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Lyhenteet: 

 

BMS BatteryManagementSystem  

mV millivoltti 

V Voltti 

I Virta 

P Teho 

U Jännite 

W Watti 

VA Volttiamppeeri 

kW Kilowatti 

kVA Kilovolttiamppeeri 

Hz Hertzi 

DC Directcurrent 

AC Alternativecurrent 
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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. Hankkeella edistetään muun 

muassa paikallisen uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä edistetään muunnossähköautoihin ja 

sähkövarastoihin liittyvää liiketoimintaa Pohjois-Karjalassa. 

Tämän raportin sisältävien mittausten sekä simulaatioiden tarkoituksena oli tutkia muunnossähköauton 

hyödynnettävyyttä sähkövarastona osana mobiilisähkövarastohankkeen hanketoimenpiteitä. 

Selvittääksemme auton akuston toimivuutta, suoritimme sille mittauksia, joiden tarkoituksena oli 

selvittää tuotetun sähkön laatua sekä kuinka akusto käyttäytyy kuormituksen vaikutuksen alaisena. 

Muunnossähköauton akustoa ei ladattu mittausten välillä. Lisäksi auton käytettävyyttä sähkövarastona 

havainnollistettiin erilaisin simulaatioin. 

 

 

Kuva 1: Voltti muunnossähköauto 
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2 Laitteisto 
 

Mittausasetelmassa hyödynnettiin muunnossähköauton omia mittauslaitteistoja ja sensoreita 

sekä hankkeessa hankittuja, että Karelia ammattikorkeakoulun mittauslaitteita. Akuston 

kuormittavuutta mitattiin mahdollisimman monipuolisella laitteistokokonaisuudella Sirkkalan 

energiapuistossa. 

 

2.1 Mittalaitteet 
 

Mittauksissa käytettiin pääasiallisesti Fluken ammattilaistason mittalaitteita. 

 

 

Kuva 2: Fluken mittauslaitteet 
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Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer 

 

Fluken 435 II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattorissa on mm. edistyneet sähkönlaadun 

analysointimahdollisuudet ja energiahävikkilaskurit. Analysaattorilla voidaan mitata myös 

invertterin tehokkuutta sekä tehdä kuormitustutkimuksiin liittyviä mittauksia ja analysointeja. 

Fluke 43B Power Quality Analyzer 

 

Fluke 43B on yksivaiheinen laajakaistainen sähkönlaadun analysaattori, joka toimii 

yleismittarina sisältäen monipuolisen piirturin sekä 20 MHz:n oskilloskoopin. 

Fluke 87V Industrial Multimeter 

 

Fluke 87V on erottelukyvyltään ja toiminnoiltaan monipuolinen digitaalinen yleismittari, jolla 

voidaan suorittaa mm. eri laitteiden jännitteen ja taajuuden tarkka mittausta. 

 

2.2 Muunnossähköauto 
 

Käytössämme oli Ula-Sähkö Oy:n valmistama Voltti muunnossähköpakettiauto, jonka Karelia 

ammattikorkeakoulu vuokrasi hankkeen ajaksi hanketoimenpiteitä varten. Auton runkona 

toimii VW Transporter, joka on muunnettu polttomoottoriversiosta täysin sähkötoimiseksi. 

Voltti-muunnossähköauto on alun perin tarkoitettu ammattikäyttöön ja se soveltuu esimerkiksi 

jakelu- ja huoltoautoksi. 
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Kuva 3: Muunnossähköauton sähkön ulosoton testausta 

Muunnossähköauton akusto 

 

Kuva 4: Muunnossähköauton akusto (41,5 kWh) 
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LiFePO4 74kpl jotka ovat sijoitettuna kahteen rinnan kytkettyyn ryhmään. Akuston 

kennokohtainen jännite on asetettu 3460mV:n, ohjaamoon asetettu varoitusvalo syttyy, kun 

kennojännite alittaa 2800mV:n tason yli 5 sekunnin ajan. [1] 

Voltti muunnossähköpakettiauton akuston on kapasiteetiltaan 41,5kWh. Akuston jännite 

minimijännite 96VDC ja maksimijännite 130VDC. Kennotasolla jännitteiden ollessa minimissään 

2,6VDC ja maksimissaan 3,51VDC 

 

 

Kuva 5: Akuston kytkentäkaavio, invertteri ja sähkön ulosotto 
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BMS 

BMS (Battery management system) eli akustonvalvontajärjestelmää tarvitaan litiumakuissa 

kennokohtaiseen valvontaan ja kennojen varauksen tasaamiseen. [3] Muunnossähköauton 

akustoa hallitsee kaksi BMS-yksikköä, jotka tasapainottavat akuston kennojännitteitä kun niitä 

ladataan. Tasapainottaminen tapahtuu purkamalla jännitteeltään korkeampia kennoja 

purkuvastusten kautta, jolloin kennojen väliset jännite erot tasoittuvat. 

 

 

 

 

Invertteri  

 

Kuva 6: Muunnossähköautoon asennettu invertteri 

 

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli selvittää sähköauton toimimista ja mahdollisuuksia 

sähkövarastotarkoituksessa. Tätä varten muunnossähköautoon tuli tehdä muutoksia sähkön 

ulosoton kannalta. 

Muunnossähköautoon asennettiin Ula-sähkön toimesta 1-vaihe invertteri, jonka kautta 

muunnossähköauton akustoa voidaan hyödyntää sähkölaitteiden käytössä sekä hankkeessa 

suoritettavissa mittauksissa. Invertteri jouduttiin teettämään Kanadassa, jotta se saatiin 

optimoitua akuston jännitteelle sopivaksi. 
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Invertterin valmistajana toimi kanadalainen Absopulse Electronics Ltd. Invertteristä on 

mahdollista hyödyntää 4KVA:n teho. [1]  

Invertterin nominaalijännite on 118VDC, invertteri pystyy kuitenkin toimimaan jännitealueen 

pysyessä 90VDC:n ja 140VDC:n välillä. Laitteen maksimivirta on 53A.  

Laitetta voidaan käyttää lämpötilojen ollessa -25C ja +50C välillä. Laite tuottaa 230VAC 17ARMS 

50HZ.  

 

Kuva 7: Muunnosähköauton sähkön ulosotto 
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Kuva 8: Kytkentäkaavio 
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Kuva 9: Invertterin kaavio 

 

Laturi 

Muunnossähköpakettiauton lataaminen onnistuu sitä varten asennetulla laturilla. Laturi on 

teholtaan 3kW. Aikaisemmin latausteho oli 6kW. Lataus on toteutettu yksivaiheisesti. 

 

Sähkökela ja työmaakeskus 

Sähkö siirrettiin muunnossähköpakettiauton ulosotosta haluttuun pisteeseen sitä varten 

tehdyllä kelalla. 
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Mittausyksikkö / CAN 

Akustolta on mahdollista saada kennokohtaista tietoa auton oman ohjausjärjestelmän väylän 

kautta. Mittausyksikkö mahdollisti mm. seuraavien tietojen saamisen. 

- Kennojännite U/MIN 

- Kennojännite U/AVG 

- Kennojännite U/MAX 

- Kennolämpötila C/MAX 

- Kennolämpötila C/MIN 

- Akuston jännite U 

- Akuston virta I 

 

 

Kuva 10: Muunnossähköauton ohjausjärjestelmän navigaationäyttö 
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2.3 Kuormat 
 

Kuormitukseen hyödynsimme useita eri laitteita. Laitteilla halusimme saada testattua 

sähkövaraston toimivuuden eri kuormien vaikutusten alaisena.  

Vaunuvastus  

Siirrettävä vaunuvastuksen maksimi teho oli 3,3kW. Teho rajoittui vaunuvastuksen suojaavien 

sulakkeiden mukaan, sulakkeiden ollessa 5A. Tällöin oli mahdollista kytkeä vastukset rinnan, 

jolloin oli mahdollista saavuttaa jopa 15A virta ilman suojauksen toimimista. 

 

Kuva 11: Vaunuvastus mittaustoimissa 
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Kahvinkeitin 

Kahvinkeittiminen käyttämä teho riippui suuresti siitä, missä vaiheessa keittimine toiminta oli. 

Suurimman tehon kahvinkeitin tarvitsi keittämiä vaiheessa, jolloin tehontarve oli 1500 kW. 

Keittämisen jälkeen tehoa keitin tarvitsi, vain kahvin lämmitykseen. 

Lämpöpuhallin 

Puhallin oli ilmoitetulta teholtaan 3kW. Puhaltimesta oli mahdollista valita pelkän puhalluksen 

lisäksi kaksi eri tehoista lämmitystoimintoa. 

Led-työvalo 

Led-työvalon ilmoitettu teho oli 20W.  

Teollisuusimuri 

Teollisuus imurissa oli kaksi eri imutehoa, joiden yhteen laskettu teho oli 2181W. Teho 1 1180W 

ja teho 2 1002W.  

Videotykki 

Videotykin teho oli riippuvainen siitä, kuinka paljon kuormitusta ja valotehoa videotykki tarvitsi. 

Oli huomattavissa, että kirkkaan värin tuottaminen kuormitti tykkiä eniten. Videotykin 

tehontarve on n. 300 W. 

 

3 Mittaukset 
 

Suoritimme muunnossähköauton akustolle kuusi erilaista kuormitusmittausta. Mittauksissa 

käytettiin useita erilaisia kuormia, joiden avulla tutkittiin akuston sekä invertterin 

käyttäytymistä kuormituksen alla. Kuormituksiin käytettiin aikaisemmin mainittuja laitteitta. 

Mittaukset tehtiin aikaisemmin mainituilla mittalaitteilla. 
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Kuva 12: Muunnossähköauton akuston mittausta kuormitusvaunun sekä sähkönlaatuanalysaattoreiden 

avulla. 

 

3.1 Mittaus 1 
 

Ennen mittauksen aloittamista laitteiston toiminta testattiin 10 minuuttia kestäneellä kokeella, 

jossa laitteet kytkettiin päälle ilman kuormitusta ja annettiin olla 10 minuuttia ”tyhjäkäynnillä”. 

Testauksen aikana akuston kokonaisjännite tippui 2,6V. Kennojen välinen jännite ero tippui 

1,1mV. 

Akuston jännitteet ennen testauksen suorittamista. 

U Max / Cell 3,503 V 

U Avg / Cell 3,480 V 

U Min / Cell 3,475 V 

U Avg / Battery 128,8 V 
Taulukko 1: akuston jännitteet 
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Akuston jännitteet koekäytön suorituksen jälkeen. 

U Max / Cell 3,435 V 

U Avg / Cell 3,424 V 

U Min / Cell 3,418 V 

U Avg / Battery 126,7 V 
Taulukko 2: akuston jännitteet 

Varsinainen mittaus suoritettiin käyttämällä säädettävää vaunuvastusta. Vaunuvastuksen tehoa 

säädettiin portaittain viiden minuutin välein, tehoa nostaen. Tehon säätäminen tehtiin 

vaunuvastukselle menevää virtaa tarkkailemalla. Virtaa nostettiin 3 A viiden minuutin välein. 

Näin ollen tehot joita mittauksessa käytettiin, vaihtelivat 692,10 W ja 3285,00 W:n välillä. 

Mittauksen aikana ei tarkkailtu akuston tai invertterin tasasähköpuolen virtoja tai jännitteitä. 

Mittauksen alkaessa ja loppuessa otettiin akustosta kennojännitteet sekä akuston jännitteet.  

Lähtötilanne akustossa oli seuraava 

U Max / Cell 3,436 V 

U Avg / Cell 3,424 V 

U Min / Cell 3,413 V 

U Avg / Battery 126,70 V 
Taulukko 3: akuston jännitteet 

Mittauksen jälkeen akustosta oli mitattavissa seuraavalaiset arvot 

U Max / Cell 3,328 V 

U Avg / Cell 3,325 V 

U Min / Cell 3,313 V 

U Avg / Battery 123,00 V 
Taulukko 4: akuston jännitteet 

Mittauksen aikana saimme seuraavan laisia lukemia. 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 230,70 3 0,66 

2 227,45 6 1,35 

3 224,64 9 2,01 

4 222,03 12 2,64 

5 219,00 15 3,27 
Taulukko 5: akuston jännitteet 
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Yhteenvetona voidaan todeta invertterin tuottaman sähkön jännitteen laskevan virran 

noustessa. Mittauksen aikana taajuus pysyi koko ajan 50,002Hz hyötysuhteen Cos Phi ollessa 1. 

Seuraavassa kaaviossa on nähtävillä jännitteen käyttäytyminen virran noustessa. Mittauksen 

aikana akuston jännite laski 126,7 voltista 123,0 volttiin. Myös kennojännitteissä tapahtui 

muutoksia. Kuormituksen jälkeen suurimman ja pienimmän kennojännitteen ero oli laskenut 

aikaisemmasta 2,3mV:sta 1,5 mV.  

 

Kaavio 1: Mittaus 1 

Kaaviosta voidaan todeta myös jännitteen laskevan jokaista lisättyä ampeeria (A) keskimäärin 

0,975 volttia (V).  

 

3.2 Mittaus 2 
Mittausta aloitettaessa akuston jännitteet.  

U Max / Cell 3,332 V 

U Avg / Cell 3,328 V 

U Min / Cell 3,317 V 

U Avg / Battery 123,20 V 
Taulukko 6: akuston jännitteet 
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220,00

222,00
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230,00
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Mittaus 1 U / I



 
 18 

 

Lopputilanne mittauksen jälkeen akustolla. 

U Max / Cell 3,327 V 

U Avg / Cell 3,323 V 

U Min / Cell 3,312 V 

U Avg / Battery 123,00 V 
Taulukko 7: akuston jännitteet 

 

Mittauksessa 2 hyödynnettiin eri laitteita, jotta saatiin mahdollisimman erilainen kulutus 

mittaukseen 1 verrattuna. Mittauksen aikana käytössä olivat Led-työvalaisin, kahvinkeitin, sekä 

teollisuusimuri josta hyödynsimme molempia tehoalueita. 

Mittauksen aikana saimme seuraavan laisia lukemia. 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 233,79 1,25 0,27 

2 228,27 5,20 1,17 

3 226,86 6,50 1,41 

4 223,40 10,40 2,28 

5 222,60 11,25 2,40 
Taulukko 8: mittaustuloksia 

 

Yhteenveto 

Kuten aikaisemmassa mittauksessa myös tässä mitattu taajuus pysyi saman 50,002 koko 

mittauksen ajan. Tehokerroin Cos Phi vaihteli mittauksen aikana 1 – 0,98 välillä. Suurin vaikutus 

tehokertoimeen oli teollisuusimurilla, joka heikensi tehokerrointa. Ongelmia mittauksen aikana 

oli myös kahvinkeittimen kanssa. Mittaus kesti ajallisesti hieman liian pitkään, jona aikana 

kahvinkeitin ehti siirtyä lämmitystilaan, jonka seurauksena kahvinkeittimen vievän tehontarve 

tippui keittovaiheen tehon tarpeesta.  

Seuraavassa kaaviossa on nähtävillä jännitteen käyttäytyminen virran noustessa. Mittauksen 

aikana akuston jännite laski 123,20 voltista 123,0 volttiin. Aikaisempaan mittaukseen verrattuna 

kennojännitteissä ei tapahtunut muutosta mittauksen aikana. Suurimman ja pienimmän 

kennojännitteen ero pysyi koko mittauksen aikana 1,5mV:ssä. 
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Kaavio 2: Mittaus 2 

Kaaviosta voidaan todeta myös jännitteen laskevan jokaista lisättyä ampeeria (A) kohden 

keskimäärin 1,09 volttia (V). 

 

3.3 Mittaus 3 
 

Mittausta aloitettaessa akuston jännitteet.  

U Max / Cell 3,332 V 

U Avg / Cell 3,328 V 

U Min / Cell 3,317 V 

U Avg / Battery 123,20 V 
Taulukko 9: akuston jännitteet 

Lopputilanne mittauksen jälkeen akustolla. 

U Max / Cell 3,323 V 

U Avg / Cell 3,320 V 

U Min / Cell 3,090 V 

U Avg / Battery 122,90 V 
Taulukko 10: akuston jännitteet 
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Mittauksessa pyrittiin hyödyntämään moottorikuormaa ja tarkastelemaan sitä kautta 

mahdollisia vaikutuksia sähkönlaatuun. Mittauksen aikana kuormitimme invertteri 

Vaunuvastuksen puhaltimella, teollisuuslämmittimen puhaltimella, sekä teollisuus imurilla 

molempia tehoalueita hyödyntäen ja lopuksi porakonetta käyttäen. 

Mittauksen aikana saimme seuraavan laisia lukemia. 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 237,09 0,30 0,03 

2 236,50 0,50 0,06 

3 227,80 5,80 1,23 

4 223,24 10,50 2,19 

5 222,33 11,55 2,43 
Taulukko 11: mittaustuloksia 

 

Yhteenveto 

Taajuus pysyi koko mittauksen ajan aikaisemmin mainitussa 50,002Hz:n lukemissa. Suurin 

muutos aikaisempiin mittauksiin oli havaittavissa hyötysuhteessa Cos Phi, joka vaihteli 

mittauksen aikana 0,5 – 0,96 välillä.  

Seuraavassa kaaviossa on nähtävillä jännitteen käyttäytyminen virran noustessa. Mittauksen 

aikana akuston jännite laski 123,20 voltista 122,90 volttiin. Kennojen välillä oleva jännite ero 

kasvoi mittauksen aikana 1,5mV:stä 21,8mV:llä 23,3 mV:een. 

 

Kaavio 3: Mittaus 3 
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Kaaviosta voidaan todeta myös jännitteen laskevan jokaista lisättyä ampeeria (A) kohden 

keskimäärin 1,62 volttia (V). 

 

3.4 Mittaus 4 
 

Mittausta aloitettaessa akuston jännitteet.  

U Max / Cell 3,333 V 

U Avg / Cell 3,330 V 

U Min / Cell 3,322 V 

U Avg / Battery 123,30 V 
Taulukko 12: akuston jännitteet 

 

Lopputilanne mittauksen jälkeen akustolla. 

U Max / Cell 3,304 V 

U Avg / Cell 3,298 V 

U Min / Cell 3,289 V 

U Avg / Battery 122,10 V 
Taulukko 13: akuston jännitteet 

 

Mittaus tehtiin aikaisemmista mittauksista poiketen kasvattamalla tehoa portaittain ja 

laskemalla sen jälkeen teho samoilla porrastuksilla lähtötilanteeseen. Näin haluttiin tutkia 

muutoksia sähkönlaadussa. 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 223,01 11,60 2,58 

2 221,60 12,50 2,76 

3 219,78 14,50 3,18 

4 218,62 15,50 3,36 

5 217,25 16,40 3,54 

6 215,77 17,40 3,72 

7 217,14 16,40 3,54 

8 218,47 15,40 3,36 

9 219,59 14,50 3,15 

10 221,46 12,50 2,76 

11 222,36 11,50 2,55 

12 224,01 9,70 2,16 
Taulukko 14: mittaustuloksia 
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Kuten aikaisemmassa mittauksessa myös tässä mitattu taajuus pysyi saman 50,002 koko 

mittauksen ajan. Tehokerroin Cos Phi oli vastaavasti 1. 

 

Kaavio 4: Mittaus 4 

3.5 Mittaus 5 
 

Mittausta aloitettaessa akuston jännitteet.  

U Max / Cell 3,304 V 

U Avg / Cell 3,298 V 

U Min / Cell 3,289 V 

U Avg / Battery 122,10 V 
Taulukko 14: akuston jännitteet 

Lopputilanne mittauksen jälkeen akustolla. 

U Max / Cell 3,309 V 

U Avg / Cell 3,299 V 

U Min / Cell 3,290 V 

U Avg / Battery 122,10 V 
Taulukko 15: akuston jännitteet 
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Lähtötilanne 

Mittauksen tarkoituksena oli kuormittaa invertteriä tasaisesti resistiivisellä kuormalla. 

Kuormitusta nostettiin portaittain tarkkailemalla kuorman kuluttamaa virtaa. Nostot 

tapahtuivat 1 A:n porrastuksissa. Nostot tehtiin aina 15 A asti joka toimi rajoittavana tekijänä 

vaunuvastuksen suojauksen osalta. Kuten aikaisemmassa mittauksessa myös tässä mitattu 

taajuus pysyi saman 50,002 koko mittauksen ajan. Tehokerroin Cos Phi oli vastaavasti 1. 

 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 231,30 3,10 0,69 

2 230,52 4,00 0,90 

3 229,71 5,00 1,11 

4 228,96 6,00 1,35 

5 228,25 7,00 1,56 

6 227,57 8,00 1,80 

7 226,92 9,00 2,01 

8 226,29 10,00 2,25 

9 225,67 11,00 2,46 

10 225,05 12,00 2,67 

11 224,39 13,00 2,91 

12 223,76 14,00 3,12 

13 222,98 15,00 3,33 
Taulukko 16: mittaustuloksia 

 

Kaavio 5: Mittaus 5 U/I DC 
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Kaavio 6: lopputilanne 
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Kaavio 7: Mittaus 5 U/I 

 

3.6 Mittaus 6 
 

Mittausta aloitettaessa akuston jännitteet.  

U Max / Cell 3,309 V 

U Avg / Cell 3,299 V 

U Min / Cell 3,290 V 

U Avg / Battery 122,10 V 
Taulukko 17: akuston jännitteet 

Lopputilanne mittauksen jälkeen akustolla. 

U Max / Cell 3,282 V 

U Avg / Cell 3,278 V 

U Min / Cell 3,270 V 

U Avg / Battery 121,30 V 
Taulukko 18: akuston jännitteet 
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Lähtötilanne 

Mittauksessa hyödynsimme rakennuslämmittimen puhallinta sekä lämmittimen puolikasta 

tehoaluetta. Lisäksi meillä oli käytössä vaunuvastus, jonka tehoa säädimme portaittain ylöspäin.  

Lopputila 

Mittaus Jännite / U / VAC Virta / I / A Teho / P / kW 

1 231,62 3,10 0,54 

2 227,15 9,50 2,16 

3 226,51 10,50 2,38 

4 225,38 11,50 2,59 

5 224,77 12,50 2,81 

6 224,13 13,50 3,06 

7 223,41 14,50 3,24 

8 223,00 15,50 3,46 

9 221,87 16,50 3,66 

10 220,71 17,50 3,86 

11 221,95 16,50 3,66 

12 223,11 15,50 3,46 

13 223,29 14,50 3,24 

14 223,98 13,50 3,02 

15 224,60 12,50 2,80 

16 225,18 11,50 2,59 

17 225,86 10,50 2,37 

18 226,57 9,50 2,15 

19 231,04 3,10 0,71 
Taulukko 19: mittaustulokset 
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Yhteenveto 

 

Kaavio 8: Mittaus 6 U/I 

 

Kaavio 9: Mittaus 6 U/I DC 
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4 Yhteenveto 
 

Mittaukset perustuivat akuston purkamiseen. Akuston lataamisen yhteydessä ei suoritettu 

mittauksia, koska aikaisemmasta laiterikosta johtuen akuston lataaminen tapahtui yhdellä 

laturilla kahden sijasta. Yhdellä laturilla latausaika oli arviolta 16h. 

Mittausten perusteella voidaan todeta, että kuormituksen pysyessä alle 4KVA:ssa, invertterin 

tuottama sähkönlaatu oli kelvollista. Kuormien vaihtelu ei vaikuttanut tuotetun sähkön 

taajuuteen (Hz). Taajuus pysyi läpi mittausten 50,002 Hz:n tasolla, vaikka jännitteet akustossa 

laskivat huomattavasti lähtötilanteesta. Sähkön laadun voidaan olettaa olevan kelvollista 

esimerkiksi erillisen kiinteistön verkon ylläpitoon tarvittaessa, sähköhuoltotehtävissä tai 

vastaavissa sekä off-grid sovelluksissa esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla kaikkien herkimpienkin 

sähkölaitteiden kanssa. 

Eri tyyppisillä kuormilla ei myöskään ollut vaikutusta sähkön taajuuteen. 

Jännitteet akustoilla vaihtelivat sen mukaan, miten nopeasti kuormituksen jälkeen mittaustulos 

muunnossähköauton laitteistosta saatiin. Pitkä odotusaika ehti tasapainottaa kennojen välisiä 

jännite eroja, sekä nostaa koko akuston jännitettä verrattuna siihen, jos mittaukset olisi tehty 

heti kuormituksen päätyttyä. 

 

 

Kaavio 10: Yhteenveto U/I 
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Mittauksien aikana jännite vaihteli 237,04 V ja 215,78 V välillä, kun taas vastaavasti virta 

mittauksesta riippuen vaihteli 0,30 A – 17,40 A välillä.  

 

Kaavio 11: Yhteenveto U / I AC 

 

Mittausten perusteella voidaan siis olettaa, että muunnossähkön auton sähkönlaatu sekä 

akuston toimintavarmuus olisi riittävää myös kiinteistökäyttöön. Näiden pohjalta on tehty 

simulaatioita eri kiinteistöjen kulutusprofiilien kautta, joita tarkastellaan seuraavissa 

kappaleissa tarkemmin. 

 

6 Muunnossähköauto aurinkosähköjärjestelmän omaavan 

pientalon yhteydessä 
 

Seuraavat demonstraatiot Volttisähköautosta osana aurinkosähköjärjestelmää perustuvat 

olettamukseen, että muunnossähköauto voidaan kytkeä talon verkkoon. Demonstraatiossa on 

käytetty keskimääräistä sähkö/puulämmitteisen omakotitalon vuosittaista 

sähkönkulutusprofiilia. Demonstraatiot on suoritettu simuloimalla erillisellä ohjelmalla 
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omakotitalon kulutusta, aurinkosähköjärjestelmän tuottoa, sähköauton latausta/purkua sekä 

lisäksi erillisistä sähkövarastoa. Tuloksia havainnollistetaan myös erikokoisilla järjestelmillä. 

 

Lähtöoletukset 

Demonstraation omakotitalon vuosikulutus on s n. 15 – 16 MWh/a. Suunniteltu 

aurinkosähköjärjestelmä on kooltaan 5 KWp ja se on etelään päin suunnattuna 30 asteen 

kulmalla. Järjestelmän simuloitu omakäyttöaste on n. 51 % ja omavaraisuusaste n. 14 %. 

Vuositasolla järjestelmällä voidaan tuottaa aurinkosähköä n. 4000 – 4300 kWh. Simuloinnin 

tuloksena järjestelmän tuottamasta sähköstä vuositasolla voidaan ilman varastointia käyttää 

itse vähän yli 2000 kWh omakäyttöasteen ollessa n. 51 %. 

 

Kuva 13: keskimääräinen kesän paistepäivä sekä vuorokauden kulutus (harmaa)- ja tuotantoprofiili 

(sininen).  
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Kuvasta nähdään, että omakotitalossa talossa syntyy arkipäivänä ylituotantoa 

aurinkoenergiasta päivällä paljon suhteessa kulutukseen, mikä vastaa tyypillistä työssäkäyvää 

omakotitaloasujaa. Kulutuspiikit osuvat aamuun sekä alkuiltaan. Aurinkosähkön 

omakäyttöastetta voidaan nostaa, mikäli joko kulutusta voidaan siirtää kuormaa ohjaamalla tai 

ylimääräistä aurinkoenergiaa voidaan varastoida. Seuraavassa osioissa simuloidaan 

muunnossähköauton käytettävyyttä energiavarastona omakotitalossa. 

Simuloidaan Volttisähköauto omakotitalon yhteyteen seuraavin tiedoin 

Sähköauton toimintamatka (km) 120 km 

Akuston kapasiteetti (kWh) 41,5 kWh 

Sähköauton kulutus kWh/100 km 34,6 kWh/100 km 

Sähköauton teho (kW) 60 kW 

Latausteho (kW) 3 kW 

Purkuteho (kW) 3 kW 

Taulukko 20: muunnossähköauton teknisiä ominaisuuksia 

 

Oletetaan, että autoa käytetään ainoastaan työkäytössä ja sitä ei ladata muualla, jolloin auto 

olisi latauksessa arkipäivinä klo. 17.00 – 07.00 välisen ajan ja viikonloppuna autoa voidaan 

ladata vuorokauden ympäri. Oletetaan myös, että autosta voidaan tarvittaessa purkaa sähköä 

omakotitalon kulutukseen, jolloin auto toimii myös itsenäisenä sähkövarastona. Autolla ajetaan 

arkipäivänä 50 km, viikossa n. 250 km ja vuodessa n. 13 000km. Auton kulutuksen huomioiden 

sähköä auton ajoihin menee vuodessa n. 4500 kWh.  

Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan ladata sähköautoa 700 kWh:n edestä ja kilometreiksi 

muunnettuna noin 1575 km. Mikäli sähköautoa käytetään edellä mainituin oletuksin myös 

sähkövarastona, nostaa se 5 kWp:n aurinkovoimalan omakäyttöastetta n. 16 %.  



 
 32 

 

Kuva 14: Aurinkosähkön käytön jakauma  

Kuvasta nähdään aurinkosähkön käytön jakautuminen omakotitalon kulutuksen sekä 

sähköauton latauksen välillä. Keltainen indikaattori kuvaan tuotettua aurinkosähkön määrää, 

harmaa palkki suoraa omaa käyttöä, sininen verkkoon päin menevää sähköä sekä violetti 

sähköauton lataukseen menevää sähköä. 
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Kuva 15: Kulutusprofiili ja eri sähkölähteiden osuus kulutuksesta (verkko, aurinko, sähköauto) 

Kuvasta nähdään kuinka paljon aurinkosähköllä sekä sähköauton akustoon ladatulla 

aurinkosähköllä voidaan kattaa omakotitalon kulutuksesta. Kesäkuukausina aurinkosähköllä ja 

edelleen varastoidulla aurinkosähköllä voidaan kattaa n. puolet kuukauden sähkön 

kulutuksesta. 

6.2 Päästövaikutukset 
 

Järjestelmän päästövaikutukseen ei ole huomioitu järjestelmän elinkaaren aikaisia tai 

valmistuksessa aiheutuvia päästöjä vaan ainoastaan energian tuotannosta koostuvat 

päästövähennykset. Muunnossähköautoa vastaavan polttomoottoriauton päästöt kilometriä 

kohden ovat n. 300 g/co2/e. Aurinkosähköllä voidaan ladata autoa päästöttömästi. Esimerkiksi 

omakotitalon 5,1 kWp:n järjestelmällä se tarkoittaisi n. 1575 kilometriä, jolloin päästöt 

verrattuna vastaavaan polttomoottoriauton päästöihin 1575 km:n osalta olisivat n 472 kg/co2/e 

ja vastaavan ostosähkön osalta 100 kg/co2/e. Aurinkosähkön ulkopuolisen latauksen voisi 

hoitaa muussa tapauksessa vähäpäästöisellä vihreällä ostosähköllä. 
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6.3 Erillinen akusto sähköauton akun rinnalle 
 

Kun järjestelmään lisätään vielä erillinen 6 kWh:n sähkövarasto, saadaan aurinkosähkön 

omakäyttöastetta nostettua lähemmäs 80 %:iin. Staattinen erillinen sähkövarasto toimii 

puskurina päivällä auringon tuottoaikaan, joten sitä voidaan käyttää myöhemmin sähköauton 

lataukseen sekä muuhun kodin kulutukseen. Nostamalla akuston kokoa 12 kWh:n asti, saadaan 

omakulutusastetta nostettua 90 %:iin. Se tarkoittaa myös, että sähköauton vuosittaisista 

ajokilometreistä voidaan kattaa n. 2000 km uusiutuvalla energialla. Aurinkosähköjärjestelmän 

kokoa kasvattamalla 7,5 KWp:iin, voidaan sähköauton ajokilometreistä kattaa vuositasolla n. 

3000 km. Kasvattamalla kiinteää sähkövaraston kokoa ei kulutusprofiilin ja sähköauton 

latausprofiilin kannalta saavuteta lisää etua vaan sähköauton akuston käyttö sähkövarastona 

pienenee. Aurinkosähköjärjestelmän kokoa kasvattamalla ei saada lisäetua, koska tuottoaika, 

kulutusprofiili ja latausprofiili eivät ajallisesti kohtaa optimaalisesti. Isompien sähkövarastojen 

käyttö ei ole taloudellisesti järkevää sekä staattisen sähkövaraston syklinen käyttö jää 1 -2 %:iin 

vuositasolla. 

Mikäli autoa voitaisiin ladata kodin ulkopuolella esimerkiksi työpaikalla, voitaisiin auton akkua 

käyttää sähkövarastona ja purkaa akuston varastoimaa sähköä kodin kulutukseen, edellyttäen, 

että autolla päästään tarvittava matka seuraavana päivänä. Tällöin auton akustosta olisi 

käytettävissä omakotitalon tarpeisiin n. 20 – 25 kWh. Keskimääräinen kulutus ajalla 19.00 – 

06.00 on kesäaikaan n. 7 – 15 kWh riippuen käytettävistä kodinkoneista. Talviaikaan vastaava 

kulutus 10 – 15 asteen pakkasella on n. 25 – 30 kWh eli ajallisesti talvellakin voitaisiin kattaa 

suurin osa ilta- ja yön ajan tunneista akuston avulla. 

 

6.4 Optimoitu mitoitus kulutusprofiilin mukaan 
 

Aurinkosähköjärjestelmä pyritään aina mitoittamaan maksimaalisen tuoton suhteen. 

Seuraavassa kappaleessa simuloidaan aurinkosähköjärjestelmän mitoittamista siten, että sen 

tuotanto vastaa tyypillistä omakotitalon kulutusprofiilia. Simuloidaan järjestelmä siten, että 5 

kWp:n järjestelmä jaetaan kahteen 9 paneelin piriin, toinen suora idän suuntaus ja toinen suora 

lännen suuntaus. Vaikka järjestelmän tuotto kWh/kWp laskeekin tässä tapauksessa, nousee 

järjestelmän (5 kWp) omakäyttöaste sähköauton kanssa 25 % suoraan etelään suunnatusta 

järjestelmästä, koska järjestelmä vastaa nyt paremmin omakotitalon kulutusprofiilia sekä 

sähköauton latausprofiilia. Nykyisillä järjestelmähinnoilla itä-länsi suuntaaminen tai 90 asteen 

kulma talvituottoa ajatellen on jo taloudellista. 
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Kuva 16: Kun mitoitus on lähempänä omakotitalon todellista kulutusta, saadaan kulutusta sekä 

sähköauton latausta vastaamaan paremmin aamu- ja alkuillan kulutusta varten. 

 

Kuva 17: Kulutuksen ja tuotannon jakautuminen 
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Muunnossähköauton akuston käyttö 

Oletetaan, että sähköautoa voitaisiin käyttää myös sähkövarastona, jolloin se voitaisiin 

ohjelmoida toimimaan myös uusiutuvan energian varaston lisäksi Spot-markkinaa tai tase-

markkinaan vasten. Spot-markkinassa etsittäisiin vuorokauden halvimpia tunteja, jolloin auton 

akkua varastotarkoituksena ladattaisiin sekä kalliimpia tuntien aikana akku purettaisiin. 

Sähköautoa voitaisiin käyttää seuraavan tunnin tasemarkkinassa, jossa akkusähkövaraston 

ominaisuuksiin perustuen, se tarjoaisi nopean säätömahdollisuuden. 

Toisaalta tulevaisuuden sähkönkäyttö saattaa ohjautua tehopiikkiin perustuvaan tehomaksuun, 

jolloin asiakasta laskutetaan tietyn määritellyn ajanjakson huipputehon mukaan. Isokokoinen 

muunnossähköauton akusto voi tarjota hyvän joustokomponentin tehopiikkien välttämiseen ja 

sitä kautta pienempiin tehomaksuluokkiin. 

 

7 Muunnossähköauto aurinkosähköjärjestelmän omaavan 

maatilan yhteydessä 
 

Demonstraatiossa käytetään nykyaikaisen pienen lypsyrobotillisen maatilan kulutusprofiilia, 

jonka yhteenlaskettu kulutus vuodessa on n. 70 MWh. Maatilan yhteyteen on asennettu n. 20 

kWp:n aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä maatilan tarpeisiin n. 16 MWh/a. 

Oletetaan, että muunnossähköautoa voidaan käyttää aurinkosähköjärjestelmän rinnalla 

sähkövarastona niin uusiutuvan energian kuin kysynnänjouston käytössä. Oletetaan, että autoa 

voidaan ladata maatilan töistä riippuen 18.00 – 11.00 välisenä aikana ja sitä käytetään 11.00 -

17.00 ja oletettu matka on 22 km, jossa palvelut sijaitsevat.  

Simulaation tuloksena järjestelmän omakäyttöaste on n. 81 %. Sähköautoa voitaisiin ladata 

aurinkoenergialla n. 3721kWh/a ja purkaa maatilan käyttöön 781 kWh/a. Kilometreiksi 

muutettuna autolla voidaan ajaa aurinkoenergian avulla 8305 km. Päästövähennys 

polttomoottoriautoon verrattuna olisi 2491 kg/co2/e, ja aurinkosähkön 

kokonaispäästövähennys verrattuna tavalliseen ostosähköön olisi 585 kg/co2/e. Sähköauton 

käyttö sähkövarastona tuottaisi päästövähennystä uusiutuvan energian avulla n. 124 kg/co2/e. 

Mikäli varastoa voitaisiin käyttää markkinaehtoisesti päästöjen mukaan ladaten siihen 

vähäpäästöistä sähköä, kasvaisi sen potentiaali entisestään päästöjä vähentävänä. 
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Kuva 18: Kesävuorokauden energiajakauma 

Isompia piikkejä ei voida enää maatilalla kattaa johtuen muunnossähköauton alhaisesta 

purkutehosta. Isoimmat teholliset piikit ajoittuvat aamuun sekä alkuiltaan, jollain tehontarve 

voi olla yli 15 kW. 
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Kuva 19: Aurinkoenergian käyttöjakauma (12 kk) 

Muunnossähköauto varavirran lähteenä  

Sähköauto voisi toimia maatilan varavirtana muutamia tunteja hetkellisesti ja sillä voidaan 

kattaa todennäköisesti esimerkiksi välttämättömiä pieniä sähkönkulutustarpeita mahdollisen 

sähkökatkoksen aikana. Rajoitteena on kuitenkin myös muunnossähköauton akkujen 

purkuteho, joka rajoittuu 3 kW:iin. Oletetaan, että akut voidaan maksimissaan satunnaisesti 

purkaa 80 % kokonaiskapasiteetista, jolloin 3 kW:n teholla muunnossähköauto voi toimia 

varavirtana 10 – 11 tuntia. Isompia tehoja varten tarvitaan aggregaatti, toisaalta 

pidempiaikaisen katkoksen aikana sillä voitaisiin ladata auton akustoa, jolloin se voisi toimia 

yöaikaan sähkönlähteenä, jolloin kulutuskin on maltillisempaa ja aggregaattia ei tarvitse käyttää 

yhtäjaksoisesti. Myös aurinkosähköjärjestelmällä voitaisiin ladata akustoa, mikäli järjestelmä 

mahdollistaisi off-grid käytön. Esimerkkikohteen maatilalla keskimääräinen sähköteho on n. 5 

kW, joten sähköautolla pystytään kattamaan vain välttämättömimmät toiminnot maatilalla. 

Muunnossähköauto off-grid-järjestelmässä 

Off-grid järjestelmällä tarkoitetaan tässä tarkastelussa vapaa-ajan asunnon verkkoon 

kytkemätöntä sähköjärjestelmää, johon tyypillisesti kuuluun aurinkosähköjärjestelmä, akusto ja 

aggregaatti. Lisänä voi olla vielä esimerkiksi pientuulivoimala.  
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Sähkön tarve vaihtelee suuresti vapaa-ajan asunnolla riippuen sen käyttötarkoituksesta, 

käytettävistä laitteista sekä siellä vietetyn ajanjakson pituudesta. Muunnossähköauton 

käyttäminen sähkövarastona edellyttää osittain suhteellisen kohtuullista mökkimatkaa sekä 

mahdollisuutta käyttää aurinkosähköä tai esimerkiksi biodieselaggregaattia. 

Muunnossähköauto vaatii latautuakseen kohtuullisen ison invertterin, mutta 

muunnossähköauton etuna tässä tapauksessa on se, että sitä voidaan ladata valovirralla 

hitaasti, joten se ei vaadi tyypilliseltä off-grid järjestelmältä välttämättä lisäinvestointeja 

korkeamman latausvirran suhteen. Tosin käytännössä mökkijärjestelmän itsessään tulee olla 

melko suuri niin akustoltaan kuin aurinkosähköteholtaan, mikäli sillä aiottaisiin ladata myös 

auton akustoa.  

Muunnossähköauton toimintamatka asettaa tiettyjä rajoitteita sähkön käytön suhteen vapaa-

ajan asunnolla, mutta joka tapauksessa tulevaisuuden ratkaisut ovat akkukapasiteetiltaan ja 

toimintamatkaltaan isompia, joten periaate on sama. 

Muunnossähköauton käyttö off-grid ympäristössä vapaa-ajan asunnolla 

Määritetään sähkön tarve vapaa-ajan asunnolle (pääosin jatkuva tarve): 

Oletetaan, että mökillä tarvitaan valaistusta, kahvinkeitin, vedenkeitin, jääkaappi, televisio, 

tabletti, kannettava tietokone, älypuhelin ja sähköperämoottorin akku. Ruoka tehdään puulla 

tai kaasulla. 

Valaistuksen tarve esimerkiksi 4 kpl 5 W:n ledejä = 20 W, valaistuksen tarve vuorokaudessa 

touko-kesäkuussa 1 – 2 h, heinäkuussa 2 h, elokuussa 2 – 4 h ja syyskuussa 6 h. Valaistuksen 

sähköntarve vaihtelee 20 Wh:n – 120 Wh:n välillä vuorokaudessa riippuen vuodenajasta 

mökillä. 

Kahvinkeittimen teho on 1000 W ja keittoaika on n. 6 min ja kahvia keitetään 2 kertaa päivässä. 

Vuorokauden sähköntarve kahvinkeittimelle on tällöin 200 Wh. Vedenkeittimen osalta teho 

oletetaan olevan 2000 W ja keittoaika 3,5 minuuttia. Keitintä käytetään kaksi kertaa päivässä. 

Vedenkeittimen sähköntarve vuorokaudessa on tällöin 233 Wh. 

Jääkaapin sähköntarve oletetaan olevan n. 400 Wh/vrk. Tv:n osalta nykyaikainen LED-televisio 

(esim. 32”) kuluttaa n. 45 Wh ja oletettu katseluaika on 2 tuntia eli TV:n sähköntarve olisi täten 

90 Wh/vrk. Kannettava tietokone kuluttaa n. 30 Wh ja sen oletettu käyttö olisi 1,5 tuntia eli sen 

sähköntarve olisi täten 45 Wh/vrk. Tabletin ja älypuhelimien osalta sähköntarpeen (lataukseen 

menevän) arvioidaan olevan 4 puhelimen ja yhden tabletin osalta n. 120 Wh/vrk. 

Sähköperämoottorin akun lataustarve riippuisi luonnollisesti käyttöasteesta. Mikäli akun 

kapasiteetti olisi esimerkiksi 62 Ah (744 W) ja purkaussyvyys 60 %, käytettävä/ladattava 

energiamäärä olisi tällöin 300 W. Oletetaan, että akkua joudutaan lataamaan kaksi kertaa viikon 

aikana eli energiantarve olisi tällöin 600 W/7 pv. 
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Sähkön tarve yleisimmille käytetyille laitteille yhteensä esimerkiksi elokuussa on n. 1,2 kWh/vrk. 

Oletetaan, että mökillä viivytään 7 päivää jolloin jatkuva sähkötarve olisi n. 9 kWh/7 pv. 

Yksikään laite teholtaan ylitä muunnossähköauton sähkön ulosoton tehorajaa, joten sen osalta 

päivittäisiä sähkölaitteita voidaan huolettomasti auton kautta käyttää. Oletetaan, että vapaa-

ajan asunto sijaitsee 30 kilometrin päässä eli matka edestakaisin olisi tällöin 60 km, jolloin 

sähköauton kuluttama energia on n. 20,8 kWh. Mikäli vapaa-ajan asunnolla viivyttäisiin 

keskimäärin esimerkiksi seitsemän päivää, on auton ja vapaa-ajan asunnon sähköntarve 

yhteensä 31,5 kWh (huomioitu oletetut invertterin häviöt) eli akuston kokonaiskapasiteetista 

on jäljellä 10 kWh eli teoriassa autolla voitaisiin ajaa vielä n. 25 - 30 km. Eli autolla voitaisiin 

tehdä pieni matka tai käyttää esimerkiksi satunnaisia sähkötyökaluja tai imuria mökillä.  

Kuitenkin mikäli vapaa-ajan asunnolla on aurinkosähköjärjestelmä, ei muunnossähköauton 

akustoa tarvitse käyttää muuten kuin pilvisellä ja sateisella säällä, riippuen luonnollisesti myös 

aurinkosähköjärjestelmän koosta. Lisäksi mikäli järjestelmässä on invertteri, joka mahdollistaa 

jatkuvan 3 kW:n tehon, voidaan myös sähköautoa ladata aurinkosähköllä vapaa-ajan asunnolla. 

Muunnossähköauton kanssa ei todennäköisesti tarvita erillistä aggregaattia 

aurinkosähköjärjestelmän yhteydessä riippuen siitä tarvitaan esimerkiksi voimavirtaa tai 

viivytäänkö mökillä myöhäisellä syksyllä, jolloin aurinkoa on vähemmän saatavilla. 

Oletetaan, että aurinkosähköjärjestelmä on teholtaan 1 kW ja siinä on 2 x 200 Ah:n AGM 

akustot. Järjestelmä on etelään suunnattu n. 25 asteen kulmassa Joensuun leveysasteilla. 

Esimerkiksi heinäkuussa aurinkosähköjärjestelmällä voidaan keskimäärin päivässä tuottaa n. 4 

kWh energiaa.  

 

Kuva 20: Aurinkosähköjärjestelmän arvioitu tuotto kWh (1 kWh järjestelmä) 
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Teoriassa päivittäiseen sähköntarpeeseen menevä sähkö voitaisiin tuottaa 300-500 W:n 

paneelilla. Akuston kokonaisenergia = 24 V*200 Ah=4800 Wh=4,8 kWh. Oletetaan akkujen 

purkaussyvyydeksi noin 30 % saadaan käytettävissä olevaksi kokonaisenergiamääräksi 4,8 

kWh*0,7=3,36 kWh. Akkujen latautuminen ajallisesti taas riippuu auringon säteilyn tehosta 

sekä lataussäätimen maksimitehosta ladata akkuja. Sähköautosta akkuja voitaisiin ladata 

esimerkiksi tarvittaessa erillisellä laturilla. Auton akkuja ei voida ladata lineaarisesti auringolla, 

joten sähköauton latausteholla aurinkosähköjärjestelmän akustoilla ja sen invertterillä voidaan 

ladata autoa maksimissaan 1 tunnin ajan huomioiden invertterin häviöt, joka tarkoittaa n. 10 

kilometrin ajoa sähköautolla. 

Hyvissä olosuhteissa käytännössä vapaa-ajan asunnolla voitaisiin sähköauton ja 

aurinkosähköjärjestelmän yhdistelmällä kattaa perussähköntarve ilman muuta ulkoista 

sähkönlähdettä kuten aggregaattia. Joka tapauksessa huonoina paistepäivinä sähköauton 

akustoa käyttämällä vältetään fossiilisia polttoaineita käyttävä aggregaatti. 
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