussit ladataan pikalatauksella päätepysäkillä ja ne ovat erittäin kevyitä 

ja energiatehokkaita alumiinisen rakenteensa ansiosta. Bussien akustoihin on asennettu reaaliaikainen 

valvonta- ja ohjausjärjestelmä. [34] 

10 sähköbussia on integroitu älyverkkoon. Sähköbussit pystyvät älyverkon avulla osallistumaan 

kysynnänjoustoon dynaamisella latauksella. Kaikissa sähköbusseissa on V2G-valmius, joten niitä voidaan 

käyttää siten kaksisuuntaiseen sähkön siirtoon. [34] 

Tanskan V2G-pilotoinnit 

Tanskassa on ollut käynnissä vuodesta 2009 lähtien erilaisia V2G-pilotointeja. Borholmin saarella 

tutkittiin vuosian 2009-2013 Edison-projektissa sähköajoneuvojen integrointia uusiutuvan 

sähköntuotannon järjestelmiin, sähköverkkoon sekä sähkömarkkinoille. Tutkimukseen tavoitteena olisi 

selvittää auton omistajan näkökulmasta tulevia haasteita sekä yhteiskunnalle tulevia hyötynäkökulmia. 

[31] 

Edison-projektissa sähköautot toimivat hajautettuina resursseina aggregaattorin alaisena. Niitä voitiin 

ohjata latausaseman välityksellä langattomasti tai kiinteästi. Perustana toimi hajautettu ohjausalusta, 

joka sisälsi rajapinnat voimajärjestelmään ja sähkömarkkinoille. Ohjaus perustui autoille kehitettyihin 

latauskäyttäytymisskenaarioihin ja latauksen älykkyyteen sekä aggregaattorin asemaan ja tasevastuisiin. 

Tutkimuksessa arvioitiin sähköautojen potentiaali tuntikohtaiseen säätökapasiteettiin, joka perustui 

ajoneuvojen olemassa olevaan ajodataan, latauksen- ja purkauksen ominaisuuksiin ja niistä tulevaan 

tehoon sekä spot-hinnan vaikutukseen. Akkujen osalta tutkittiin älykkään latauksen vaikutusta akkuihin. 

Sähköautojen osalta niitä demonstroitiin säätövoimamarkkinoilla niin, että ne toimivat 

virtuaalivoimaloina sekä ne osallistuivat osaltaan myös taajuuden palautusreserviin. [31] 

Nikola-projekti jatkoi Edison-projektia vuoteen 2016 asti. Nikola-projektin tavoitteena oli etsiä keinoja 

luoda taloudellisia kannustimia sähköautoille, jotta niiden kustannuksia saataisiin laskemaan 

lähemmäksi polttomoottoriautoja. Tutkimus keskittyi mm. autojen ajokäyttämiseen tutkimiseen, jotta 

ennustettavuutta ja joustokapasiteettia saataisiin kartoitettua paremmin. Nikola-projektissa oli myös 

useita kenttäkokeita, joissa demonstroitiin sähköautojen osuutta reservipalveluihin sekö mikro- 

jakeluverkkojen vaikuttamiseen. Demonstraatioiden tuloksena sähköautoilla voitiin vastata mm. 

tehotarpeisiin taajuussäädössä nopeasti. Nopean tehotarpeen toteuttaminen taajuussäätöön ei 

vaikuttanut akkujen varaustasoihin merkittävästi. [31] 

Kuten Delawaren tutkimuksissa niin myös Nikola-projektissa huomattiin, että pitkällä aikajänteellä 

taajuussäädössä ylös- ja alassäätöjen määrän todettiin kumoavan toistensa, mutta järjestelmän häviöstä 

aiheutuen auton akun varaustaso saattoi laskea. Tuloksena oli, että ajoneuvon tehoelektroniikan 

hyötysuhdetta parantamalla voidaan optimoida paremmin akun varaustasoa. Nikola-projektin myötä 

V2G todettiin teknologiana toteutuskelpoiseksi verkon taajuustueksi. [31] 

Parker-projekti käynnistyi Nikola-projektin jälkeen ja sen Tanskan teknillisin yliopiston. Projektin 

tavoitteena on tutkia sähköautojen mahdollisuutta turvata säätövoimakapasiteetin riittävyys ja verkon 

tasapaino alati Tanskassa lisääntyvän uusiutuvan energian tuotannon myötä. Tutkimuksen ja kehityksen 

fokuksessa on luoda universaali alusta V2G:n kaupallistamiseksi ja sen pohjalta luodaan 

liiketoimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on luoda sertifikaatti, joka määrittää sähköajovojen tekniset 
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vaatimukset V2G-teholiikenteessä. Tämä varmistaisi osaltaan saumattoman ja universaalin pohjan 

integraatioon paikallis- ja voimajärjestelmätasolle. [31]  

Projektissa demonstroidaan ja kerätään tietoa useiden eri valmistajien sähköajoneuvojen toimivuudesta 

osana älyverkon toimintaa säätövoimana. Projektissa on mukana myös energiayhtiö Fredriksberg 

Forsyning, jolla on käynnissä kymmenen Nissan sähköautoa ja kaksi Enelin kaksisuuntaista CHAdeMO-

standardiin perustuvaa latausasemaa käsittävä kaupallinen V2G-pilotti. Pilotissa käytetään hyödyksi 

Delawaren yliopiston ohjelmistoa ja ajoneuvoja aggregoidaan keskuspalvelimelta virtuaalivoimaloiksi. 

Taloudelliseksi tuotoksi on arvioitu n. 1300 euroa sähköautoa kohden. [31] 

Los Angelesin tukikohta 

Los Angelesin ilmavoimien sotilastukikohdassa on vuodesta 2012 tutkittu Yhdysvaltain 

puolustusministeriön johdolla tutkittu miten ei taktisilla sähköajoneuvoilla voitaisiin leikata 

sähköajoneuvojen elinkaarikustannuksia verrattuna polttomoottoriautoihin.  Tarkoituksena on 

minimoida lataussähkön kustannukset, sekä maksimoida ajoneuvojen käyttöaste tukipaleluiden 

tuottamisessa.  Tuotetuilla tukipalveluilla pystytään parantamaan sähköverkon luotettavuutta, sekä 

kasvattamaan uusiutuvan energian määrää järjestelmässä. Sähköautoille kehitettiin ohjausjärjestelmä, 

jonka avulla latausta ja purkua on mahdollista ohjata keskitetysti. Pilotti koostuu henkilö- ja 

hyötyajoneuvoista sekä busseista. Ajoneuvot muodostivat arviolta 1MWh sähkövaraston, jota voidaan 

purkaa 100Kw:n teholla, huipputeho järjestelmässä saavutti jopa 500kw. Ongelmina pilotoinnissa oli 

markkinoita koskeva tiukka ja vaihteleva sääntely sekä kyberturvallisuuden kehittäminen. Pilotoinnin 

perusteella nähtiin hyödylliseksi ei-taktisten ajoneuvojen sähköistäminen. [31] 

SPIDERS 

Smart Power Infrastructure Demonstration for Energy Reliability and Security (SPIDERS) pilotti oli 

kolmivaiheinen ja se toteutettiin vuosina 2012 – 2015. Toteuttajana toimi Yhdysvaltain 

puolustusministeriö. Pilotissa oli tarkoitus tutkia kyberturvallisuutta, saarekoituvaa mikroverkkoa ja 

siihen liittyvää älyverkkoteknologiaa. Tavoitteena oli myös uusitutuvan energian tuotannon ja energian 

varastoinnin hyödyntäminen sotilaskohteissa, turvaten kohteiden toiminta vähentäen samalla öljyn 

käyttöä. Pilotin toinen vaihe toteutettiin Coloradossa missä olemassa olevan verkon yhteyteen 

rakennettiin itseään korjaava mikroverkko. [31] 

Mikroverkkoon oli kytkettynä latausasemia, aurinkosähkövoimala sekä useita dieselgeneraattoreita. 

Kyseessä oli ensimmäinen SAE-standardin mukaisella tasavirtalatauksella toteutettu V2G pilotti. V2G 

järjestelmään muodostaman sähkövaraston kapasiteetiksi saatiin 600kWh. Tehoa järjestelmälle 

muodostui yhteensä 300kw, lisäksi voitiin tuottaa tai kuluttaa 394 kVAr loistehonkompensaatiota 

tehokertoimen muokkaamiseen. Suurimpana uhkana kokeilussa pidettiin kaksisuuntaista latausta, 

tämän vuoksi tehtiin 170 eri testiä. Näillä testeillä haluttiin varmistaa suojauksen ja sähkön laadun 

toimivuus IEEE 1547.1:n mukaisissa häiriötilanteissa. [31] 

V2H Japanissa 

Ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Japanissa on siirrytty käyttämään vaihtoehtoisia energiamuotoja. 

Muutoksen myötä energiamarkkinat päätettiin vapauttaa kilpailulle. Samalla otettiin käyttöön uusi 

uusiutuvan energian syöttötariffi, jolla on tarkoitus tukea investointia uusiutuvaan energiaan. Energian 

tuotanto piti pystyä tasoittamaan, pumppuvoimaa ei maahan voitu enää rakentaa lisää, sekä tavalliset 
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akustot olivat hintavia. Nissan, Mitsubishi ja Toyota olivat tehneet V2G-tutkimusta aikaisemmin, jota 

päätettiin hyödyntää. Hybridiautojen omistajan siirtyivät käyttämään autoja sähkövarastoina, joita 

käytettiin edullisen yösähkön, sekä uusiutuvan energian lataamiseen. Näin autojen avulla voitiin tuottaa 

sähköä kulutushuippujen sekä sähkökatkojen ajan. [31] 

 

7 Yhteenveto 

Älysähköverkkojen laajamittaiseen tulemiseen ollaan varautumassa hyvää vauhtia niin muualla 

maailmalla kuin myös Suomessa. Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset sekä uudistunut 

sähkömarkkinalaki ovat osaltaan vaikuttaneet asiaan. Suomessa on menossa monia kansainvälisestikin 

merkittäviä hankkeita ja Suomi kuuluu maailman kärkimaiden joukkoon älyverkkoihin liittyvän 

teknologian tutkimuksessa ja kehittämisessä. Suomessa on otettu käyttöön älykäs etäluettava mittaus, 

joka on eräs älysähköverkkojen keskeinen vaatimus.  

Älykkään mittauksen kautta saatava tieto kulutuspisteiden kuormituksesta luo edellytykset älykkääseen 

tuotannon ja kulutuksen ohjaukseen ja joustoon. Hajautetun tuotannon määrän kasvaessa 

aurinkoenergian ja tuulivoiman lisääntymisen muodossa syntyy mikrosähköverkkoja jotka toimivat 

yleisestä jakeluverkosta erotettuna saarekkeena tarpeen vaatiessa. Tässä yhteydessä keskeiseen 

asemaan nousee mikrosähköverkkoihin liitetyt energiavarastot, joilla voidaan tukea saarekkeeksi 

muodostuneen sähköverkon sähköenergian saantia, sekä teknologia jolla energiavarastojen ohjaaminen 

toteutetaan.      

Monien eri pilottien ja tutkimusten tuloksena V2G sopisi hyvin säätövoiman tuottajaksi ja nopeaan 

sähkön säätöön osana älykästä sähköverkkoa. Sähköautojen käyttöä osana älyverkkoa tulevat 

toistaiseksi vielä hidastamaan yleisesti standardoinnin puutteet sekä latausjärjestelmien vähyys ja niiden 

tekniset rajoitteet osana älykästä verkkoa. Jotta älyverkkoon kytkettyjen sähköautojen täysi potentiaali 

saadaan hyödynnettyä, tulee varmistua siitä, että kaikki latausjärjestelmät tukevat V2G-tekniikkaa.  

Myös autonvalmistajien suhtautumisella autojen akkujen muuhun käyttöön kuin ajoneuvokäyttöön on 

paljon vaikutusta tulevaisuuden sähköautojen monipuoliseen käyttöön osana älykästä sähköverkkoa. 

Kuluttajan intressejä osallistua sähköajoneuvollaan sähköverkon tukemiseen tarvittaessa lisäisi 

taloudellinen kannustin eli selkeä tuotto annettavista palveluista. Taloudellinen kannustin osaltaan voisi 

vauhdittaa älykkäiden latauspisteiden yleistymistä myös kotilatauspisteissä, jotka olisivat yhteydessä 

älyverkkoon. V2G osana älykästä verkkoa vaatii selkeitä liiketoimintamalleja. 
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