
 
    

  2017 

Älykäs lataus  

MOBIILISÄHKÖVARASTOILLA ENERGIAHUOLTOVARMUUTTA JA 
SÄÄTÖVOIMAA UUSIUTUVALLE ENERGIALLE 

BLOMQVIST KIM, HÄRKÖNEN JARNO JA MAKKONEN TARMO 



 
 1 

 

Sisällysluettelo 
1 Johdanto..................................................................................................................................................... 2 

2 Järjestelmän liittäminen sähköverkkoon ................................................................................................... 3 

2.1 Perinteinen tapa ................................................................................................................................. 4 

2.2 Voimalinja ........................................................................................................................................... 5 

2.3 Hyödyt ................................................................................................................................................. 5 

3 Ohjaus ........................................................................................................................................................ 6 

3.1 Dynaaminen lataus ............................................................................................................................. 6 

3.2 Tunnistava lataus ................................................................................................................................ 7 

3.3 Hyödyt ................................................................................................................................................. 8 

4 Kommunikointi ........................................................................................................................................... 9 

4.1 ISO 15118 standardi .......................................................................................................................... 10 

4.2 OCPP ja OSCP .................................................................................................................................... 11 

4.3 OPENV2G .......................................................................................................................................... 12 

4.4 RISE V2G ............................................................................................................................................ 12 

Lähteet ........................................................................................................................................................ 13 

 

 

 



 
 2 

1 Johdanto 
 

Sähköautojen lataustapoja on useita, joista SFS6000 luvussa 722 mainitaan neljä. Ilman tiedonsiirtoa 

varustettuja ovat lataustavat 1 ja 2. Lataustavalla 1 ja 2 ei voida siirtää sähköä sähköautosta kiinteistöön 

eikä verkkoon, puuttuvan tiedonsiirtoyhteyden takia. Tämä sähkön siirtäminen verkkoon ja kiinteistöön 

on mahdollista lataustavoilla 3 ja 4, joiden mukana on tiedonsiirtoyhteys. [6] Seuraavassa kuvassa 

nähtävillä eri lataustapoja, joita Suomessa on käytössä. 

 

 

Kuva 1 Sähköajoneuvojen standardoituja lataustapoja. [7] 

 

Viimevuosina sähköautojen yleistyessä on herännyt kysymys sähköverkon riittävyydestä sähköautojen 

lataukseen, sekä lautauksen tarvitsemasta tehosta. Kestäkö nykyinen jakeluverkko suuren määrän 

sähköautoja ja mitä mahdollisia muutoksia joudumme tekemään, jotta voisimme turvata sähköverkon 

toiminnan ilman mittavia investointeja. Verkkoon aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää 

huomattavasti kysyntäjouston avulla.  

Sähköautojen yleistyessä tulee siis miettiä kuormanohjausta niin latauksen, kun kiinteistöjen osalta. 

Latauksessa onkin syytä keskittyä älykkääseen lataamiseen, jolla voidaan useita sähköautoja ladata 

samanaikaisesti. Yhtäaikainen käyttö vaatii kuorman tasapainottamista kysynnän ja tarjonnan mukaan 

latausasemien välillä. Älykkäällä lataamisella voidaan välttää verkon kohdistustuvat investoinnit. 

Tyypillisessä tilanteessa jossa kohteeseen joudutaan jälkikäteen rakentamana latauspisteet, sähköautoille 

törmätään ongelmiin jo muutaman asennetun pisteen jälkeen. Alla olevassa kuvassa nähtävillä V2G ja V2H 

toiminnot. 
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Kuva 2 V2H ja V2G lataustavat esitettynä [12] 

 

2 Järjestelmän liittäminen sähköverkkoon 
 

Kun latausjärjestelmää on aikomus liittää sähköverkkoon, tulee varmistua, että asennukset täyttävät 

standardissa SFS 600 laaditun luvun 722 määräykset sähköajoneuvojen latauksesta. Kaikki 

sähköajoneuvojen lataukseen tarkoitetut pistorasiat on suojattava 30 ma vikavirtasuojalla. ja jokainen 

latauspistettävä syöttävä piiri on suojattava omalla ylivirtasuojalla. Kansallisena lisänä kuitenkin todetaan, 

että ajoneuvon lämmitys voidaan tarvittaessa liittää samaan virtapiiriin. [6]  

Vikavirtasuoja tyypin pitää olla vähintään sykkivällä tasavirralla toimiva tyyppi A, mutta vikavirtasuojana 

voidaan vaatia tapauskohtaisesti tyypin B käyttöä. On syytä myös tarkistaa hankitun laitteen soveltuvuus 

asennettavaan tilaan etenkin IP luokituksen, sekä koteloinnin kestävyyden IK osalta. Ulos asennettavan 

latausaseman kotelointiluokan tulee olla vähintään IP44. Sisätiloihin sallitaan vähintään IP41-

kotelointiluokka. Sähköautojen liitäntäpisteet on suojattava vähintään luokan AG2-iskua vastaan. [18] 

Lisäksi on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojia etenkin, jos sähköliittymä on ilmajohtoverkon alueella. 

Myös latauspisteen kaapeloinnissa ja suojauksessa on noudatettava aina voimassaolevia 

sähköturvallisuusmääräyksiä (SFS6000).  

Latauspaikkoja koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan. Uuden määräyksen mukaan sähköautoille tulisi 

varata joka kymmenes parkkipaikka, mikäli kohteessa on enemmän kuin kymmenen parkkipaikkaa. 

Valmisteilla olevassa luonnoksessa mainitaan myös, mahdollisen velvoitteen laajentaminen koskemaan 

myös vanhoja pysäköintitiloja. Määräys ei kuitenkaan koskettaisi asuinkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. 

[18] 

Asuinrakennuksiin velvoitettaisiin vain mahdollisen kaapelin rakentaminen latauspisteelle. Latauspisteitä 

ei tällöin vaadittaisi vain pelkästään mahdollisuus asentaa latauspisteet jälkikäteen. Valmius tulisi tehdä 
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vain uusina ja mahdollisesti muutettaviin parkkialueisiin. Vanhoihin parkkialueisiin ei muutosta tarvitsisi 

tehdä, jos muitakaan muutoksia alueelle ei tehdä. [18] 

 

2.1 Perinteinen tapa 
 

Perinteisessä tavassa asentaa latauspisteitä ongelmat johtuvat siitä, että nykyisin jokaista latausasemaan 

kohden asennetaan oma syöttökaapeli. Syöttökaapelin pituus riippuu keskuksen ja autopaikan välisestä 

matkasta. Matka voi vaihdella huomattavasti eri autopaikkojen välillä. Matka noustessaan suureksi 

rajoittaa myös käytettävän kaapelin ja sulakkeen ominaisuuksia, jolloin joudutaan johdotukseen 

käyttämään aikaisempaa suurempia sulakkeita, sekä kaapeleita jotta haluttu teho voidaan siirtää 

turvallisesti keskukselta autopaikalle.  

Vanhoissa keskuksissa on myös rajallinen määrä tyhjiä paikkoja. Tämä rajoitta uusien asennettavien 

latauspisteiden määrää. Tilanteessa jossa muut asukkaat haluaisivat siirtyä käyttämään sähköautoja, olisi 

heille laturiin investointi huomattavasti kalliimpaa kuin ensimmäisille asukkaalle, koska sähkökeskuksessa 

ei olisi enää vapaita paikkoja käytettävissä.  

Lisäkuluja myöhemmin latausaseman hankkineille asukkaille koostuisi mahdollisesta sähkökeskuksen 

uusimisesta tulevista kuluista, joita latausaseman ensimmäisenä hankkineiden ei välttämättä tarvitsisi 

maksaa. Seuraavassa kuvassa on esitelty tapa, jolla sähköautojen latauspisteiden kytkeminen keskukseen 

yleisesti toteutetaan. [1]  

 

 

Kuva 3 Kuvassa esimerkki sähköautojen latauspisteiden jaottelusta 
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2.2 Voimalinja 
 

Kulut sähkökeskuksen uusimisesta olisi kuitenkin mahdollista välttää investoimalla yhtenäistä voimalinjaa 

joka kattaisi koko parkkialueen. Tällöin jokaisen liittyjän kustannukset pysyisivät saman, riippumatta 

sähköauton hankinnan ajankohdasta, koska matka linjaan olisi sama. Linjan avulla voitaisiin välttää 

keskuksen jatkuva uusiminen sähköautojen yleistyessä. Tällöin myös parkkipaikkoja voitaisiin hyödyntää 

huomattavasti aikaisempaa paremmin koska sähköauton paikat olisivat vapaasti valittavissa ilman 

aikaisempien johdotuksien rajoituksia. [1] 

Voimalinjaa käytettäessä keskukselle tulisi vain voimalinjaa suojaavat sulakkeet. Latausasemia suojaavat 

sulakkeet sijoitettaisiin aina latausaseman ja voimalinjan haaroituskohtaan.  

Kuten seuraavassa kuvassa on nähtävillä, sähköauton latauspisteiden asentamisesta aiheutuisi samat 

kustannukset kaikille sähköauton hankkijoille. Latauspisteitä voitaisiin myös tarvittaessa siirtää paikasta 

toiseen mahdollisen muutoksen yhteydessä. 

 

Kuva 4 Kuvassa esimerkki voimalinjan käytöstä 

 

2.3 Hyödyt 
 

Kohteissa joissa asukkaiden vaihtuvuus on suurta, sekä hallittavien parkkiruutujen määrä on suuri. 

Voimalinjan avulla sähköautoille tarkoitettujen latauspisteiden määrää voidaan muuttaa helposti. Myös 

muutoksesta aiheutuvat kulut ovat ennakoitavissa aikaisemmasta asennustavasta poiketen. Kulujen 

ennakoitavuus perustuu matkaan, joka kaikilta pysäköintipaikoilta sama voimalinjaan, sekä laitteisiin 

joiden avulla latauspiste voidaan kytkeä osaksi voimalinjaa. Voimalinjan avulla keskuksen mahdollinen 

vaihtaminen isompaan voidaan välttää, jos keskusta syöttävän kaapelin poikkipinta ja kaapelia suojaavat 

sulakkeet ovat riittävän, haluttuun tehoon nähden  
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3 Ohjaus 
 

Sähköautojen latausta on mahdollista ohjata. Ohjauksen laajuus sekä muut ominaisuudet riippuvat täysin 

kohteeseen hankitusta järjestelmästä. Seuraavassa on käyty muutamia ohjaus keinoja latauksen 

hallintaan. Kuormanhallinnalla pyritään pitämään sähköautojen latauksesta johtuva kulutus halutuissa 

rajoissa, jolloin mahdolliselta ylikuormitukselta vältytään, vaikka kaikki latauspisteet olisivat käytössä 

yhtaikaa. Latauskuorman rajoittaminen ja jakaminen pienentävät tarvittavan sähköliittymän 

kustannuksia. [9] 

 

3.1 Dynaaminen lataus 
 

Dynaamisella kuorman hallinnalla voimalinjan käytössä oleva maksimi virta on jaettu tasan ladattavien 

sähköautojen kesken. Tällöin jokaisen sähköauton latausvirta laskee huomattavasti maksimaalisesta 

latausvirasta. Samalla auto määrän kasvaessa virta pienenee entisestään. Tästä voi koitua ongelmia 

kuluttajille joilla olisi tarve saada ladattua sähköauto mahdollisimman nopeasti lyhyen pysähdyksen 

aikana. Seuraavassa kuvassa nähdään kuinka, sähköauton latauksen teho laskee autojen määrän 

kasvaessa. 

 

Kuva 5 Tehon jakautuminen sähköautoille [9] 
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Ongelma johtuu siitä, ettei aikaisemmin käytössä ollut kuorman hallinta kyennyt määrittämään 

tarvittavien vaiheiden määrää sähköautoa kohti. Joten on voinut esiintyä tilanne jossa auto varaa kaikki 

kolme vaihetta käyttöönsä, vaikka lataus tapahtuisi vain yhdellä vaiheella. [1] 

Seuraavassa kuvassa on nähtävillä tilanne jossa käytössä ei ole älykäs latausjärjestelmä. Tällöin järjestelmä 

varaa kaikki vaiheet kaikkien latauksessa olevien ajoneuvojen käyttöön ja laskee kulutettavaa sähkövirtaa 

sen mukaan alhaisemmaksi, jotta järjestelmää suojaavan sulakkeen maksimi virta ei ylittyisi. 

 

 

Kuva 6 Sähköautojen lataus Enston esimerkissä ilman älykästä ohjausta [1] 

 

3.2 Tunnistava lataus 
 

Kun järjestelmä pystyy tunnistamaan lataukset, joissa tarvitaan kaikki kolme vaihetta, pystytään tiettyjä 

latauksia rajoittamaan jolloin kaikkien latauspisteiden teho ei laske radikaalisiti kuten aikaisemmassa 

esimerkissä. Kun lataus on mahdollista hoitaa laturin nominaalisella teholla, voidaan välttää laturissa 

muodostuvat mahdolliset häviöt, joita pienemmällä virralla ladattaessa muodostuu. 

Tämän ansioista voimme säästää luontoa ja maksimoida sähköverkosta otetun tehon lataukseen. Kun 

käytetään älylatausta, voidaan mahdollisesti kierrättää latausta autosta toiseen, jolloin hetkellinen lataus 

tapahtuu täydellä teholla hetken aikaa. Kun lataus on suoritettu, järjestelmä tarkastelee, onko 

parkkipaikalle saapunut uusia autoja, joita tulisi ladata täydellä teholla. Jos autoja ei ole saapunut, jatkuu 

lataus samassa kohteessa täydellä teholle seuraavan syklin loppuun jolloin suoritettaan uusinta 

tarkastelu. [1]  
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Kuva 7 Esimerkki Enston älykkäästä latauksesta, joka kykenee tunnistamana käytössä olevat vaiheet [1] 

 

Mahdollinen ongelma voi tapahtua myös kiinteistöissä jossa sähköautojen lataamisen aloittaminen vaatisi 

sulakekoon suurentamista. Sulakekoko voidaan suurentaa, jos jakeluverkkoyhtiö suostuu suurennukseen, 

voi toki olla mahdollista, että paikallisesta muuntajasta ei ole mahdollista ottaa enempää tehoa kuin 

ennen. Jos halutut muutos tehtäisiin, voidaan joutua uusimaan muuntaja josta verkkoyhtiö laskuttaa 

kuluttajaa ja tämä voi olla erittäin hintava projekti.  

Tehoa voi olla käyttämättä myös muina aikoina ottaen huomioon kohteen normaalin kulutuksen. Tällöin 

kuormituksen vähentyessä älylaturi saa tiedon käytettävissä olevasta tehosta ja pyrkii hyödyntämään 

tämän kaiken vapaan tehon sähköautojen lataukseen välittömästi. Näin yö aikana on mahdollista ladata 

useampia sähköautoja suuremmalla teholla kuin päiväsaikaan, ilman muuntajan vaihtamista, tai liittymän 

pääsulakkeen suurentamista.  [1] 

 

3.3 Hyödyt 
 

Älykkään ohjauksen avulla voidaan välttää myös kalliit liittymämaksut, jotka olisivat pakollisia hetkellisen 

latausvirran noustessa aikaisemman liittymän mitoitus arvon yli. Tästä johtuen liittymän mahdolliset 

kustannukset rajoittavat sähköautojen latausinfran tehon hallintaa ja asettaa sille kentän jossa toimia. 

Paikallisen sähköyhtiön liittymismaksut vaihtelevat seuraavan taulukon mukaisesti Pohjois-Karjalan 

sähkön alueella, sekä Carunan alueella. 
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Taulukko 1 

 

 

Mahdollinen sähköauton lataaminen samanaikaisesti muun kulutukseen kanssa voisi aiheuttaa sen, että 

kuluttajan pitäisi investoida suurempaan sähköliittymään, kun alun perin on ollut tarvetta. 

Liittymäkoon muuttamista aiheutuu myös muitakin maksuja kuin pelkästään uuden liittymän 

kertaluontoinen maksu. Sähkön siirron puolella veloitetaan kuukausittain sähköliittymän sulakekokoon 

perustuvaa kuukausimaksu. [1] Pohjois-Karjalan Sähkön ja Carunan siirtomaksun kuukausihinnat löytyvät 

seuraavasta taulukosta.  

Taulukko 2 

 

 

4 Kommunikointi 
 

Sähköautojen ja lataustolpan välinen kommunikointi voidaan hoitaa monella tavalla. ISO 15118 on 

käytössä yleisimmillä latausasema sekä auton valmistajilla. Myös avoimeen lähdekoodiin perustuvaa 

Vyöhyke 1 Vyöhyke2 Vyöhyke 2+ Vyöhyke 1 Vyöhyke2 Vyöhyke 2+

3x25 3 060,00 €    4 275,00 €    7 450,00 €  2 640,00 €    3 420,00 € 4 100,00 €  

3x35 4 290,00 €    5 830,00 €    3 700,00 €    4 790,00 € 5 740,00 €  

3x50 5 830,00 €    8 120,00 €    5 290,00 €    6 850,00 € 

3x63 7 330,00 €    9 970,00 €    6 660,00 €    8 630,00 € 

3x80 9 270,00 €    12 330,00 € 8 460,00 €    

3x100 11 570,00 € 14 980,00 € 10 580,00 € 

3x125 14 450,00 € 18 250,00 € 13 230,00 € 

3x160 18 460,00 € 22 880,00 € 16 930,00 € 

3x200 23 070,00 € 28 200,00 € 21 170,00 € 

PKS Caruna

PKS Caruna

€/kk €/kk

3x25 26,29 €         22,60 €         

3x35 41,25 €         39,60 €         

3x50 64,59 €         68,60 €         

3x63 89,32 €         108,00 €       

3x80 120,66 €       -

3x100 160,79 €       -

3x125 - -

3x160 - -

3x200 - -
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kommunikointia on tehty useiden eri yritysten ja hankkeiden toimesta. Kommunikointi kehittyy jatkuvasti 

niin autojen kuin lataus infrastruktuurin kehittyessä. 

 

4.1 ISO 15118 standardi 
 

ISO15118 on uusi kommunikointi standardi auton ja latauspisteen välille. Yhteys mahdollistaa smartgrid 

ominaisuuden latureiden avulla. Yhteyden avulla latauspisteen on mahdollista tunnistaa ladattava auto, 

tällöin uutta tunnistusta ei mahdollisesti tarvittaisi. Laturin on myös mahdollista saada autolta tiedon 

latauksen tasosta, akun kapasiteetista, sekä mahdollisesta laturin käytettävissä olevissa tehosta. 

 

Kun auton akuston varauksen taso voidaan määrittää latausaseman avulla, tällöin voidaan priorisoida niitä 

ajoneuvoja, joiden akuston varauksen taso on muita huomattavasti alahaisempi. Priorisoinnin ansioista 

on mahdollista tehostaa latureiden käyttöastetta, sekä nopeuttaa latausta myös niillä pisteillä jossa 

pysäköiminen on vain hetkellistä. [1] 

 

 

Kuva 8 Kuvassa Enston esitelmästä kuva jossa latausjärjestelmä tunnistaa autojen kapasiteetin tason [1] 

 

Investoimalla älykkääseen lataukseen on mahdollista välttää kalliit investoinnit, joita jouduttaisiin muuten 

tekemään latauspisteiden määrän kasvaessa. Yhtenäistä teholinjaa käytettäessä tulevaisuuden 

asennuskulujen ennustaminen on helpompaa. Koska matka linjasta latausasemalle lyhenee ja tarvittavien 

tarvikkeiden ja liitäntöjen määrä pysyy samana. [1] 
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4.2 OCPP ja OSCP 
 

OCPP eli Open Charge Point Protocol on avoin kommunikointiväylä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 

eri valmistajien latausjärjestelmien ja niiden ylläpitoon tarkoitettujen taustajärjestelmien kommunikointi 

keskenään. OCPP kommunikointi on toteuttamassa Open Charge Alliance, joka koostuu sähköajoneuvon 

latausjärjestelmien sekä ohjelmistojen myyjistä. OCA:n tehtävänä on edistää OCPP:n kansainvälistä 

kehitystä, koulutusta sekä testausta [14]  

OCPP-standardoidut järjestelmät ovat lähtökohtaisesti yhteensopivia toistensa kanssa, joten 

latausjärjestelmien omistajat eivät ole yhden toimittajan varassa, mikäli latausjärjestelmään joudutaan 

lisäämään tai vaihtamaan latauspisteitä. OCPP-yhteensopivuus helpottaa myös laajojen 

latauskokonaisuuksien hallintaa, sillä vaikka latausasemat olisivat eri valmistajien toimittamia, voidaan 

niitä hallita yhden taustajärjestelmän kautta keskitetysti. Uusin versio 2.0 OCPP-protokollasta julkaistiin 

vuoden 2018 alussa. [10] Seuraavassa kuvassa on nähtävillä missä rajapinnoissa OCPP ja OSCP toimivat 

sähköajoneuvon latauksessa.  

 

Kuva 9 OCPP:n ja OSCP:n toiminta rajapinnat [15] 

 

OSCP 1.0 on toukokuussa 2015 julkaistu protokolla jota voidaan käyttää sähköajoneuvojen latauksessa. 

Protokollan avulla voidaan arvioida sähköajoneuvon lataukseen käytettävissä oleva sähköverkon 

käytettävissä kapasiteetti 24h ennusteella. Protokolla toimii latauspisteen ja energian hallintayksikön 

välillä. Pilotissa jossa olivat mukana Enexis ja Greenflux, todettiin että protokollan avulla pystyttiin 

asentamana jopa 10 kertainen määrä latausasemia vastaavalle alueelle ilman, että sähköverkko olisi 

kuormittunut liikaa. Seuraavassa kuvassa on vertailtu latausasemien määrä ilman ohjelmaa sekä ohjelman 

kanssa [13] 
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Kuva 10 Latausasemien määrä OSCP ohjelmalla ja ilman ohjelmaa [13] 

 

4.3 OPENV2G 
 

OpenV2G on avoimen lähdekoodin latausohjelma, jonka kehityksessä on ollut mukana myös Siemens 

Corporate Technology. Projektin tarkoituksena oli tukea ISO ja IEC standardisointi prosessia, etenkin V2G 

yhteen sopivuuden luomisessa. Projektin aikana julkaistiin juuri tämä ISO 15118, joka käsittää V2G 

kommunikoinnin standardit.  

OPENV2G:tä on mahdollista myös hyödyntää ISO/TC 22/SC 3/JWG 1 standardoinnin apuna.  Ohjelman 

viimeisin versio 0.9.4 julkaistiin 30 tammikuuta 2018 ja on ladattavissa projektin kotisivuilta. Uusimman 

version myötä ohjelma tukee 15118-2-2016(ISO2), sekä 15118-2-2013 ja DIN. [17] 

 

4.4 RISE V2G 
 

RISE V2G nimi muodostuu sanoista R=Reference I=Implementation S=Supporting E=Evolution of the 

Vehicle-2-Grid. RISE V2G:ssä kommunikointi tapahtuu sähköauton ja latauspisteen välillä ISO/IEC 15118:ä 

noudattaen. RISE on yksi osa Eclipse foundationin IOT projekteista, joissa on tarkoitus saada yhdistettyä 

internettiin osaksi esineitä ja jokapäiväisiä toimintoja. RISE:ä on tarkoitus hyödyntää laajasti 

tutkimuskäytössä, jossa sähköautot voidaan käyttää sähkövarastoina osana älykästä sähköverkkoa. 

Projektissa on otettu huomioon kaikki ISO/IEC 15118 kahdeksan eri osaa, aina fyysisestä tasosta sovellus 

tasolle. [16] Projektissa käytetty koodi on alkujaan iZeus projektista. Projektin päätyttyä koodin 

kehittämistä on jatkettu RISE V2G:ssä. [11] 
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