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Sähköautojen ja ajallisesti vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon odotettu yleistyminen 

lähitulevaisuudessa on johtanut pohdintoihin sähkövoimajärjestelmän tehotasapainon pysy-

vyydestä. Sähköautot on pitkään nähty verkon kuormina, mutta niiden avulla on mahdollista 

osallistua myös järjestelmän säätöön. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus vehicle-

to-gridiin (V2G) eli sähkön syöttöön sähköautoista verkkoon ja tämän tekniikan kehittä-

miseksi toteutetuissa pilottiprojekteista. Työssä on esitetty V2G:n toimintaperiaate sekä tä-

hän vaadittu tekniikka ja toimijat. Työssä on tutustuttu sähköverkon tuotannon ja markkina-

kohteiden ominaisuuksiin sekä sähköautoistumiskehitykseen. Näitä vasten on arvioitu mah-

dollisuutta hyödyntää V2G:tä Pohjoismaisessa toimintaympäristössä. 

 

Sähköautojen verkkoon syöttöön vaadittu teknologia todettiin kehittyneeksi. Liiketoiminnan 

mahdollistamiseksi viestintämenetelmät sähköauton ja verkon välillä tulee kuitenkin vakiin-

nuttaa. Pilottiprojekteissa V2G:lle oli havaittu suurta potentiaalia uusiutuvan energiantuo-

tannon vaihteluiden tasoittajana ja verkon toiminnan optimoinnissa.   Sähkömarkkinoilla to-

teutuskelpoisimmiksi sovelluksiksi havaittiin verkon tukipalvelut. Myös mikroverkkokäy-

tössä sähköautoista oli ollut merkittävää hyötyä.   
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Expected spreading of electric cars and intermittent renewable electricity generation in the 

near future has lead to discussions about stability of power systems. For long, electric cars 

have been seen as loads but they can also be used in power system regulation. This bachelor’s 

thesis is a literature review on vehicle-to-grid (V2G) e.g. supply of electricity from an elec-

tric vehicle to the electricity grid and the pilot projects for deploying the technology needed 

for it. The thesis introduces principles of V2G and the technology and actors it requires. 

Introduction to electricity generation and market is covered. In addition, development of 

electric car sales and fleet in the Nordic Countries is explained. Utilizing this information 

feasibility of V2G in Nordic operational environment has been analyzed.  

 

Technology required for supply of electricity from electric cars was noticed to be well de-

veloped. However, to enable business operations improvement and standardization in com-

munications between a vehicle and the grid is needed. The pilot projects considered great 

potential for V2G in stabilization of renewable energy production and grid optimization. 

Ancillary services were considered as the most viable applications in electricity market. Uti-

lization in microgrids had also provided considerable benefit.  
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

AC   alternating current, vaihtovirta 

Aggregaattori  aggregointia tekevä toimija 

Aggregointi  hajautettujen energiaresurssien kokoaminen, hallinta ja kaupallinen 

hyödyntäminen 

AMR   Automatic Meter Reading 

BMS Battery Management System, akunhallintajärjestelmä 

CET Central European Time, Keski-Euroopan aika 

CHAdeMO  JEVS G105-1993, tyypin 4 latauspistoke 

CHP   Combined Heat and Power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

CCS/Combo Combined Charging System, Yazaki- ja Mennekes -pistokkeiden ta-

savirtaa hyödyntävät muunnelmat 

day-ahead -markkina sähkömarkkina, jossa suoritetaan tarjouskilpailu sähkön myyntihin-

nasta seuraavan kalenterivuorokauden jokaiselle tunnille 

DC   direct current, tasavirta 

DoD   Department of Defense, Yhdysvaltain puolustusministeriö 

dynaaminen lataus lataustehon säätö ohjaussignaalilla 

ELBAS-markkina pohjoismainen päivänsisäinen sähkömarkkina 

Elspot pohjoismaisen day-ahead -markkinan tarjouskilpailun mukaiset hin-

nat seuraavalle kalenterivuorokaudelle 

ethernet pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu 

EU Euroopan unioni 

ISO  International Organization for Standardization  

IEC  International Electrotechnical Commission 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

kaksisuuntanen lataus akun lataaminen ja purkaminen sähköverkkoon 

kysyntäjousto sähkön kulutuksen hetkellinen muuttaminen tai siirtäminen edulli-

sempaan ajankohtaan  

lataushybridi  ajoneuvo, jossa on verkosta ladattava akku ja jokin toinen tehonlähde 

level 2 yksivaiheinen vaihtovirtalataus auton omalla laturilla korkeintaan 32 

ampeerin virralla 

mikroverkko  sähköntuottajien ja kuluttajien paikallinen keskittymä, joka voi toimia 

   julkisesta jakeluverkosta riippumattomasti 



 

 

Mennekes  VDE-AR-E 2623-2-2, tyypin 2 latauspistoke 

off-grid  julkiseen jakeluverkkoon kuulumaton 

PWM  Pulse Width Modulation 

PLC  Power Line Communication   

SAE   Society of Automotive Engineers 

Scame  tyypin 3 latauspistoke 

sähköauto auto, joka saa käyttövoimansa ladattavasta akusta 

TEPCO  Tokyo Electric Power Company 

UK   United Kingdom, Yhdistynyt Kuningaskunta 

USD Yhdysvaltain dollari 

V2B   vehicle-to-building, sähkön syöttö ajoneuvosta rakennukseen 

V2G   vehicle-to-grid, sähkön syöttö ajoneuvosta sähköverkkoon  

V2H   vehicle-to-home, sähkön syöttö ajoneuvosta kotitalouteen 

V2X vehicle-to-infrastructure, sähkön syöttö ajoneuvosta mihin tahansa 

infrastruktuuriin 

verkon tukipalvelut säätövoima ja reservituotteet 

virtuaalivoimala aggregoiduista kohteista koottu sähkövoimajärjestelmän resurssi 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Yazaki  SAE J1772, tyypin 1 latauspistoke 

   

 

A   ampeeri 

Hz   hertsi 

kg   kilogramma 

kVA   kilovolttiampeeri 

kVAr   kilovolttiampeeri reaktiivista 

kW    kilowatti 

kWh   kilowattitunti 

MW   megawatti 

MWh   megawattitunti 

TWh   terawattitunti 
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1. JOHDANTO  

Ihmiskunta on herännyt ilmastonmuutoksen uhkaan. Halu ehkäistä muutosvaikutuksia on 

johtanut lisääntyvään kiinnostukseen uusiutuvaa energiantuotantoa kohtaan ja pyrkimyk-

seen vähentää ilmastoa lämmittävää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Perinteiseen lämpö-

voimaan perustuvan biomassan ja biopolttoaineiden ohella katseet tulevaisuuteen kohdistu-

vat erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman kasvavaan rooliin. Viime vuosina kummankin kapa-

siteetin lisäys on ollut voimakasta (Randall 2016). Suomessa tuulivoimakapasiteetin kasvu 

on suuresti perustunut yhtiöille maksettuihin syöttötariffeihin (Energiavirasto 2016, Suomen 

tuulivoimayhdistys 2016). Kuitenkin, maailmalla jo useat tuuli- ja aurinkovoimaprojektit 

ovat ilman valtiollista tukea kyenneet perinteisten voimalaitosten kanssa kilpaileviin ja jopa 

alempiin tuotantokustannuksiin (Randall 2015).  

 

Useissa Euroopan maissa suuri määrä ajallisesti vaihtelevaa tuuli- ja aurinkotuotantoa on 

johtanut suuriin vaihteluihin sähkön hinnassa. Tuotantohuippujen aikana on sähköä tuotettu 

yli tarpeen ja hinta laskenut jopa negatiiviseksi. Toisaalta tuulettomina ja pilvettöminä ai-

koina kysyntä on pitänyt kattaa usein kalliimmalla tuotannolla. Suuren osan ajasta perusvoi-

man tuotannossa perinteiset voimalaitokset kärsivät tappiota muuttuvilta kustannuksiltaan 

matalia tuuliturbiineja vastaan, minkä vuoksi laitoksia on jouduttu sulkemaan (Fingrid 

2016a). Säätövoimaa kuitenkin tarvittaisiin voimajärjestelmään yhä enemmän.  

(Hakkarainen 2013)  

 

Samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöjä on pyritty vähentämään myös liikenteessä. Euroo-

pan Unionin alueella tieliikenne aiheuttaa viidenneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä (Eu-

roopan komissio 2017), minkä vuoksi Unioni on asettanut jäsenmailleen tavoitteita lisätä 

uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä. Biopolttoaineilla voidaan saavuttaa päästövähen-

nyksiä verrattuna fossiilisiin polttonesteisiin, mutta niiden valmistuksessa tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota kestävyysnäkökulmiin, kuten maankäytön muutoksen vaikutuksiin ja 

mahdollisen kilpailuun ruuantuotannon viljelyalasta. Biopolttoaineiden käyttö on lisäänty-

nyt, kun niitä on alettu sekoittamaan fossiilisten liikennepolttoaineiden kanssa. (EU 2003, 

EU 2014) Vaikka näillä voitaisiinkin saavuttaa suuret päästövähennykset ja myös hiilineut-

raalius, ei sillä voida ratkaista esimerkiksi kaupunkien pienhiukkaspäästöongelmia, jotka 

johtavat vuosittain satojentuhansien ihmisten ennenaikaisiin kuolemiin (Euroopan ympäris-

tökeskus 2016). Tämä vaatisi paikallista päästöttömyyttä.  

 

Sähköautot ovat ympäristöeduistaan huolimatta olleet viime vuosiin saakka olleet marginaa-

lissa. Syynä tähän ovat olleet fossiilisten polttoaineiden edulliset hinnat ja polttomoottoriau-

tojen pidempi toimintasäde, jota vastaan sähköauto ei ole pystynyt kilpailemaan. Tähän on 

syynä akkujen toistaiseksi korkeat valmistuskustannukset. Sähköautojen sarjatuotanto on 

kuitenkin alkanut vähitellen käynnistyä, ja usealla autonvalmistajalla on jo mallistossaan la-

taushybrideitä tai täyssähköautoja. Vaikka autojen hinnat ovat vielä polttomoottoriautoja 

kalliimmat, on niiden myynti vähitellen lähteneet kasvuun, osin valtiotason tukitoimien saat-

telemana. Sähköautojen ennustetaan korvaavan polttomoottoriautoja kuluvan vuosisadan ai-

kana pyrittäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan (MacDonald 2016). Sähköautojen määrän 

kasvun vaikutuksista verkkoon on oltu huolissaan. Yhtäaikaisesti ohjaamattomasti latautu-

vat, sadat tuhannet autot aiheuttaisivat verkolle ja tuotantokapasiteetille suuren haasteen. 

Älykkäällä latauksella tätä vaikutusta voitaisiin merkittävästi vähentää. (Ruska et. al. 2010, 

32,33) 
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Seuraava suuri askel on mahdollistaa sähkön kulku myös autosta verkon suuntaan. Konsepti 

tunnetaan nimellä vehicle-to-grid (V2G), ja sitä hyödyntämällä voitaisiin lataukseen pysä-

köityjen autojen avulla vastata uusiutuvan tuotannon heilahteluihin ja ajallisesti muuttuvaan 

sähkön kysyntään ja näin tasoittaa tuotannon ja kulutuksen välistä eroa ja siten myös verk-

kotaajuutta. Näin sekä uusiutuva energiantuotanto että sähköauton akku voitaisiin täysimää-

räisesti hyödyntää, mikä voisi olla auton omistajalle taloudellisessa mielessä kiinnostavaa. 

(Brooks 2002, 9) Samalla tulisi kuitenkin huolehtia, ettei V2G-käyttö häiritse auton käyttöä 

esimerkiksi lyhentyneenä toimintamatkana. (Parsons 2014) Autojen verkkokäytölle on jo 

ensimmäisissä pilottihankkeissa suunniteltu liiketoimintamalleja verkolle tuotetun hyödyn 

korvaamisesta auton omistajalle, mutta näiden mallien käyttöönotto ja pelisääntöjen luomi-

nen ovat vasta aluillaan. 

 

1.1 Kandidaatintyön tavoitteet 

Työn tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva menneistä ja käynnissä olevista V2G-pilo-

toinneista, mikä palvelee LUT Energian Sähkömarkkinalaboratorion älykkäiden sähköverk-

kojen tutkimusaluetta. Työssä esitellään V2G käsitteenä ja ilmiönä. Tutustutaan Pohjois-

maissa tapahtuneeseen sähköautokannan kehitykseen ja siihen vaikuttaviin tukipolitiikkoi-

hin. Luodaan katsaus toteutuneisiin ja käynnissä oleviin pilottihankkeisiin maailmalla sekä 

niistä saatuihin oppeihin ja kokemuksiin. Lisäksi selvitetään V2G:n potentiaali pohjois-

maissa eri käyttösovelluksissa sähkömarkkinoilla ja mikroverkoissa. Lopuksi pyritään hah-

mottamaan V2G:n käyttöönoton vaikutuksia eri tekijöihin kuten verkkoon, sähkömarkkinoi-

hin ja autoilijoihin sekä näiden suhtautumista siihen. 

1.2 Tutkielman rajaus 

Työssä tarkastellaan V2G:n markkinapotentiaalia ja soveltamista sekä sähköautoistumiske-

hitystä Pohjoismaissa. V2G-pilotteja tarkastellaan maailmanlaajuisena ilmiönä, joskin pai-

notus on länsimaissa. Työssä ei käsitellä älykkään sähköverkon konseptia yleisesti eikä 

”pelkkää” dynaamista latausta. V2G:tä koskeva tarkastelu rajataan lähinnä täyssähköautoi-

hin. Vanhempien lähteiden osalta pyritään huomioimaan teknologissa myöhemmin tapahtu-

nutta kehitystä. Työssä ei ole tutkittu sähkönauton lataamisen sähköverkoille aiheuttamaa 

kuormitusta. Ei ole myöskään tehty tarkempaa vertailua kilpaileviin energian varastointi- ja 

säätöteknologioihin tai kommentoitu, kuinka muut tuotantotavat suoriutuisivat säädöstä. 
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2. VEHICLE-TO-GRID  

Vehicle-to-Gridillä (V2G) tarkoitetaan pysäköidyn, sähköverkkoon kytketyn ajoneuvon 

mahdollisuutta syöttää sähkötehoa molempiin suuntiin auton ja verkon välillä. Tähän kuu-

luvat laite-, ohjelmisto- ja viestintäteknologiat, joilla toteutetaan tehon sekä ohjaus- ja vies-

tisignaalien siirto ajoneuvon ja verkon välillä. Nämä teknologiat mahdollistavat ajoneuvon 

osallistumisen verkon palveluihin, kuten tukipalvelumarkkinoille tai mikroverkon käyttöön 

Tällainen ajoneuvo voi olla täyssähköauto, lataushybridi tai polttokennoauto. (Tomić ja 

Kempton 2007, Shepard & Gartner 2013). Tehoa voidaan myös syöttää kotitalouksiin (V2H) 

ja muihin rakennuksiin (V2B) tai muuhun infrastruktuuriin (V2X). 

 

Koska autot ovat tyypillisesti suuren osan ajasta pysäköityinä (Pearre et al. 2011), niitä voi-

taisiin hyödyntää nopeasti säädettävinä voimalaitoksina. Jo vähäisellä V2G:in kykenevän 

autokannan sähköistämisellä voitaisiin merkittävästi kasvattaa sähkövoimajärjestelmän 

teho- ja säätökapasiteettia (Kempton ja Tomić 2004; Sähköinen liikenne 2016). V2G-tekno-

logian käyttöönottoon voivat kannustaa esimerkiksi vaihtelevan uusiutuvan energiantuotan-

non osuuden lisääminen sekä säästöt energiakustannuksissa (Shepard & Gartner 2013). 

2.1 Tausta 

Yhdysvaltain suurimmissa kaupungeissa herättiin 1990-luvun taitteessa kasvaviin ilman-

saasteongelmiin, jotka johtuivat mm. tieliikenteestä sekä sähköverkon epävarman toiminnan 

vuoksi yleistyneistä (yritysten) dieselgeneraattoreista. Uhkaan vastatakseen California Air 

Resources Board asetti tavoitteen vaatimuksen nollapäästöautojen osuudelle autojen koko-

naismyynnistä, 10 prosenttia vuonna 2003, mitä mallia alettiin mukailla Massachusettsin ja 

New Yorkin osavaltioissa. Tämän seurauksena autovalmistajat alkoivat kehittää uusia säh-

köajoneuvoja vastatakseen vaatimuksiin. Sähköyhtiöissä huolestuttiin uusien sähköautojen 

aiheuttamasta lisääntyvästä verkon kuormituksesta. Vastaavasti autonvalmistajat pelkäsivät 

niiltä velvoitetun sähköautotuotannon käyvän kannattamattomaksi. (Kempton ja Kudo 

2000) 

 

Näiden tapahtumien seurauksena Delawaren yliopistossa ryhdyttiin tekemään alustavaa tut-

kimusta, kuinka kasvava sähköautokanta voitaisiin hyödyntää nopeasti säädettävänä tehon-

lähteenä, mikä olisi sekä hyödyllistä sähköyhtiöille, että tuottoisaa auton omistajille. Tutki-

muksissa selvisi, että Yhdysvalloissa tällaisen V2G-resurssin potentiaalinen teho olisi suu-

rempi kuin sähkövoimajärjestelmän teho. Lisäksi verkon tukipalvelumarkkinoille myydyn 

energian arvo olisi suurempi kuin resurssin käytöstä syntyvät kustannukset. Tutkimuksessa 

myös hahmoteltiin kuluttajan V2G-käyttöliittymää sekä varastointiteknologian mahdolli-

suuksia edistää sähköajoneuvojen ja ajallisesti vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon 

käyttöönottoa. Teknologian laajemman käyttöönoton arveltiin kuitenkin vaativan liiketoi-

mintamallin ja standardisoinnin kehittämistä. (Kempton ja Letendre 1997; Kempton ja Kubo 

2000) 
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2.2 Laitteistovalmistajat 

Laitteistotasolla V2G:n toteuttaminen on melko yksinkertaista, sillä sähköautojen vakio-

komponentteihin nähden suuria muutoksia ei tarvitse tehdä. Myöskään vaaditun teknologian 

laitteistokustannukset eivät nouse merkittävästi tavallisia sähköautoja suuremmiksi.  

(Gage 2003; Sähköinen liikenne 2016) 

 

Ensimmäiset V2G-tehoelektroniikkalaitteistot kehitettiin 2000-luvun alussa varhaisia pilot-

tiprojekteja varten AC Propulsionin toimesta, mihin aikaan myös Nissan ja DaimlerChrysler 

tekivät järjestelmiin liittyvää kehitystyötä (Brooks 2002). Sittemmin muutkin toimijat, kuten 

Azure Dynamics, Siemens ja General Motors, ovat osoittaneet kiinnostusta teknologiaa koh-

taan. Teknologian standardoinnin ja leviämisen uskotaan lisäävät laitevalmistajien kiinnos-

tusta. (Zpryme 2010) 

 

Kesällä 2012 Japanissa autonvalmistajat Nissan, Toyota ja Mitsubishi ja näiden yhteistyö-

kumppanit Nichicon ja Denso esittelivät CHAdeMO-latausstandardiin perustuvat Leaf-to-

Home- ja ENSO-järjestelmänsä, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen teholiikenteen ajoneu-

von ja kodin välillä (Denso Global 2012; Nissan Global 2012). Euroopassa Enel Groupin 

tytäryhtiö Endesa on kehittänyt Nissanin kanssa V2G-teknologiaa Euroopan massamarkki-

noille (Nissan Europe 2015a).  

 

Yhdysvalloissa Nuvve (2016a) on kaupallistanut Delawaren yliopistossa kehitettyä V2G-

resurssin hallintajärjestelmää. Alalla on myös muita laitevalmistajia (Telematic News 2009; 

ABB 2013; Siemens 2017; Teknologiateollisuus 2017). Kaksisuuntaisten latausasemien 

ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1, mistä käy ilmi, että suurin osa laitteista hyödyntää 

tasavirtalatausta ja erityisesti CHAdeMO-standardia. 

 
Taulukko 1: Kaksisuuntaisen latausteknologian laitevalmistajia ja laitetietoja. Yleisimmät sovellukset ovat 

tehon syöttö koteihin (V2H) ja sähköverkkoon (V2G). (Nichicon 2014; Nissan Global 2015; Enel 2016; Prince-

ton Power Systems 2016; InsideEVs 2013; Coritech Services 2013; Chago 2017) 

Valmistaja Tekniikka Tyyppi 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 

 

Autonvalmistajista BMW, Boulder Electric Vehicle, Daimler, Detroit Electric, Huyndai, 

Luxgen, Mitsubishi. Nissan, Phoenix Motorcars, ja VIA Motors ovat tuottaneet V2G-val-

miita ajoneuvoja, ja Tesla on ilmoittanut tuovansa teknologian pian autoihinsa (Boulder 

Electric Vehicle 2016; PushEVs 2016; InsideEVs 2016a; ten Dam 2015; Gulf News 2016; 

Fleets&Fuels 2015, Autoblog 2011, EV World 2013). Kiinalaisvalmistaja BYD:n e6-auto-

malli kykenee verkkoon syöttöön vaihtovirtalatausjärjestelmän kautta (Zoltan 2015). 

 

Eurooppalaiset autonvalmistajat ovat ilmoittaneet odottavansa V2G-viestinnän ja turvalli-

suuden standardoinnin kehittymistä sekä varmuutta akun eliniän lyhentymättömyydestä en-

nen soveltuvien automallien saattamista markkinoille. (Übermasser 2013)  
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2.3 Latausstandardit 

Tässä luvussa esitellään markkinoilla olevia latausstandardeja sekä niiden valmiutta toimia 

kaksisuuntaisessa teholiikenteessä. Luodaan lyhyt latausstandardien markkinakatsaus ja 

analyysi sen merkityksestä tulevaisuuden kannalta. 

 

IEC 61851 -standardi määrittelee vaatimukset sähköajoneuvon latauslaitteiston rakenteelle 

ja suojaukselle sähköiskuilta. 62851-1 nimeää vaatimukset neljälle johdolliselle sähköajo-

neuvon lataustavalle. Lataustavassa 3 ajoneuvon lataus toteutetaan 1-3 -vaiheisella vaihto-

virralla ulkopuolisella latausasemalla. Lataustavassa 4 ajoneuvo ladataan ulkopuolisella ta-

savirtalatausasemalla. Lataustavoissa 3 ja 4 ajoneuvon ja latausaseman välillä on fyysinen 

yhteys Control Pilot -johtimella. Tämä mahdollistaa korkeamman tason viestinnän, joka on 

edellytys älyverkkointegraation kuten V2G:n toteuttamiselle. (Vesa 2016; Wikipedia 2017) 

 

Control Pilot on analogiaelektroniikalla toteutettu viestijohdin ajoneuvon ja latausaseman 

välillä. Tätä väylää hyödynnetään lataustapahtuman käynnistämiseksi ja latausaseman tar-

joaman latausvirran säätämiseksi johtimen resistanssia muuttamalla ja PWM-signaalilla. 

(Wikipedia 2017) 

 

IEC 62196 määrittelee sähköajoneuvon konduktiivisen latauksen vaihto- ja tasavirtaa hyö-

dyntävät pistokytkintyypit ja niiden ominaisuudet. IEC 62196-2 ja 62196-3 -standardeihin 

sisältyvät seuraavat pistoketyypit, joissa on myös Control Pilot -johdin. (Wikipedia 2017) 

- Tyyppi 1 Yazaki 

- Tyyppi 2 Mennekes ja CCS/Combo 

- Tyyppi 3 Scame 

- Tyyppi 4 CHAdeMO 

 

IEC/ISO 15118 määrittelee sähköajoneuvon ja latausaseman välisen viestinnän näiden vies-

tiohjainten välityksellä (ISO 15118-1 2013). Tähän mennessä julkaistut osat 1 – 3 käsittele-

vät vain manuaalisesti kytkettävää johdollista latausta lataustavoilla 3 ja 4 (Vesa 2016). En-

simmäinen osa kuvaa yleisellä tasolla lataustapahtuman, rahaliikenteen ja kuormantasauk-

sen (ISO 15118-1 2013). Toinen osa määrittelee auton ja latauslaitteen välillä kulkevat vies-

tit, datan muodon ja datan esitysmuoto sekä miten dataan tulee päästä käsiksi (ISO 15118-2 

2014). Kolmas osa määrittelee viestinnän fyysisellä ja datalinkkitasolla ja kuvaa tiedonvaih-

don sähköenergian vaihtoon liittyvien tekijöiden välillä (ISO 15118-3 2015). Vielä julkaise-

mattomat osat 4 – 8 käsittelevät yhdenmukaisuustestejä ja viestinnän toteuttamista langatto-

masti. (Vesa 2016) 

 

IEC/ISO 15118 mukaisesti ajoneuvon ja latausaseman välinen viestintä toteutetaan PWM-

signaalilla Control Pilot -johtimessa. Enemmän kaistanleveyttä vaativa datansiirto tapahtuu 

PLC-väylän välityksellä. Standardi tukee sekä vaihto- että tasavirtalatausta. Standardi mah-

dollistaa dynaamisen latauksen aika- ja tariffipohjaisesti verkon kapasiteetin huomioiden 

sekä integraation kotien älykkäisiin järjestelmiin. Järjestelmässä auto toimii asiakkaana, joka 

tunnistetaan sähköisesti sen liittyessä latausasemaan. (Voit 2015) V2G-tapahtuman vuoro-

vaikutussuhteita on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1: Eri rooleja V2G-tapahtumassa ISO 15118:ssa. (Voit 2015) 

 

Tällä hetkellä V2X eli tehon syöttö ajoneuvosta johonkin infrastruktuuriin ei ole mahdollista 

sähköautojen omilla vaihtovirtalatureilla, jotka on suunniteltu toimimaan yhteen suuntaan 

eli tasasuuntaaman verkon vaihtojännitettä akuille sopivaksi tasajännitteeksi. Lisäksi Cont-

rol Pilot -väylällä on rajallinen tiedonsiirtokapasiteetti, joka riittää dynaamiseen lataukseen, 

muttei kaksisuuntaiseen lataukseen. Tarvittava tiedonsiirron lisäkapasiteetti saataisiin hyö-

dyntämällä PLC-väylän viestintää. (Mouli et al. 2016).  

 

Japanilaisten autonvalmistajien ja TEPCO:n vuonna 2008 käyttöönottaman CHAdeMO-ta-

savirtalatausstandardin (LongTailPipe 2016) versiossa 2.0 ja uudemmissa auto pystyy il-

moittamaan latausasemalle suurimman purkausvirran, jonka se kykenee tarjoamaan. Auto ja 

latausasema jakavat tiedon akun varaustilasta ja sopivat suurimman lataus- ja purkausvirran 

kilpiarvojensa perusteella. Auto ilmoittaa latausasemalle 200 millisekunnin välein suurim-

man sallitun lataus- ja purkausvirran, jota latausaseman tulee kyetä tarjoamaan 2,5 ampeerin 

tarkkuudella. (Mouli et al. 2016) CHAdeMO-yhteisö on kehittänyt latausstandardin V2X-

protokollaa eri markkina-alueiden sääntelyä ja tarpeita vastaavaksi (Chademo 2015a, 

2015b). 

 

Noin joka kolmas sähköauto on varustettu CHAdeMO-pistokkeella, ja standardin mukaisia 

latauspisteitä on asennettu maailmanlaajuisesti lähes 14 000 (Chademo 2017b; 2017c). 

Vaikka CHAdeMO on tällä hetkellä kaupallisen V2G:n de facto -latausstandardi, on siltä 

katoamassa autovalmistajien tuki. Suurista autonvalmistajista sitä käyttävät Nissan, Mitsu-

bishi ja Kia, kun taas kilpailevaa CCS-standardia käyttävät merkittävät eurooppalaiset ja 

yhdysvaltalaiset autonvalmistajat. (LongTailPipe 2016; PluginCars 2013) Standardeja käyt-

tävät autonvalmistajat on esitetty taulukossa 2. 

 
Taulukko 2: Autovalmistajien jäsenyydet latausstandardiorganisaatioissa. (Chademo 2017d. CharIN. 2017b) 

CHAdeMO CCS 

Daihatsu Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, 

Mitsubishi, Nissan, PSA Subaru, Suzuki, 

Tesla, Toyota, Volvo 

Audi, BMW, Daimler, FCA, Ford, GM, Honda, Hyundai, 

Jaguar, Land-Rover, Lucid, MAN, Porsche, PSA, Tesla, 

VW, Volvo 
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Alun perin saksalaisena yritysyhteistyönä perustettu The Charging Interface Initiative e. V. 

(CharIN e. V) kehittää vuonna 2011 julkaistua CCS-latausstandardia sähköajoneuvojen la-

taukseen. Standardin mukaisia latauspisteitä on maailmanlaajuisesti lähes 4 000. (Auto123 

2011; CharIN 2017a) 

 

CCS:ssä dynaamisen latauksen ja V2X:n viestintä tapahtuu IEC/ISO 15118 mukaisesti PLC-

väylällä. Kytkettäessä auto verkkoon suurin latausvirta määräytyy auton ja latausaseman kil-

piarvojen perusteella. Lataustapahtuman alettua auto ja latausasema neuvottelevat jatkuvasti 

lataus- ja purkuvirrasta akun varaustilaan perustuen. Dynaamisessa latauksessa tai V2X:ssä 

latausasema pyytää muuttaa virtaa ja auto hyväksyy tämän. Pyynnön hyväksyttyään auto 

asettaa uuden virran arvon, jonka mukaan latausaseman on ladattava tai purettava 2,5 am-

peerin tarkkuudella. (Mouli et al. 2016) 

 

CCS ei sovellu nykyisellään V2G:in yhtä hyvin kuin CHAdeMO, sillä standardin rajoissa 

auton sallitaan reagoida latausaseman pyyntöihin jopa minuutin viiveellä. Lisäksi autolla voi 

kestää yli kymmenen sekuntia asettaa uusi virran arvo. Sähkövoimajärjestelmän säädössä 

vaadittaisiin tällaisen järjestelmän rinnalle puskurivarasto. (Mouli et al. 2016) 

 

Huolimatta CCS:n tämänhetkisistä heikkouksista kaksisuuntaisessa latauksessa on siitä tu-

lossa luultavasti tulossa tulevaisuuden merkittävin tasavirtaan perustuva V2X-standardi. Tä-

hän johtaa auton valmistajien lisääntyvä tuki standardille sekä tekeillä oleva standardin ke-

hittäminen paremmin kaksisuuntaisena toimivaksi. Vaikka tällä hetkellä kaksisuuntainen la-

taus onkin lähinnä tasavirtaan perustuvaa, saattaa teknologian yleistymisen edellytyksenä 

olla sen käyttöönotto autojen omissa vaihtovirtalatureissa, joissa olisi mahdollista tehdä 

vaihtosuuntaus verkkoon syötettävälle sähkölle (Teknologiateollisuus 2017).  

 

Vaikka latauslaitteet ja autot alkavat jo tarjota puitteita kaksisuuntaiseen lataukseen, vaadi-

taan taustalle myös muuta tekniikkaa ja liiketoimintaa, jotta auton tarjoama teho voidaan 

hyödyntää sähkövoimajärjestelmän tukemisessa. 
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3. SÄHKÖAUTOT POHJOISMAISSA 

Tässä luvussa on esitetty sähköautojen myynnin ja määrän kehittyminen 2010-luvulla Poh-

joismaissa. Lisäksi kuvataan maakohtaisia sähköautoilun tukimekanismeja ja ennustettua 

sähköautoistumiskehitystä. Sähköautojen määrät ovat lähteneet Pohjoismaissa nousuun noin 

vuodesta 2012 alkaen. Erityisesti Norjassa myynnin kasvu on ollut merkittävää. Sähköauto-

jen määrän ja myynnin kehittyminen Pohjoismaissa on esitetty kuvissa 2 ja 3. 

 

 
Kuva 2: Sähköautojen määrän kehitys Pohjoismaissa vuosina 2010-2016 (Trafi 2017a; Statistika centralbyrån 

2017; Norsk elbilforening 2017a; Statistik sentralbyrå. 2017; Danmarks Statistik 2017) 

 

 

 
Kuva 3: Uusien sähköautojen myynti Pohjoismaissa vuosina 2011-2016 (Trafi 2017a; Statistika centralbyrån 

2017; Statistik sentralbyrå. 2017; Dansk Elbil Alliance 2017; EAFO 2017) 

 

Kuvasta 3 havaitaan sähköautojen myynnin vakaa kasvu vuosina 2011-2015. Vuoden 2016 

notkahdukseen saattavat vaikuttaa muutokset maiden tukipolitiikassa sekä vuoden aikana 

julkaistut uudet, pidemmän toimintasäteen sähköautot, joiden myynnin alkamista auton han-

kintaa harkinneet ovat jääneet odottamaan.  
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3.1 Suomi 

Sähköautojen myynti Suomessa on ollut huomattavasti vähäisempää kuin muissa Pohjois-

maissa. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli rekisteröitynä 844 täyssähköautoa ja 2441 la-

taushybridiä sekä joitakin kymmeniä sähköpakettiautoja (Trafi 2017a). Vuosina 2012-2015 

Työ- ja elinkeinoministeriön energiainvestointitukea myönnettiin yritysten leasingsähköau-

tohankintoihin ja latauspisteiden rakentamiseen, mikä kasvatti myyntimääriä (Malinen ja 

Haahtela 2014; Kauppalehti 2015). Sen jälkeen myynti on taittunut, sillä yritysten osuus 

uusien sähköautojen hankinnoista on ollut merkittävä.  

 

Sähköautoilun kokonaisverorasitus on pienempi kuin muilla käyttövoimilla johtuen vero-

tuksen hiilidioksidipäästöihin perustuvasta progressiosta. (LVM 2013). Vuonna 2016 nolla-

päästöisistä autoista perittiin 4,4 % autoveroa, ja veron osuutta pienennetään portaittain vuo-

den 2019 2,7 prosenttiin (Valtioneuvosto 2015). Sähköautoilta perittiin ajoneuvoveroa 

vuonna 2016 69,71 € vuodessa ja vuonna 2017 106,21 € vuodessa (Trafi 2017b). Lisäksi 

sähköautoilta peritään käyttövoimaveroa 1,5 senttiä päivässä alkavaa 100 kg kohti (Trafi 

2017b). Täyssähköautot saavat verohelpotusta vapaan autoedun luontoisetuarvon lasken-

nassa, toisaalta työnantajan työntekijälle kustantama lataussähkö tai -asema voidaan lukea 

verotettavaksi eduksi (Vero 2017). 

 

EU:n direktiivi 2014/94/EU asettaa jäsenmaille tavoitteen sähköautojen latausinfrastruktuu-

rin kehittämiseen (LVM 2017). Tavoitteiden saavuttamiseksi Työ-ja elinkeinoministeriö 

myöntää julkisen latausverkoston rakentamiseen investointituen vuosina 2017-2019 (La-

taustuki 2017), mikä tukenee sähköautojen myyntiä. Ennusteet sähköautojen määristä lähi-

tulevaisuudessa vaihtelevat Liikenne- ja viestintäministeriön (2016) ja VTT:n (2015) arvi-

oissa 5 000:sta 40 000:en vuonna 2020, ja vuonna 2030 määrän arvioidaan olevan 100 000 

– 200 000.  Suomen energia- ja ilmastostrategiassa (TEM 2016) tavoitteena on 250 000 säh-

köautoa vuonna 2030 ja liikenteen päästöjen puolittuminen vertailuvuodesta 2005. VTT on 

arvioinut, ettei laajamittaisten tukitoimien käyttöönotto sähköautomyynnin lisäämiseksi ole 

järkevää ennen autojen kustannustason merkittävää laskua (Kymenvaara et al. 2016). 

3.2 Ruotsi 

Ruotsissa oli vuoden 2016 lopussa liikenteessä 7 532 sähköautoa ja 18 832 lataushybridiä, 

jotka olivat suurimmaksi osaksi yritysten ja organisaatioiden omistuksessa (Statistika cent-

ralbyrån 2017; Malinen ja Haahtela 2014). 

 

Sähköautojen myyntiä kiihdytti etenkin vuonna 2011 käyttöön otettu yrityksille myönnetty 

hankintatuki, jonka suuruus oli jopa 50 000 kruunua (Elbilsupphandling 2012; VTT 2015) 

Sähköautojen hankintaan myönnetään tukea 4000 euroa (40 000 SEK), ja autot on vapau-

tettu vuotuiselta verolta ensimmäisiksi viideksi vuodeksi (Malinen ja Haahtela 2014). Ym-

päristövirasto Naturvårdsverket (2016) myöntää tukea ilmastoinvestointeihin kuten sähkö-

autojen latauspisteisiin vuosina 2015-2018. Lisäksi yksityishenkilöt voivat vähentää tulove-

rotuksessa kotilatauspisteen asennuskustannuksia (Kymenvaara et al. 2016).  

 

Ruotsissa sähköajoneuvokannan odotetaan kasvavan useisiin kymmeniin tuhansiin autoihin 

vuoteen 2020 ja satoihin tuhansiin vuoteen 2030 mennessä. (VTT 2015) Ruotsi tavoittelee 

hiilineutraalia liikennettä vuodelle 2030 (Malinen ja Haahtela 2014). 
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3.3 Norja 

Norjassa oli vuoden 2016 lopussa 101 126 sähköautoa ja 34 383 lataushybridiä, ja autot ovat 

enimmäkseen yksityisessä omistuksessa (Malinen ja Haahtela 2014; Norsk elbilforening 

2017a). Täyssähköautojen osuus uusien autojen kokonaismyynnistä on noin kuudesosa 

(EAFO 2017). Sähköautojen nopeaan yleistymiseen on vaikuttanut sitä tukeva politiikka, 

jonka keinoja on esitetty taulukossa 3. 

 
Taulukko 3: Sähköautoilua tukeva politiikka Norjassa (Figenbaum ja Kolbensvedt 2013; Norbech 2013; 

Norsk elbilforening 2017b) 

Tukimuoto Voimassa 

Vapautettu hankinta/tuontiverosta 1990- 

Alennettu tiemaksu 1996- 

Alennettu vuotuinen rekisteröintivero 1996- 

Vapautettu tietulleilta 1997- 

Ilmainen julkispysäköinti 1999-(1) 

Autovero puolitettu yritysautoille 2000- 

Vapautettu 25% arvonlisäverosta 2001- 

Ajo-oikeus bussikaistoilla 2003- (Oslon seutu); 2005-(2) (koko maa) 

Alennettu vuotuinen vero 2005- 

Vapautettu lauttamaksuista 2009- 

Leasingautot vapautettu arvonlisäverosta 2015- 
1 2017 alkaen kunnat tekevät päätöksen ilmaisesta pysäköinnistä itse  
2 Minibussit suljettu oikeuden ulkopuolelle 2009 alkaen 

 

Lisäksi Norjan hallituksella on käynnissä ohjelma, jossa pääteiden varsille rakennetaan pi-

kalatausasemat 50 kilometrin välein 2017 mennessä. Nykyiset tuet ovat voimassa ainakin 

vuoteen 2018, jolloin niistä tehdään uudelleenarviointi markkinan kehittyminen huomioi-

den. (Norsk elbilforening 2017b) Norjan tavoitteena on, että vuoden 2025 jälkeen kaikki 

uudet henkilöautot olisivat nollapäästöisiä (National Transport Plan 2016). 

3.4 Tanska 

Vuoden 2015 lopussa 7 842 sähköautoa (Dansk Elbil Alliance 2017). Tanskan tavoitteena 

on 80 000 sähköautoa vuoteen 2020 mennessä (Malinen & Haahtela 2014). 

 

Tanskassa sähköautot oli vuoden 2015 loppuun asti vapautettu rekisteröintiverolta ja vuo-

tuiselta verolta (IEA). Vuoden 2016 alusta rekisteröintivero palautettiin 20 %:na auton han-

kintahinnasta, ja osuutta on sittemmin nostettu. Tämä on yksi oleellinen syy sähköautokau-

pan hiipumiseen Tanskassa vuonna 2016, vaikka rekisteröintivero on edelleen hyvin maltil-

linen verrattuna polttomoottoriautoihin. (E24 2016) Sähköautokaupan piristämiseksi veroa 

ollaan laskemassa jälleen väliaikaisesti 20 prosenttiin (Electrek 2017) 

 

Kunnille ja yrityksille maksetaan sähköauton hankintatukea 1 470 – 3 675 USD ajoneuvolta. 

Pysäköintimaksut ovat sähköautoja suosivia, lisäksi julkisilta latauspisteiltä voi ladata autoa 

puoleen hintaan. Sähköyhtiöt tukevat autokantojen omistajia energiatehokkaiden autojen 

hankinnasta 300 - 600 USD:lla. Kotilatausaseman asentamisesta voi saada jopa 1 764 USD 

verovähennyksen. (EAFO 2017) 
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3.5 Islanti 

Toukokuussa 2015 Islannissa oli 463 sähköautoa (Morgunblaðið 2015), minkä jälkeen 

maassa on myyty satoja sähköautoja. Islannissa sähköautoista ei peritä rekisteröinti- tai vuo-

siveroa. lisäksi niistä maksetaan alempaa arvonlisäveroa. Lisäksi suurimmissa kaupungeissa 

sähköautot saavat pysäköidä ilmaiseksi. Myös latausasemien rakentamista tuetaan. (EAFO 

2017) 

 

 

 

4. POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA 

Tässä kappaleessa esitellään pohjoismaisen verkon tuotantorakenne sekä pohjoismaisen säh-

kömarkkinan toimintaa. Ensin käydään läpi eri energianlähteiden käyttöä sähköntuotannossa 

ja sen vaikutusta markkinahintaan. Sen jälkeen selitetään NordPoolin day-ahead- ja päivän-

sisäisen markkinan toiminta. Lopuksi tutustutaan verkon tukipalvelumarkkinoihin, niillä 

käytössä oleviin markkinatuotteisiin ja niiden toimintaan. 

4.1 Sähköntuotannon rakenne 

Tässä kappaleessa tutustutaan Suomen ja Pohjoismaiden sähköntuotannon rakenteeseen.  

Pohjoismainen sähköntuotannon rakenne on havainnollistettu kuvassa 4 ja maakohtaiset tuo-

tantomäärät taulukossa 4. 

 

 
Kuva 4: Sähkön tuotantorakenne Pohjoismaissa, tiedot vuosilta 2014-2016. (Energiateollisuus 2017; Byman 

toim. 2016; Statistik sentralbyrå 2016; Energinet.dk 2016) 
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Taulukko 4: Sähköntuotannon jakautuminen energialähteittäin eri Pohjoismaissa, yksiköt terawattituntia 

[TWh]. (Energiateollisuus 2017; Byman toim. 2016; Statistik sentralbyrå 2016; Energinet.dk 2016)  

 Suomi 

[TWh] 

Ruotsi 

[TWh] 

Norja 

[TWh] 

Tanska 

[TWh] 
Yhteensä 

[TWh] 

Vesivoima 15,6 64,2 138,5 0,0 218,3 

Ydinvoima 22,3 62,2 0,0 0,0 84,5 

Biomassa 10,8 12,8 0,0 3,0 26,6 

Tuulivoima 3,0 11,5 2,5 14,3 31,2 

Aurinkovoima 0,0 0,1 0,0 0,6 0,7 

Jäte 0,9 0,0 0,0 1,4 2,4 

Turve 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 

Öljy  0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 

Maakaasu 3,5 0,0 3,5 1,9 8,9 

Kivihiili 6,9 0,5 0,0 6,4 13,8 

Yhteensä 66,1 151,2 144,5 27,1  

 

 

Taulukosta 4 huomataan Suomen sähköntuotannon energialähteiden monipuolinen jakauma. 

Suurin osa tuotannosta on ydin- ja vesivoimaa sekä biomassaa hyödyntävää lämpövoimaa. 

Ruotsin sähköntuotanto on suurelta osin peräisin ydin- ja vesivoimasta ja Norjassa lähes 

yksinomaan vesivoimasta. Tanskassa noin puolet sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, minkä 

lisäksi lämpövoimatuotantoa on paljon. Tuulivoiman suuren kapasiteetin vuoksi sen tuotanto 

voi toisinaan ylittää maan kulutuksen sähkötehon (The Guardian 2015). Kuvasta 4 nähdään 

että yli kaksi kolmasosaa tuotetusta sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja noin 

90 prosenttia hiilidioksidivapaasti. Pohjoismaisen sähkön ominaispäästö on siten maailman-

laajuisestikin hyvin matala.  

 

Pohjoismaisen sähkön markkinahinta on ollut usean viime vuoden poikkeuksellisen alhainen 

johtuen etenkin Ruotsin ja Saksan ylituotannosta. Muuttuvilta kustannuksiltaan matalille 

tuuli- ja aurinkovoimalle maksetut tuet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa muuttuvilta kustan-

nuksiltaan korkeita tuotantomuotoja ei kannata käyttää eikä uusiin laitoksiin investoida. 

Tämä on johtanut myös lauhde- ja ydinvoimaloiden alasajoihin, joista aiempi heikentää tuo-

tannon joustavuutta sähköjärjestelmässä. (Fingrid 2016a) Eri tuotantomuotojen ajojärjestys 

sähkömarkkinoilla on esitetty kuvassa 5. 

 

 
Kuva 5: Tuotantomuotojen periaatteellinen ajojärjestys markkinoilla (Fingrid 2016a) 
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4.2 NordPool 

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat vuodesta 2000 muodostaneet pohjoismaisen sähkö-

markkinan, johon Baltian maat ovat sittemmin liittyneet. Sähkön markkinahinta määräytyy 

sähköpörssissä, jossa kauppaa käyvät tuottajat, vähittäismyyjät ja suurkäyttäjät. Markkina-

osapuolet tekevät tarjoukset, millä hinnalla ne vuorokauden kunakin tuntina haluavat kulut-

taa tai tuottaa tietyn määrän energiaa. (Nord Pool Spot 2017) 

 

Näiden päivittäin klo 12 (CET) mennessä tehtyjen tarjousten perustella lasketaan sähkön 

seuraavan vuorokauden tuntikohtainen hinta day-ahead -markkinassa. Seuraavan päivän 

tuntihinnat, jotka perustuvat kalleimpaan käytettyyn myyntitarjoukseen, julkistetaan klo 14 

(CET). Alueelliset hinnat voivat poiketa spot-hinnasta siirtoverkon pullonkaulojen vuoksi.  

Suurin osa Nord Poolin alueella toimitetusta sähköstä myydään day-ahead-markkinalla. 

(Nord Pool Spot 2017) 

 

Tämän jälkeen kulutus- tai tuotantoennusteiden muuttuessa voidaan päivänsisäisellä EL-

BAS-markkinalla käydä kauppaa vielä tuntia ennen käyttötuntia markkinan tasapainotta-

miseksi. Siinä hinta määräytyy korkeimpien ostotarjousten ja alimpien myyntitarjousten mu-

kaan. (Nord Pool Spot 2017) Maakohtaisesta sähkön huoltovarmuudesta ja siirtoverkosta 

vastaavat järjestelmävastaavat. Nord Poolin alueelliset operaattorit on lueteltu taulukossa 5. 

 
Taulukko 5: Pohjoismaiset ja baltialaiset järjestelmävastaavat Nord Poolissa (Nord Pool Spot 2017) 

Maa Toimija 

Statnett SF Norja 

Svenska Kraftnät  Ruotsi 

Fingrid Suomi 

Energinet.dk Tanska 

Elering Viro 

Litgrid Liettua 

AST Latvia 

 

4.3 Verkon tukipalvelut 

Pohjoismaisessa voimajärjestelmässä järjestelmävastaavat eli kantaverkko-operaattorit tasa-

painottavat käyttötunnin aikaisen tuotannon ja kulutuksen säätösähkömarkkinoilla ja vastaa-

vat taajuuden ylläpidosta. Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa taajuuden ylläpidon reservit 

jaetaan kahteen luokkaan, taajuuden palautusreserveiksi ja taajuuden vakausreserveiksi. 

Pohjoismaissa ei ole käytössä korvaavaa reserviä. Reservien ylläpidon kustannukset kate-

taan kantaverkkotariffilla ja tasepalvelun maksuin, kun taas säätösähkömarkkinoiden kus-

tannukset katetaan tasesähkökaupalla. (ÅF 2012) Reservilajit on esitetty kuvassa 6 ja niiden 

ominaisuuksia taulukossa 6. 
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Kuva 6: Reservilajit (Fingrid 2017a) 

 

 

 

 
Taulukko 6: Reservituotteiden ominaisuuksia. (Fingrid 2017a) 

Reservituote Säädön  

vähimmäis-

koko 

Aktivoitumisaika Suomen  

velvoite  

Pohjoismaat 

yhteensä 

Taajuusohjattu  

käyttöreservi 

0,1 MW 3 min ± 0,1 Hz 140 MW 600 MW 

Taajuusohjattu  

häiriöreservi 

1 MW 5 s / 50 % 

30 s / 100 %, kun 

49,50 Hz 1 

220 - 265 MW 1200 MW 

Välittömästi, kun 

taajuus  

5 s < 49,7 Hz 

3 s < 49,6 Hz 

1 s < 49,5 Hz 2 

Automaattinen  

taajuudenhallinta- 

reservi 

5 MW 2 min 70 MW 300 MW 

Nopea häiriöreservi 5 / 10 MW ≤ 15 min 880 – 1100  MW  

Tehoreservi 5 MW ≤ 15 min   
1 Voimalaitokset 
2 Irtikytkettävät kuormat 
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4.3.1 Taajuuden palautusreservi 

Manuaalisesti käyttöön otetaviin taajuuden palautusreserveihin kuuluvat säätösähkömarkki-

nat ja nopea häiriöreservi. Niillä palautetaan taajuus takaisin normaalialueelle voimajärjes-

telmän vikatilanteen jälkeen ja vapautetaan taajuuden vakautusreservejä uuteen käyttöön. 

Lisäksi käytössä on automaattinen taajuudenhallintareservi, jonka avulla verkon taajuus py-

ritään palauttamaan ylös- tai alassäädöllä nimellisarvoonsa ja vapauttamaan jo aktivoituja 

taajuusohjattuja reservejä alkaen 30 sekuntia aktivoinnista (Fingrid 2017a) 

 

Käyttötunnin aikana ELBAS-markkinan sulkeuduttua tuotannon ja kulutuksen erotuksen ta-

sapainotus siirtyy kantaverkkoyhtiön vastuulle. Tasapainotusta tehdään ensin manuaalisesti 

säätösähkömarkkinoilla. Ylituotantotilanteessa tarvitaan alassäätöä eli tuotannon vähentä-

mistä tai kulutuksen lisäystä, jolloin siitä maksetaan halvimman käytetyn alassäätötarjouk-

sen mukaan, kuitenkin enintään Nord Poolin aluehinta. Vastaavasti alituotantotilanteessa 

ylössäädöstä maksetaan kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään 

aluehinta. Tarjouskilpailu päättyy 45 minuuttia ennen käyttötuntia. Kun kantaverkkoyhtiö 

aktivoi tarjouksen, tulee kapasiteetin olla käytettävissä 15 minuutin kuluessa. (Fingrid 

2017a) Ylös- ja alassäätö toteutetaan suureksi osin vesivoimalla, poikkeustilanteissa myös 

kaasuturbiineilla (ÅF 2012).  

 

Nopeaan häiriöreserviin kuuluu sähkömarkkinoiden ulkopuolisia, Fingridin hallinnoimia 

voimalaitoksia ja irtikytkettäviä kuormia, joilla voidaan tuottaa sekä pätö- että loistehoa. Se 

voidaan aktivoida 15 minuutissa voimajärjestelmän palauttamiseksi suurta vikaa edeltävään 

tilaan. Vuodesta 2016 alkaen käytössä on ollut myös säätökapasiteettimarkkinat, joiden 

avulla varmistetaan nopean häiriöreservin riittävyys varavoimalaitosten korjaus- ja huolto-

töiden aikana (Fingrid 2017a). 

 

Energiateollisuus (2017) on arvioinut Suomen tunnin sisäisen säätökapasiteettitarpeen kas-

vavan 400 MW vuoteen 2020 mennessä ja päivän sisäisen tarpeen kaksinkertaistuvan vuo-

teen 2030 mennessä.   

 

4.3.2 Taajuuden vakautusreservi 

Taajuuden vakausreservit koostuvat automaattisesti käynnistyvistä taajuusohjatuista käyttö- 

ja häiriöreservistä. Jatkuvaan taajuudenhallintaan käytettäviin vakausreserveihin kuuluvat 

taajuusohjatut käyttö- ja häiriöreservi. Taajuusohjatulla käyttöreservillä verkkotaajuutta py-

ritään pitämään välillä 49,90 – 50,10 Hz verkon normaalitilassa ja häiriöreservillä vähintään 

49,50 Hz:ssä häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa verkosta. (Fingrid 

2017). 

 

Tehoreservin avulla turvataan sähkön saanti tilanteissa, jossa suunniteltu sähkön hankinta ei 

riitä kattamaan kulutusta. Tehoreserviin kuuluu sekä voimalaitoksia että kysyntäjoustoon 

kykeneviä kohteita. Tehoreserviä hyödynnetään vain joitakin tunteja vuodessa kovimpien 

pakkasjaksojen aikaan, Suomessa viimeksi helmikuussa 2016. (Fingrid 2017). 
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5. VEHICLE-TO-GRID –PILOTOINTIHANKKEET 

Tässä kappaleessa käydään aikajärjestyksessä läpi V2G-pilottiprojekteja. Tärkeimmät pro-

jektit on kuvailtu tarkemmin omissa alakappaleissaan ja kaikki projektit tärkeimpine omi-

naisuuksineen on luetteloitu kappaleessa 5.8. On pyritty tuomaan esille, onko projekti ollut 

kaupallisen tai jonkin muun toimijan toteuttama. Lisäksi tutustutaan käytettyyn teknologiaan 

ja sen käyttökelpoisuuteen. Myös pilottien maantieteellinen sijainti on pyritty tuomaan 

esille. 

5.1 Delawaren yliopisto: ensimmäinen V2G-demonstraatio  

Delawaren yliopistossa selvitettiin keinoja laskea sähköautojen kustannuksia verrattuna 

polttomoottoriautoihin. Yliopiston tutkimusryhmä toteutti kaikkien aikojen aikojen ensim-

mäisen sähköauton V2G- pilotointiprojektin vuosina 2000-2002. (Brooks et al. 2002) 

 

Muunnossähköauto Volkswagen Beetleen, jossa oli 18 kWh akusto, jälkiasennettiin kaksi-

suuntaisen teholiikenteen mahdollistava järjestelmä sekä tehon ohjaus langattomalla inter-

netmodeemilla kannettavan tietokoneen ja sulautetun järjestelmän avulla. Auton sähkömoot-

torin vaihtosuuntaajaa hyödynnettiin verkkoinvertterinä ja moottorikäämitystä tämän ke-

lana, jolloin autoon saatiin kaksisuuntainen, suuritehoinen verkkorajapinta ajoakun purkuun 

ja lataukseen ilman erilliskomponentteja. Tehoa oli mahdollista syöttää verkkoon tai erillis-

kuormalle, myös loistehoa voitiin tuottaa hieman. Syöttö jännitteettömään verkkoon estettiin 

samoin menetelmin, mitä käytetään hajautetussa pientuotannossa. (Brooks et al. 2002) 

 

Projektissa kehitettiin aggregaattoriohjelmisto ohjaamaan toimintaa auton ja verkon välille. 

Säätösignaali lähetettiin neljän sekunnin välein järjestelmäoperaattoria simuloivalta palveli-

melta ensin internetin välityksellä aggregaattorille ja myöhemmin tietokoneohjelmalta toi-

selle. Tämän jälkeen signaali ohjattiin langattomasti ajoneuvolle. Lisäksi luotiin internet-

käyttöliittymä, jossa auton omistaja pystyi muuttamaan säätövoimakäyttöön osallistumisen 

asetuksia. (Brooks et al. 2002) 

 

V2G:n sopivuutta säätövoimana demonstroitiin historialliseen säätövoimasignaalidataan pe-

rustuen tilanteessa, jossa auto oli kytketty lataukseen päivisin työpaikalla ja öisin kotona 

sekä yhtäjaksoista 48 tunnin kytkentää verkkoon. Lisäksi simuloitiin tilannetta, jossa auto 

oli kytketty sähköverkkoon pitkäksi ajaksi lentokentän pysäköintialueella. Autolla suoritet-

tiin 16 erilaista testiä yhteensä 227 tuntia, joissa verkkoon syötettävä maksimiteho vaihteli 

paikan mukaan 7 kW:sta 19 kW:in. (Brooks et al. 2002) 

 

Hyödynnettäessä langatonta tiedonsiirtoa järjestelmän vasteaika täytti järjestelmäoperaatto-

rin vaatimukset, joskin sen aikainen matkapuhelinverkon kuuluvuus rajoitti käyttöympäris-

töjä. Auton ja verkon välillä siirtynyt energia ja ajoakun kuluminen vastasi ajokäyttöä ei-

vätkä akut lämminnet merkittävästi. V2G todettiin merkittäväksi ja käyttökelpoiseksi sovel-

lukseksi nopeassa säädössä. Auton tuotto säätövoimana olisi ollut 1000 - 5000 dollaria vuo-

dessa, kun auto oletettiin verkkoon kytketyksi 94 prosenttia ajasta. Saatavan tuoton avulla 

sähköauton omistuskustannukset voisi saada polttomoottoriautoa pienemmäksi. (Brooks et 

al. 2002) Tässä huomattavaa ovat erot yhdysvaltalaisen ja pohjoismaisen säätövoiman mark-

kinan toiminnassa. 
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5.2 Delawaren yliopisto: V2G lataushybridillä  

2000-luvun alussa Kaliforniassa oli vajetta huipputehon tuotannossa, minkä vuoksi yritysten 

käyttöönottamat dieselgeneraattorit saastuttivat ilmaa. Haluttiin tarjota vaihtoehtoinen tapa 

tuottaa varavoimaa kotona ladattavalla ja maakaasuverkosta tankattavalla ajoneuvolla. 

(Gage 2003) 

 

Vuonna 2003 V2G:tä demonstroitiin lataushybridiksi muunnetulla Volkswagen Jettalla, 

jolla voitiin ajaa sähköllä tai bensiinimoottorilla ja tuottaa sähköä maakaasulla. Autossa oli 

järjestelmä, jossa polttomoottoriin kytketyllä generaattorilla voitiin syöttää tehoa ajoakkuun 

tai verkkoon. Luotiin internetpalvelu, jossa käyttäjä voi määritellä auton tehonkäyttöä toi-

mintaa hajautettuna resurssina. Ajoneuvoon tehdyt muutokset maksoivat noin 200 dollaria 

ja ajoneuvon liittämiseksi noudatettiin sähkön pientuotannolle sovellettavia suojausperiaat-

teita. (Gage 2003) 

 

Ajoneuvo pystyi syöttämään tehoa ulkoisiin kuormiin teholtaan mukautuvana paikallis-

generaattorina ja verkkoon määrätyn suuruisena tarjoten säätövoimaa ja verkon tukea. Ak-

kua voitiin purkaa verkkotaajuisena ja -jännitteisenä kiinteällä teholla level 2 -latauspistok-

keella korkeintaan 30 A virralla. Varavoimalähteenä voitiin tuottaa 15 kW jatkuvaa ja 20 

kW hetkellistä tehoa kotitalous- ja työkonekuormille määrätyissä varaustilarajoissa.  De-

monstroitiin myös ajoneuvon käyttöä sähköajoneuvon lataukseen. (Gage 2003) 

5.3 Delawaren yliopisto: reaaliaikainen taajuussäätö sähköautolla 

Lokakuussa 2007 Delawaren ylisopiston tutkimusryhmä yhdisti ensimmäistä kertaa sähkö-

ajoneuvon, muunnossähköauto eBoxin, järjestelmäoperaattorin suoralla signaalilla ohjatta-

vaksi säätöresurssiksi. Signaali siirrettiin ethernet- ja PLC -yhteyksillä auton tehoelektronii-

kan kanssa kommunikoivaan viestintäporttiin. Tehoelektroniikka pystyi tuottamaan verk-

koon tai ajomoottorille halutun taajuista ja jännitteistä tehoa ja katkaisemaan syötön verkon 

vikatilanteissa. Mittaustulokset autossa siirrettiin 10 sekunnin välein palvelimelle. Testejä 

suoritettiin erityyppisissä rakennusympäristöissä useiden jakeluverkkoyhtiöiden alueella. 

(Kempton et al. 2008) 

 

Autolle tehdyissä kokeissa selvitettiin akun varaustilan ja tehon käyttäytymistä eri lataus- ja 

purkutapahtumissa. Ladattaessa ja purettaessa BMS rajoitti siirrettävää tehoa akun suojele-

miseksi. (Kempton et al. 2008) 

 

Auton tehoelektroniikka ja akku pystyivät nopeasti ja tarkasti vastaamaan ylös- ja alassää-

tösignaaleihin. Päivittäistä ajoa sisältäneessä simulaatiossa, jossa auto oli muutoin kytket-

tynä verkkoon, kului ajamiseen ja säätömarkkinoille osallistumiseen yhtä paljon energiaa, 

kuitenkin jälkimmäisessä akun varaustilan muutokset olivat pienempiä. Tilanteissa, joissa 

ylös- ja alassäädön määrät eivät olleet yhtä suuria, akun ylimääräinen latautuminen tai pur-

kautuminen johti BMS:n toiminnan vuoksi säätösignaalin seuraamisen rajoittumiseen. Tämä 

haitta voitaisiin tutkimusryhmän mukaan estää poistamalla auto markkinalta akun varausti-

lan laskiessa liian alas tai noustessa liian ylös tai kehittämällä sähkövarastoille markkina-

tuote, jossa sovitulla aikajänteellä ylös- ja alassäädön määrä kumoaisivat toisensa. Aggre-

gaattoritasolla autot voitaisiin myös luokitella varaustilan perusteella ylös- ja alassäätöre-

sursseiksi. (Kempton et al. 2008) 
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Jatkotutkimuksissa oli suunniteltu ohjelmoitavan aggregaattorin algoritmi, joka huomioisi 

ajotottumukset ja säätösignaalihistorian, jotta V2G-resurssi voitaisiin hyödyntää tehokkaam-

min ja akkujen varaustila pitää vakaampana. Ohjatessa useampaa ajoneuvoa otettaisiin käyt-

töön keskuspalvelimen ohjaussignaali ja luotaisiin liiketoimintamalli. (Kempton et al. 2008) 

5.4 Delawaren yliopisto: kaupallinen pilotti 

 

Helmikuussa 2013 Delawaren yliopiston ja NRG Energy:n eV2G-projektissa 15 MiniE -

sähköajoneuvoja, jotka oli muunnettu tukemaan kaksisuuntaista latausta, kytkettiin verk-

koon virtuaalivoimalaitoksena, joka osallistui säätövoimamarkkinalle kyeten lataamaan ja 

purkamaan tehoa verkkoon, ja sai tästä palvelusta korvausta. Ajoneuvoja ohjattiin keskus-

palvelimelta, joka aggregoi ne virtuaalivoimalaitokseksi. Yhteistyössä mukana ollut järjes-

telmäoperaattori PJM markkinasääntöihinsä muutoksia ja loi sähkövarastoille markkinapai-

kan, jolle nopeasti ja tarkasti reagoivat resurssit voivat osallistua aiempaa pienemmällä te-

holla. Tavoitteena oli hienosäätää, optimoida ja yksinkertaistaa järjestelmää ennen sen kau-

pallistamista. (Gleason 2013; V2G UK 2013a)  
 

Myöhemmin vuonna 2013 Honda osallistui projektiin Accord -lataushybridillään (V2G UK 

2013b). Projekti jatkui Grid on Wheels -kenttäkokeena, jossa yliopisto tarjosi MiniE-autoja 

huoltoleasing-sopimuksella Delmarva Power -sähköyhtiön asiakkaille Suur-Philadelphian 

alueella. Projektissa auton akkuja hyödynnettiin voimajärjestelmän taajuussäädössä, mistä 

asiakkaat saattoivat saada tuottoa jopa 1200 dollaria vuodessa. (Grid on Wheels 2014; 

UDaily 2014) 

5.5 Edison, Nikola ja Parker -projektit Tanskassa 

Tanskan Bornholmin saarella vuosina 2009 – 2013 käynnissä ollessa Edison-projektissa 

tutkittiin optimaalisia keinoja integroida sähköajoneuvot uusiutuvan energiantuotannon 

sähköjärjestelmään, sähköverkkoon ja sähkömarkkinoille. Hankkeessa selvitettiin myös 

tästä seuraavia haasteita ja auton omistajille ja yhteiskunnalle koituvia hyötyjä.   

 

Autoista tehtiin aggregaattorin alaisia hajautettuja resursseja, joita voitiin ohjata suoraan tai 

latausaseman välityksellä kiinteää tai langatonta yhteyttä hyödyntäen. Tähän hyödynnettiin 

hajautettua ohjausalustaa, joka sisälsi rajapinnat voimajärjestelmään ja sähkömarkkinoille. 

Ohjausalustaan luotiin fyysinen, viestinnällinen ja ohjaustaso, jotka sisällytettiin myös 

ISO/IEC 15118:n luomista.  

 

Autoille kehitettin useita latauskäyttäytymisskenaarioita perustuen latauksen älykkyyteen, 

aggregaattorin rooliin ja tasevastuisiin. Arvioitiin myös autojen tuntikohtaista säätökapasi-

teettia perustuen autojen historialliseen ajodataan, lataus- ja purkuominaisuuksiin ja niistä 

saatavaan tehoon sekä spot-hinnan vaikutukseen. Myös älykkään latauksen vaikutusta ak-

kuihin tutkittiin. 

 

Sähköautoja demonstroitiin säätövoimamarkkinoilla virtuaalivoimaloina Zürichissä, Köö-

penhaminassa ja Bornholmissa. Kaksisuuntaista latausta testattiin eBox-sähköautolla, joka 

osallistui taajuuden palautusreserviin. Auto käytti tyypin 2 latauspistoketta. 

(Binding et al. 2010; Xu et al. 2010; Gantenbein et al. 2011; Christensen 2013) 
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Edison-projektin työtä jatkettiin Nikola-projektina vuosina 2013-2016. Aiempien tavoittei-

den lisäksi hankkeessa etsittiin keinoja laskea sähköautoilun kustannuksia lähemmäs polt-

tomoottoriautoja luomalla taloudellisia kannusteita. Yksittäisten ajoneuvojen ja ajoneuvo-

kantojen ajokäyttäytymistä tutkittiin ennustettavuuden parantamiseksi ja joustokapasiteetin 

laskemiseksi. (Andersen et al. 2014) 

 

Sähköautoilla suoritettiin useita kenttäkokeita, joissa osallistuttiin eri reserveihin sekä 

mikro- ja jakeluverkkoihin vaikuttamiseksi. Kokeiden perusteella todettiin autojen voivan 

vastata nopeasti tehotarpeisiin taajuussäädössä, eikä akkujen varaustasossa tapahtunut suu-

ria muutoksia. (Andersen et al. 2014) 

 

Eräässä demonstraatiossa osallistuttiin säätövoimamarkkinoille kaksisuuntaisella te-

hoelektroniikalla varustetulla eBox-sähköautolla. Tehoelektroniikkaa ohjannut auton tieto-

kone oli yhdistetty Control Pilot -johtimella kustomoituun latausasemaan ja edelleen la-

tausta ohjaavaan palvelinsovellukseen. Ohjaussignaalit toteutettiin verkkotaajuutta mittaa-

van laitteen datan perusteella ulkoisella tietokoneella. (Martinenas et al. 2014) 

 

Pitkällä aikavälillä ylös- ja alassäätöjen määrän huomattiin kumoavan toisensa, mutta jär-

jestelmän häviöistä johtuen auton akun varaustaso laski. Kuusituntisen testin aikana va-

raustaso vaihteli 54 – 71 prosentin välillä, ja 22-tuntisessa testissä vaihteluväli oli 53 – 85 

prosenttia. Tämän vuoksi pidettiin tärkeänä saada kasvatettua tehoelektroniikan hyötysuh-

detta ja selvitettyä tarkemmin akun kulumista. Järjestelmän vasteajaksi saatiin 5 – 6 sekun-

tia, mikä alittaa järjestelmäoperaattorin vaatiman 15 sekunnin rajan. Vasteaikaa voitaisiin 

lyhentää kasvattamalla näytteenottotaajuutta ja erityisesti kehittämällä ajoneuvon te-

hoelektroniikkaa. V2G-järjestelmä todettiin toteutuskelpoiseksi verkon taajuustueksi, jonka 

verkkointegraatiota nykyaikainen viestintäteknologia edistää. (Martinenas et al. 2014) 

 

Lokakuussa 2015 demonstroitiin kahta Nissan Leafia taajuuden palautusreservinä käyttäen 

CHAdeMO-latausstandardia. (The Nikola Research Project 2015; Chademo 2017a)  

 

Nikola-projektin jälkeen Tanskassa on ollut elokuusta 2016 alkaen käynnissä kaksivuotinen 

Parker-projekti, jota johtaa Tanskan teknillinen yliopisto. Projektissa etsitään keinoja säh-

köautojen avulla turvata säätövoimakapasiteetin riittävyys ja verkon tasapaino uusiutuvan 

energian tuotannon lisääntyessä (Energiforskning 2016). Projektissa kehitetään ja demon-

stroidaan universaalia alustaa V2G:n kaupallistamiseksi ja luodaan sertifikaatti, joka määrää 

sähköajoneuvojen tekniset vaatimukset kaksisuuntaisessa teholiikenteessä. Näin halutaan 

varmistaa sähköautoresurssin saumaton integraatio paikallis- ja voimajärjestelmätasolla. 

(Parker 2016a, 2016b)  

 

Tutkimuksessa huomioidaan verkkosääntöjen asettamat rajoitteet sekä voimajärjestelmä- ja 

markkinavaikutukset ja ajoneuvoille kehitetään liiketoimintamalli (Parker 2016a, 2016b). 

Tähän mennessä projekti on tuottanut julkaisuja V2G:stä säätövoimana tuulivoimaan integ-

roituna (Marinelli et al. 2016), pienjänniteverkon tehon laatuun vaikuttavana tekijänä (Mar-

tinenas et al. 2017) ja sen toimivuudesta verkon eri tukipalvelumuodoissa (Knezović et al. 

2016). 

 

Useiden eri valmistajien sähköajoneuvoja kokeillaan ja niistä kerätään dataa. Projekti toimii 

yhteistyössä energiayhtiö Fredriksberg Forsyningin kanssa, jolla on käynnissä kaupallinen 

V2G-pilotti, jossa on mukana kymmenen Nissanin sähköautoa ja Enelin kaksisuuntaista 

CHAdeMO-latausasemaa. Ajoneuvoja aggreoidaan virtuaalivoimalaksi keskuspalvelimelta, 
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joka hyödyntää Delawaren yliopistossa kehitettyä ohjelmistoa. Yksittäisen ajoneuvon vuo-

situotoksi on arvioitu 1300 euroa. (Nuvve 2016b; Roberts 2016; Parker 2016a, 2016b; Cha-

demo 2017a)  

5.6 Los Angeles Air Force Base 

Yhdysvaltain puolustusministeriö (DoD) on pilotoinut Ilmavoimien Los Angelesin tukikoh-

dassa vuodesta 2012 alkaen ei-taktisten sähköajoneuvojen käyttöönottoa tavoitteenaan kuroa 

umpeen ajoneuvojen elinkaarikustannusta verrattuna polttomoottoriajoneuvoihin. Tähän py-

rittiin minimoimalla ajoneuvojen lataussähkön kustannukset ja saamalla mahdollisimman 

suurta tuottoa käyttämällä ajoneuvoja resurssina tukipalvelumarkkinoilla kuitenkaan häirit-

semättä niiden operatiivista käyttöä. (Marnay toim. 2013) Lisäksi haluttiin parantaa sähkö-

verkon luotettavuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöönottoa järjestelmässä (California 

Energy Commission 2017) 

 

Tukikohtaan kehitettiin sähköajoneuvokannan ja verkon ohjausjärjestelmä, jossa autojen 

käyttöä sekä latausta ja purkua ohjattiin perustuen järjestelmäoperaattorin signaaliin, autojen 

käytettävyyteen, varaustilaan ja säähän (Marnay toim. 2013). Järjestelmän toiminta on esi-

tetty kuvassa 7 ja selvennetty taulukossa 7. 
 

  
Kuva 7: Tukikohdan sähköajoneuvoinfranstruktuurin toiminta. (Genseal ja Kenner 2015)  

 

 
Taulukko 7: Sähköajoneuvoinfrastruktuurin moduulit. (Genseal ja Kenner 2015) 

Moduuli Tehtävä 

Fleet Management System autojen käyttötoiminnan ja markkinasaatavuuden 

yhteensovittaminen 

Grid Scheduling Module tarjoustenteko ja markkinasääntöjen noudattaminen; 

jatkuva tarkkailu ja optimointi ajoneuvon tilan pe-

rusteella 

Dashboard tuoton seuranta, järjestelmän tarkkailu ja hallinta, 

historiallisen tiedon keruu 

 

Charge Control latauksen ja purun optimointi molemmat käyttötar-

koitukset huomioiden, aggregointi virtuaalivoima-

laitokseksi, latausasemien ohjaus 

Energy Market Interface Module: yhteys järjestelmäoperaattoriin 
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Pilotissa oli mukana henkilö- ja hyötyajoneuvoja sekä busseja, ja joidenkin ajoneuvojen la-

tauksessa ja purussa hyödynnettiin CHAdeMO-latausstandardia (Morris 2014; Chademo 

2017a). Ajoneuvoista viittä voitiin ladata ja purkaa 50 kW:n teholla ja muita 29:ä 15 kW:n 

teholla. Yhdessä ne muodostivat noin 1 MWh suuruisen sähkövaraston (California Energy 

Commission 2017), jonka huipputeho oli 500 kW ja jatkuva teho 100 kW (Marnay toim. 

2013). 

 

V2G:n todettiin soveltuvan parhaiten säätövoimaksi ja hyvin reserviksi, myös piikinleikkaus 

arveltiin mahdolliseksi sovellukseksi (Genseal ja Kenner 2015). Kuukausittaiseksi autokoh-

taiseksi tuotoksi arvioitiin 102 – 122 dollaria Kalifornian ylös- ja alassäätömarkkinalla, jos-

kin järjestelmävastaavan vaatima ajoneuvokannan mittauslaitteisto aiheutti satojen dollarien 

kuukausittaisen kulun (Marnay toim. 2013). Toteutuneesta todellisesta tuotosta markkinoilla 

ei ole tiettävästi julkaisua. 

 

V2G:n toiminnan haasteiksi koettiin markkinoita koskeva tiukka ja vaihteleva sääntely sekä 

kyberturvallisuuden kehittäminen, jotka viivyttivät projektin ohjelmistokehityksen etene-

mistä ja markkinoille osallistumista. Myös ristiriitainen asema yhtäaikaisena tukku- ja vä-

hittäismarkkinatoimijana sekä valmiiden V2G-ratkaisujen puute koettiin ongelmalliseksi 

(Genseal ja Kenner 2015).  Kuitenkin pilotoinnin perusteella todettiin olevan kannattavaa 

sähköistää koko DoD:n ei-taktinen ajoneuvokanta. (Marnay toim. 2013) 

 

Pilotin jatkotutkimus keskittyy ajoneuvodatan ja käyttökokemuksien keräämiseen ja järjes-

telmän ylläpitoon sekä menetelmien yhdenmukaistamiseen. Osallistuvien ajoneuvojen mää-

rää aiotaan kasvattaa ja pilotin päätyttyä tutkia akkuihin kohdistuneita vaikutuksia. (Marnay 

toim. 2013; Genseal ja Kenner 2015; California Energy Commission 2017)  

5.6 SPIDERS 

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

oli Yhdysvaltain puolustusministeriön kolmivaiheinen projekti vuosina 2012-2015, joka 

tutki ja demonstroi kyberturvallista, saarekoituvaa mikroverkkoa ja siihen liittyvää älyverk-

koteknologiaa. Tavoitteena oli integroida hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja ener-

gian varastointia sotilaskohteissa näiden toiminnan turvaamiseksi ja samalla vähentää öljyn-

kulutusta, energiakustannuksia ja riippuvuutta sähköverkosta sekä parantaa sähkön laatua 

ohjaamalla energian tuotantoa ja kulutusta sekä taajuussäädöllä. (Anderson 2014a; Burns & 

McDonnell 2013; Simpson 2013)  

 

Fort Carsonin tukikohdassa Coloradossa toteutettiin projektin toinen vaihe, missä aiemman 

infrastruktuurin päälle rakennettiin rakenteeltaan yksinkertainen, resilientti, ja itseään kor-

jaava mikroverkko, jonka avulla tukikohdan toiminnot voitiin turvata aiheuttamatta ylimää-

räistä häiriötä tehtävälle. Fort Carsonissa demonstroitiin latausasemien, aggregaattorin ja 

mikroverkon välistä viestintää. (Barr 2013; Mitchem 2014) Tukikohdan verkoon oli liitetty 

myös aurinkosähkövoimala ja useita dieselgeneraattoreita. (Burns & McDonnell 2013)  

 

Kyseessä oli ensimmäinen SAE-standardin mukaisella tasavirtalatauksella toteutettu V2G-

pilotointi, johon kuului ajoneuvojen aggregoiminen virtuaalivoimalaitokseksi, joka pystyi 

tuottamaan ja kuluttamaan pätö- ja loistehoa.  Aggregointijärjestelmä lähetti latausasemille 

käskyt tuotettavasta lataustehosta ja -suunnasta sekä reagoi ajoneuvojen käyttötilanteiden 

muutoksiin. Latausasema informoi aggregaattoria ajoneuvon tilasta. Viestintä ajoneuvon ja 
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latausaseman välillä toteutettiin PLC-väylällä. (Mitchem 2014) V2G:in liittyvät yhteensopi-

vuustestit suoritettiin syksyllä 2013 ja järjestelmän ylösajo tapahtui vuonna 2014 (Berkeley 

Lab 2017). 

 

V2G-järjestelmään kuului viisi kaksisuuntaista SAE J1772 DC-pikalatausasemaa ja aggre-

goinnin ohjausjärjestelmä, jolla käytetyt Boulder EV:n ja Smith Electric Trucksin ajoneuvo-

jen lataustapahtumaa ohjattiin huomioiden sekä ajotarve että mikroverkon tarpeet. Ajoneu-

vot muodostivat yhdessä 600 kWh:n sähkövaraston (Barr 2013). Kukin ajoneuvo kykeni 

syöttämään 60 kW pätötehoa ja kaikki ajoneuvot yhteensä 300 kW. Lisäksi voitiin tuottaa 

tai kuluttaa 394 kVAr loistehokompensaatiota tehokertoimen muokkaamiseen, mikä tuo 

säästöjä verkkokustannuksissa, ja aurinkosähkön ylituotannon varastoinnin tehostamiseksi. 

(Burns & McDonnell 2013; Anderson 2014b; Southwest Research Institute 2013)   

 

Kaksisuuntainen lataus koettiin mikroverkon suurimmaksi riskiksi, minkä vuoksi tehtiin 170 

eri testiä, joissa tasavirtatehonlähteen avulla varmistettiin suojauksen ja sähkön laadun toi-

mivuus IEEE 1547.1:n  mukaisissa sähköverkon häiriötilanteissa (Simpson 2013).  

 

Autoilla tuotettiin huipputehoa, suoritettiin kysyntäjoustoa ja osallistuttiin verkon taajuus-

säätöön, millä tavoiteltiin säästöä energiakustannuksissa ja tuottoa tukipalvelutoiminnasta 

(Energy Manager Today 2013). Suorituissa demonstraatiossa latausasema toteutti tehopyyn-

nöt 15 sekunnin viiveellä, ja verkon tehokerrointa ja stabiiliutta saatiin parannettua. Myös 

pelkkä latausasema pystyi merkittävään loistehokompensaatioon. Hankkeen ainoat merkit-

tävät ongelmat liittyivät laitteiston omistussuhteisiin (Simpson 2013; Anderson 2014a; 

Kazbour 2014; Berkeley Lab 2017) 

 

Tuottamalla loistehoa saatiin kullakin latausasemalla pienennettyä kuukautista loistehomak-

sua 360 dollaria. Kysyntähuippujen tasaamisessa kullakin autolla säästettiin 600 dollaria 

kuukaudessa, ja taajuussäädössä saatiin tuottoa 400 dollaria kuukaudessa (Kazbour 2014). 

Johtuen ajoneuvojen kontrolloidusta ja ennalta arvattavasta käytössä sotilasympäristössä nii-

den vaikutukset V2G-käytössä arvioitiin siviilisovelluksia voimakkaammiksi. Todellista 

vaikutusta saarekekäytössä ei ajoneuvojen vähäisen määrän vuoksi päästy kunnolla arvioi-

maan. (Johnston 2012)  

5.7 V2H Japanissa 

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden myötä Japanissa alettiin luopua ydinvoimasta, 

mikä johti jatkuviin sähkökatkoihin. Tämän vuoksi tarvittiin korvaavaa tuotantoa. Maassa 

tehtiin päätös vapauttaa energiamarkkinat kilpailulle, ottaa käyttöön uusiutuvan energian 

syöttötariffi ja tehdä suurinvestointeja älykkäisiin sähköverkkoihin. Lisääntyvää uusiutuvan 

energian tuotantoa piti tasata eivätkä maan pumppuvoimalat enää riittäneet eikä lisää voinut 

rakentaa. Toisaalta tavalliset akut olisivat olleet liian kalliita. (McDonald 2016) 

 

Nissan, Mitsubishi ja Toyota olivat tehneet V2G-tutkimusta tätä ennen, mutta ydinvoimala-

onnettomuus johti kiireellisiin ponnisteluihin. Hybridiautojen omistajat alkoivat käyttää au-

toja generaattoreina. Sähköautojen akkukapasiteetti voitiin hyödyntää verkon kuormituksen 

vähentämiseen useiksi tunneiksi, mitä edistää Japanissa tyypillinen auton jättäminen kotiin 

työviikon ajaksi. (McDonald 2016) Sähköautojen akut voidaan ladata edullisella yösähköllä 

tai itse tuotetulla aurinkosähköllä, joka voidaan hyödyntää myöhemmin kulutushuippujen 

tai sähkökatkojen aikana (V2G UK 2012a).  
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5.8 Luettelo V2G-piloteista 

Edellä esitellyt pilottiprojektit sekä joitakin merkittävimpiä pilotteja on kuvailtu taulukossa 

8. 

 
Taulukko 8: V2G-pilottiprojekteja ja niiden ominaisuuksia. 

Projekti/tekijä,  

ajankohta 

Tietoa hankkeesta 

Delawaren yliopiston 

1. V2G-demonstraatio, 

USA 2000-2002 

(Brooks et al. 2002) 

- keinot laskea sähköautojen kustannuksia suhteessa polttomoottoriautoi-

hin 

- lataustehon ohjaus langattomasti aggregaattorijärjestelmällä 

- kaksisuuntainen laturi hyödyntäen moottorin vaihtosuuntaajaa verk-

koinvertterinä ja moottorikäämitystä kelana 

- V2G:n ohjaus historialliseen säätösignaaliin perustuen simuloiden mm. 

latausta kotona ja työpaikalla 

- järjestelmällä saavutettiin riittävän lyhyt vasteaika 

- akuissa virrannut energia ja akun kuluminen vastasivat autolla ajoa 

- V2G todettiin merkittäväksi, käyttökelpoiseksi ja tuottoisaksi sähköau-

ton sovellukseksi 

Delawaren yliopiston 

V2G-demonstraatio la-

taushybridillä, USA 

2003 (Gage 2003) 

- etsittiin diesel-aggregaateille puhtaampaa korviketta varavoiman tuotta-

miseen 

- auton polttomoottori muokattiin käyttämään maakaasua, jolloin auton 

sähkömoottori ja tehoelektroniikka tuottivat tästä tehoa verkkoon, ulkoi-

siin kuormiin tai ajoakkuun, myös toisen sähköauton lataukseen 

- ohjattiin internet-palvelulla hajautettuna resurssina 

Delawaren yliopiston 

demonstraatio: reaaliai-

kainen taajuussäätö 

V2G:llä, USA 2007  

(Kempton et al. 2008) 

- taajuussäätö järjestelmäoperaattorin signaaliin perustuen 

- tutkittiin akun varaustilan ja tehon käyttäytymistä 

- simuloitiin päivittäistä ajamista ja verkkoon kytkettyyttä 

Delawaren yliopisto: 

eV2G ja Grid on 

Wheels,  

USA 2013-2014 

(Gleason 2013; V2G 

UK 2013a; Grid on 

Wheels 2014) 

- 15 sähköautoa aggregoituna virtuaalivoimalana säätövoimamarkkinalla 

- tuotetusta säädöstä maksettiin 

- valmisteltiin järjestelmän kaupallistamista 

- Grid on Wheels:ssä autot luovutettiin leasing-sopimuksilla asiakkaille, 

jotka saivat tuottoa autojen hyödyntämisestä säätövoimana 

Edison-projekti, 

Tanska 2009-2013 

(Binding et al. 2010; 

Xu et al. 2010; Ganten-

bein et al. 2011; Chris-

tensen 2013) 

- sähköautojen integroiminen verkkoon, sähkömarkkinoille ja uusiutu-

vaan energiantuotantoon 

- kehitettiin IEC/ISO 15118 -standardia 

- autoja aggregoitiin säätövoimana ja palautusreservinä 

Nikola-projekti, 

Tanska 2013-2016 

(Anderson et al. 2014; 

Martinenas et al. 2014; 

The Nikola Research 

Project 2015) 

- sähköautojen kustannusten pienentäminen 

- tutkittiin ajoneuvojen ajokäyttäytymistä, jotta voitiin ennustaa niiden 

käytettävyys ja joustokapasiteetti 

- hyödynnettiin reservinä ja säätövoimana, vaikutettiin mikro- ja jakelu-

verkkoihin 

- järjestelmän vasteaika täytti järjestelmäoperaattorin vaatimukset 

- pitkäaikaisessa säädössä auton akun varaustason muutokset kasvoivat 

Parker-projekti, Tanska 

2016-2018 

(Energiforskning 2016; 

Parker 2016a, 2016b) 

- verkon tasapaino ja säätökapasiteetin riittävyys uusiutuvan energiantuo-

tannon lisääntyessä 

- luodaan universaali alusta V2G:n kaupallistamiseksi ja määritellään ajo-

neuvoilta vaaditut tekniset ominaisuudet 

Los Angeles Air Force 

Base, USA 2012- 

- ei-taktisen ajoneuvokannan sähköistäminen pienentämällä elinkaarikus-

tannuksia, kuten ostosähkön hintaa ja maksimoimalla tuotto verkon tu-

kipalveluissa 
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(Marnay toim. 2013; 

Genseal ja Kenner 

2015; California 

Energy Commission 

2017) 

- latauksen ohjaus perustuen mm. järjestelmäoperaattorin signaaliin ja au-

ton tilaan 

- mukana eri tyyppisiä ajoneuvoja 

- sähkövaraston koko 1 MWh, huipputeho 500 kW 

- todettiin soveltuvan hyvin reservinä ja säätövoimana 

- sähkömarkkinoiden säätely ja resurssin ristiriitainen asema sekä vähit-

täis- että tukkumarkkinalla koettiin haasteellisena 

SPIDERS, 

USA 2012-2015 

(Anderson 2014a, 

2014b; Burns & 

McDonnell 2013; 

Simpson 2013; Ka-

zbour 2014)  

 

- osana kyberturvallista, saarekoituvaa mikroverkkoa 

- vähennettiin riippuvuutta häiriöisestä sähköverkosta ohjaamalla energi-

antuotantoa ja -kulutusta sekä taajuussäädöllä 

- SAE-standardin DC-lataus ja PLC-viestintä, autojen aggregointi 

- autoista 600 kWh sähkövarasto, 300 kW ja 394 kVAr 

- tuotettiin hupputehoa, kysynnänjoustoa ja taajuussäätöä 

- laitteiston vasteaika 15 sekuntia 

- ajoneuvokohtainen säästö ja tuotto satoja euroja kuussa, kun loisteho-

maksu ja huipputeho pienenivät ja osallistuttiin taajuussäätöön 

National Renewable 

Energy Laboratory, 

USA 2010 – 2016  

(NREL 2016) 

- tavoitteena sähköautojen integroiminen uusiutuvaan energiantuotan-

toon, jakeluverkkoon ja rakennuksiin älyverkon hallintajärjestelmällä, 

keinot sähköautojen yleistymisen edistämiseksi 

- osallistuttiin V2G-standardisointiin 

- tutkittiin autojen hyödyntämiskohteita, käyttöprofiileita ja vaikutuksia 

akun elinikään 

- demonstroitiin: varavoimatuotanto, kaksisuuntainen pikalataus, V2H, 

V2B, mikroverkon sähköistäminen, latausasemien tehoelektroniikka  

verkon tasapainotuksessa, huippuvoimatuotanto, kuormanhallinta 

- useita automerkkejä, akut 23 – 90 kWh 

- CHAdeMO- ja AC-latausta 6 – 60 kW 

Toyota, USA 2012  

(Reve 2012) 

 

- demonstroitiin SAE-standardin mukaista viestintää verkon hallinnassa  

- mukana 5 Toyota Prius -lataushybridiä Indianapolisissa 

Kia ja University of 

California, USA 2016  

(Kia Media 2016) 

- kehitettiin ja testattiin älykästä V2G-latausalgoritmia kuudella  

Kia Soul EV -sähköautolla 

University of  

California ja EVgo, 

USA 2015  

(CSRwire 2015) 

- tasavirtalatausasemien hyödyntäminen aurinkosähkön varastoinnissa  

autoihin ja purkamisessa kotiin tai mikroverkkoon 

- tuottoa auton omistajilla ja verkkohyötyä 

- mukana Nissanin ja Hondan ajoneuvoja 

Kandi Technologies 

Kiina 2012-2013  

(Konrad 2012) 

 

- Hangzhoun kaupungissa Kiinassa tarjotaan leasing-sopimuksella 

20 000 sähköautoa asiakkaille 

- 1300 – 1700 dollarin odotettu ajoneuvokohtainen vuosituotto verkon  

tasapainottamisesta 

Chrysler ja  

NextEnergy,  

USA 2012-2013  

(Automotive World 

2013; NextEnergy 

2013) 

- selvitettiin V2G:n taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, kuten hyöty  

sähköyhtiölle ja auton omistajalle suhteessa akun kulumiseen 

- demonstroitiin liiketoimintamallia ja teknologiaa 

- aggregoitiin 4 tila-autoa 24 kWh akuilla 

- toimivuus pyörivänä reservinä, jakeluverkon kulutushuippujen  

leikkaamisessa ja uusiutuvan energian tuotannon tasaamiseen 

Inees, Saksa 2012-2015 

(InsideEVs 2016c) 

- sähköautot apuna tehoheilahteluiden ja verkon tasapainottamiseen ja uu-

siutuvan energiantuotannon integroimiseen 

- 20 V2G-modifioitua Volkswagen eUp! -sähköautoa osallistui  

tehoreserviin 

- todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi, tarve tekniikan,  

voimajärjestelmän toiminnan ja lainsäädännön kehittämiseen 

Málaga Smart City: 

ZEM4All, Espanja 

2012-2016 (Aparicio 

2015; Málaga City 

- testattiin sähköautojen integroimista tuuli- ja aurinkovoiman pientuo-

tanto ja verkkoon syöttöä kysyntähuippuina ja muuhun tarpeeseen 

- 6 Mitsubishi iMiEV- sähköautoa ja Endesan latausasemat kommunikoi-

vat PLC-väylällä ja langattomasti 
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Council 2016; Hybri-

dos y Electricos 2016) 

SGEM- ja EVC 

eCharge -hankkeet: 

Lappeenrannan  

teknillinen yliopisto, 

Suomi 2013-2014 

(Makkonen et al. 2012; 

Lassila 2016) 

- V2G:n käyttökelpoisuus jakeluverkkoyhtiön, sähkömarkkinoiden ja  

loppukäyttäjän näkökulmasta 

- muunnoslataushybridi Toyota Prius 4,4 kWh akulla 

- toteutettiin sen hetkisten ISO/IEC 15118 ja IEC 61851 -standardien  

mukaisesti, auton ja energiajärjestelmän välinen viestintä PLC-väylällä 

 

Lappeenrannan teknil-

linen yliopisto,  

Suomi 2016  

(Fingrid 2016b; Säh-

köinen liikenne 2016) 

- verkkoon syöttö taajuusohjatulle häiriöreservimarkkinalle hyödyntäen 

olemassa olevia latausasemia ja ajoneuvoja sekä edullisia ohjauskom-

ponentteja 

- todistettiin mahdolliseksi ohjata kotilatauspisteitä hinta- ja taajuussig-

naaleilla vain muutamien sekuntien viiveellä 

PowerUp,  

EU 2012-2013 (V2G 

UK 2012c; PowerUp 

2013; Kovacs et al. 

2013) 

- kehitettiin ISO/IEC 15118 -standardiin auton, verkon ja älykkään  

sähkömittarin välistä kommunikaatiota 

- V2G:ä demonstroitiin tasavirralla Volvon busseilla ja vaihtovirralla  

Fiatin pakettiautoilla 

Yhdysvaltain puolus-

tusministeriön V2G-

projekti  

(Gorguinpour 2013; 

Morris 2015) 

- etsitään kokonaisedullisia keinoja ottaa käyttöön sähkökäyttöisiä,  

ei-taktisia ajoneuvoja ja saada niistä oheishyötyjä operatiivisen käytön 

vaatimukset täyttäen 

- suunnitelmissa pilotoinnit kuudessa eri kohteessa 

- Port Huenemessä, Kaliforniassa aggregoidaan satojen ajoneuvojen  

kaksisuuntaista latausta 

Yokohama Smart City 

Project,  

Japani 2010-2013 (City 

of Yokohama 2013; 

Chademo 2017a) 

- autojen akkujen latausta ja purkausta ohjataan aurinkosähkötuotannon  

perusteella tehotasapainon ylläpitämiseksi, leikataan kulutushuippuja 

- autot ja latausasemat on kytketty rakennusten ohjausjärjestelmään 

- käytettiin CHAdeMO-standardin mukaisia latauslaitteita 

JUMPSmartMaui, Ha-

waiji, USA,  

2011 – 2016 

(JUMPSmartMaui 

2016; Chademo 2017a) 

- haluttiin tehokkaampi, luotettavampi ja älykkäämpi verkko sähköauto-

jen ja uusiutuvan energiantuotannon integroimiseksi 

- projektin toisessa vaiheessa luodaan sadoista Nissan Leaf -sähköautoista 

ja kaksisuuntaisista CHAdeMO-latausasemista virtuaalivoimala, joiden 

avulla tuotettua aurinkosähkö voi hyödyntää illan kulutushuipun aikaan 

kodeissa, mikä pienentää asukkaiden sähkölaskua 

Southamponin 

yliopisto,  

UK 2014-2015 

(UK Power Networks 

2015, 44-45) 

- verkon toiminnan parantaminen tarjoamalla kapasiteetiltaan rajoittunei-

siin verkkoihin lisäkapasiteettia kysyntähuippuina 

- selvitettiin vaatimuksia V2G:n käyttöönottoon, kuten käyttäjien hyväk-

syntä, liiketoiminamalli ja kolmansien osapuolien, kuten autonvalmista-

jien halukkuus 

- tutkittiin vaikutuksia litiumioniakun elinikään 

- pilottisähköautoon asennettiin sekä laturina että invertterinä toimiva  

tehoelektroniikka 

- demonstroitiin laturin, latausaseman ja etähallintasovelluksen välistä 

viestintää 

- lataus- ja purkutapahtumat todettiin turvallisiksi, vakaiksi ja robusteiksi, 

suorituskyky vastasi odotettua 

Clinton Global Initia-

tive V2G EV School 

Bus, USA 2014-2016 

(Piellisch 2014; CGI 

2016a, 2016b) 

- haluttiin pienentää sähköbussien elinkaarikustannuksia hyödyntämällä 

niitä V2G ja V2H -sovelluksissa 

- kuuteen koulubussiin asennettiin kaksisuuntaiset invertterit, otettiin  

käyttöön Kaliforniassa 

- luotiin latausinfraa, verkkorajapintaa ja akkujen lataamista ohjaava  

järjestelmä 

- lataamalla bussit edullisina tunteina sekä osallistumalla kysynnänjous-

toon ja reserveihin saatiin bussien takaisinmaksuaikaa lyhennettyä 25 

vuodesta 15 vuoteen 
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Utrecht Smart Grid: 

Rendement voor Iede-

reen - Storage4All, 

Alankomaat 2012-2015  

(Berg 2015; V2G UK 

2015a, 2015b; Smart 

Grid: Rendement voor 

Iedereen 2015; Renault 

2016) 

- hankkeen toisessa vaiheessa tasattiin kysyntähuippuja ja tehostettiin  

verkon käyttöä V2G:n avulla 

- kaksisuuntaista latausta toteutettiin Nissan Leafilla projektin  

loppuvaiheessa 

- pilottiympäristöön asennettiin myös kaksisuuntaisia lataustavan 3 mu-

kaisia vaihtovirtalatausasemia 

- simulaation perusteella V2G:n avulla voitiin merkittävästi lisätä  

aurinkosähkön omakäyttöastetta 

- etenkin kallis tietojärjestelmän toteutus teki V2G:n hyödyntämisestä  

taloudellisesti kannattamatonta 

Nissan Euroopassa, 

2016-2017  

(Nissan Europe 2015a, 

2015b, 2016; 

InsideEVs 2016b; 

Luotola 2016; 

Newcastle University 

2017) 

 

- Nissan asentaa Euroopan aluetoimistoilleen V2G-latausasemia 

- Ranskan aluetoimistolle on asennettu 100 Enelin kaksisuuntaista  

CHAdeMO-latausasemaa ja paikallisakkuja 

- Nissan on tuomassa V2G:ä Euroopan massamarkkinoille ja on asentanut 

40 V2G-latausasemaa Tanskassa 

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa Nissanin sähköautojen omistajille 

asennetaan yhteensä 100 kaksisuuntaista latausasemaa, joiden avulla 

nämä voivat varastoida energiaa myöhempää käyttöä varten tai tarjota 

markkinoille joustoa 

EFES-projekti (Cenex 

2016a) 

- pilvipohjainen V2G-aggregointi ja viestintä rakennusten kanssa 

- kaksisuuntaisen latauksen ohjaamisella pyritään tehostamaan ja opti-

moimaan rakennusten energiankäyttöä 

Itheca-projekti (Aston 

University 2016; 

Cenex 2016b;  

DelawareBusinessNow 

2016) 

- V2G ja älykäs lataus CHP-tuotannon maksimoimisessa 

- V2G-yksiköt osana Astonin yliopistokampuksen mikroverkkoa 

ITSES-projekti (Cenex 

2016c) 

- analyysi V2G:n liiketoimintamallista ja integroitavuudesta kaupungin 

energia- ja liikennejärjestelmään  

SEEV4-City -projekti 

(Cenex 2016d;  

Amsterdam Smart City 

2017a) 

- pitkäaikaispilotteja Euroopan kaupungeissa sähköautojen ohjauksesta 

älykkään ICT-järjestelmän ja big datan avulla 

- sähköautot uusiutuvan energian väliaikaisvarastoina: toteutuskelpoi-

suus, potentiaali eri mittakaavoissa ja rakennusympäristöissä 

Smart Mobile Energy -

projekti  

(Cenex 2016e) 

- V2G:n verkkovaikutukset ja hyödyt rakennus-, alue- ja kaupunkitasolla 

- Birmingham, Berliini, Valencia  

Amsterdam Smart City, 

Alankomaat 2016-2017 

(Thinking Highways 

2016; Amstersdam 

Smart City 2017b; 

Chademo 2017a) 

- V2G virtuaalivoimalana kysynnänjoustossa, 

- aurinkosähkön varastointi, verkkoon syöttö ja kotitalouksien välinen  

sähkökauppa ja tämän mahdollistava avoin verkkoalusta 

- hyödynnetään CHAdeMO-latausstandardia 

ePeli,  

Suomi 2016-2017 

(Karppinen 2016) 

- 10 sähköbussia Helsingissä on integroitu älyverkkoon, jossa ne osallis-

tuvat kysynnänjoustoon dynaamisella latauksella 

- busseissa on V2G-valmius 

Western Power  

Distribution, UK 2016-  

(Dann 2016) 

- V2G 700 sähköautolla UK:ssa 

- tavoitteena selvittää, voiko V2G:n avulla välttää jakeluverkon  

korjausinvestointeja sähköautojen yleistyessä 

- kehitetään työkalu hallitsemaan ja ohjaamaan sähköautojen verkkovai-

kutuksia 

MeRegio Mobil, Saksa 

2009-2011 

(EnBW 2017) 

 

Yhdysvaltain puolus-

tusministeriö (Globe-

Newswire 2015) 

- V2G-hankkeita myös Fort Hoodin tukikohdassa Texasissa, Marylan-

dissa ja New Jerseyssä 

 



33 

 

 

6. VEHICLE-TO-GRIDIN POTENTIAALI POHJOISMAISSA ERI SOVELLUK-

SISSA 

Parsonsin (2013) mukaan ajoneuvon hyödynnettävyys hajautettuna resurssina riippuu osal-

listuttavasta markkinasta, auton akkukapasiteetista ja laturin tehosta sekä ajomäärästä ja sen 

ajoittumisesta. Käytettävissä olevaa tehoa rajoittavat lähinnä laturin teho ja liittymispisteen 

sulakekoko (Kempton ja Tomić 2005). Taloudellisesta näkökulmasta sähköautot olisivat 

edullisin energian varastoinnin muoto uusiutuvan energiantuotannon integroimisessa voima-

järjestelmään (Budischak et al. 2012). 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan V2G:n soveltuvuutta ja potentiaalia eri sovelluksissa poh-

joismaisessa toimintaympäristössä. Esille tuodaan teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja juri-

disia tekijöitä, jotka vaikuttavat kaksisuuntaisen teholiikenteen käyttöönottoon. Lisäksi esi-

tellään aggregoinnin käsite ja sen merkitys V2G:n käyttöönoton kannalta. 

6.1 Sähköauto energiavarastona 

Sähkön tuottamiselle V2G:llä on ominaista – auton kahden käyttötarkoituksen vuoksi – ma-

talat pääoma- ja muuttuvat kustannukset. Sen sijaan energiakustannus on korkea verrattuna 

markkinasähkön hintaan ja akun kapasiteetti melko pieni, minkä vuoksi verkkoon syötetty 

sähköenergia ei ole kilpailukykyistä perusvoiman tuotannossa, eikä huippuvoiman tuotanto-

kaan ole usein kannattavaa. (Tomić ja Kempton 2007) Vaikkei välttämättä kannattavaa, 

spot-markkinalle osallistuminen olisi mahdollista Suomessa, sillä kotitalouksissa on käy-

tössä sähkön kulutuksen ja tuotannon tuntimittaus (Järventausta et al. 2015).  

 

Autoilijan näkökulmasta V2G:n käyttöönottoa edistäisi sähkömarkkinoille osallistumisesta 

saatava tuotto, joka tasoittaisi sähköautojen kustannuseroa polttomoottoriautoihin ja kannus-

taisi siten niiden hankkimiseen. (Brooks et al. 2002; Parsons 2013). Tehtyjen tutkimusten 

perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei kaikilla markkinoilla saadulla tuotolla voi järke-

vässä ajassa kuolettaa sähköauton hintaeroa vastaavaan polttomoottoriautoon. 

 

Haasteina V2G:n käyttöönottoon on nähty akkujen eliniän lyhentyminen ylimääräisen kulu-

misen vuoksi, mistä ei ole tutkimuksissa (Peterson 2009; Petersen et al. 2010; You et al. 

2012 Bishop et al. 2013; Rautiainen et al. 2013) päästy yksimielisyyteen. V2G:in osallistuvat 

autonomistajat saattavat myös epäillessään toiminnan tuottavuutta vaatia niin suurta kor-

vausta, ettei osallistuminen markkinoille olisi enää kilpailukykyistä (Parsons 2013). Myös 

autoilun joustavuuden heikentyminen ja mahdollinen käyttösäteen lyhentyminen voidaan 

kokea rasitteena (Heiskanen et al. 2012). Kiviluoma (2013) on todennut, että jo älykkäällä 

latauksella saataisiin aikaan suurempi joustopotentiaali kuin sähkön verkkoon syötöllä. 

 

Lisäksi kaksisuuntaiselta teholiikenteeltä vaaditaan, että jännitteettömään verkkoon ei syö-

tetä tehoa ja ratkaistaan mahdollisesta virran kulkusuunnan muuttumisesta aiheutuvat vai-

kutukset jakelumuuntajille, mikä koskee myös hajautettua uusiutuvaa tuotantoa (Brooks et 

al. 2002). 
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V2G:n käyttöönottoa jarruttavat usein verkkosäännöt, jotka eivät tunnusta hyvin pieniä tai 

sekä ylös- että alassäätöön pystyviä resursseja, tai toimintaa, kun yhdensuuntainen säätö kes-

tää poikkeuksellisen kauan. Laskutusta, verotusta ja tasehallintaa varten tulisi mittauksin 

kyetä erottamaan toisistaan auton lataamiseen käytetty vähittäissähkö ja markkinoille osal-

listunut tukkusähkö. (Brooks et al. 2002). Osallistuminen spot- ja säätösähkömarkkinalle 

olisi tältä kannalta helpommin toteutettavissa. (Søndergren 2011)  

6.2 Tukipalvelumarkkinat 

Sähköautoille olisi luontevaa osallistua verkon tukipalveluihin, kuten säätövoimamarkki-

naan tai reserveihin – erityisesti harvemmin hyödynnettyihin häiriö- ja nopeaan reserviin – 

missä resurssin nopea käyttöönotto on tärkeää ja siirtyvät energiamäärät ovat pieniä. Lisäksi 

merkittävä osa tuotosta näillä markkinoilla syntyy resurssin toimintavalmiudesta kapasiteet-

timaksujen muodossa eikä niinkään energiasta. (Kempton ja Tomić 2005; Fingrid 2017a) 

Sähköautoille tämä olisi edullista myös siksi, ettei niiden pitäminen käyttövalmiudessa si-

nänsä aiheuta kustannuksia kuten perinteisillä voimalaitoksilla toteutetuilla reserviresurs-

seilla (Ruska et al. 2010). 

 

Hyödyntämällä V2G:ä verkon tukitoiminnoissa voitaisiin vähentää tarvetta rakentaa sää-

tökykyistä voimalaitoskapasiteettia (Kempton ja Tomić 2004). Childin ja Breyerin (2016) 

mukaan Suomessa olisi täysin uusiutuvassa energiajärjestelmässä tekninen potentiaali kattaa 

lähes 20 prosenttia sähkön kulutuksesta V2G:n avulla. Tällaisessa järjestelmässä kaikki au-

tot olisivat sähköautoja ja hyödynnettäisiin V2G-käytössä (Budischak et al. 2012). Suomen 

osalta reservimarkkinan kyllästäminen edellyttäisi satoja tuhansia ajoneuvoja. 

 

Myös Kiviluoma (2011) näkee V2G:lle mahdollisuuden osallistua reserveihin ja tunninsisäi-

seen säätöön, jonka Suomessa käytössä oleva AMR-tuntimittaus jo mahdollistaa. (Järven-

tausta et al. 2015). Kiviluoma (2013) on laskenut näiltä markkinoilta odotettavan ajoneuvo-

kohtaisen tuoton olevan joitakin kymmeniä euroja vuodessa, kun taas Yhdysvalloissa tuo-

toksi on arvioitu useita satoja dollareita (Brooks et al. 2002; Tomić ja Kempton 2007). Tähän 

eroon vaikuttanevat laskelmissa käytetyt tehot, markkinoiden rakenteelliset erot ja akun ku-

lumisen huomioiminen. Kun markkinoille osallistuu yhä enemmän sähköautoja, ajoneuvo-

kohtainen hyöty pienenee hintojen pudotessa, kunnes markkina kyllästyy (Kempton ja To-

mić 2004; Kiviluoma 2011). 

 

Suomessa Fingrid on jo laskenut säätösähkötarjouksen alarajaa 5 megawattiin, ja selvittää 

vähimmäiskapasiteetin vaatimuksen laskemista edelleen (Fingrid 2016a). Nykyisellään osal-

listuminen säätösähkömarkkinoille tai automaattiseen taajuudenhallintareserviin edellyttäisi 

näin ollen vähintään 5000 sähköauton aggregoimista säätötarjoukseen, jos lataustehoksi ole-

tetaan 10 kilowattia. Taajuusohjatun käyttöreservin minimitarjous täyttyisi kymmenillä ajo-

neuvoilla ja häiriöreservin sadoilla. Kiviluoma ja Meiblom (2011) ovat laskeneet, että jos 20 

prosenttia autokannasta osallistuisi verkkoon syöttöön, voitaisiin tällä kattaa 500 MW häi-

riöreserviä, mikä vastaa suunnilleen vuoden 2017 456 MW:n häiriöreservin hankintaa Suo-

messa (Kiviluoma ja Meiblom 2011; Fingrid-lehti 2016). 

 

 

 

 

   

http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/reservit/Sivut/default.aspx
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6.3 Aggregointi 

Kuten taulukossa 6 ja edellä huomattiin, osallistuminen tukipalvelumarkkinoilla ei onnistu 

yksittäisellä ajoneuvolla, joka latausaseman ja liittymäpisteen rajoitteiden vuoksi voi tarjota 

tehoa enimmillään joitakin kymmeniä kilowatteja. Jotta osallistuminen olisi mahdollista, tu-

lisi hajautettua ajoneuvoresurssia koota jonkin suuremman toimijan hallittavaksi. Tämä niin 

kutsuttu aggregaattori, joka voi olla suuren autokannan omistava yritys, sähkönmyyntiyhtiö 

tai jokin kolmas osapuoli, hallitsisi vähintään kymmeniä ajoneuvoja täyttäen minimitarjouk-

sen ehdon, jolloin se voisi käydä kauppaa sähkömarkkinoilla (Kempton ja Tomić 2004).  

 

Aggregaattori laskisi kullakin hetkellä käytettävissä olevan akkukapasiteetin autojen paik-

katiedon ja opittujen käyttäjäprofiilien perusteella, mistä huolimatta sillä olisi riski kapasi-

teetin vajavuudesta (Kempton et al. 2001). Mitä useampaa ajoneuvoa aggregoitaisiin, sitä 

tasaisempaa ja ennustettavampaa käytettävissä oleva teho ja energia olisivat (Kempton ja 

Tomić 2004). 

 

Aggregaattorilla olisi järjestelmäoperaattorin kanssa sopimus eri markkinatuotteiden tarjoa-

misesta ja tekemästään tuloksesta se maksaisi osan hyvityksenä ajoneuvojen omistajille 

(Brooks et al. 2002). Tämän se voisi toteuttaa auton hinnanalennuksena tai muuna kiinteänä 

summana, mikä lisäisi autojen myyntiä. Vaihtoehtoisesti osapuolten välillä sopimus laskut-

taa käytön mukaisesta tai ennalta sovitusta osallistumisesta markkinoille (Parsons 2013). 

Epävarmuus saatavasta voitosta, vähenevä autoilun joustavuus ja sopimusehtojen koettu 

tiukkuus voi saada yksittäisen kuluttajan kokemaan kiinteät sopimussuhteet aggregaattoriin 

rasitteena, mikä puoltaa resurssin käytettävyyden mukaista voitonmaksua. (Heiskanen et al. 

2012). 

 

Fingridin reservisäännöt mahdollistavat aggregoinnin yhden tasevastuun alaisuudesta, jos 

reservinmyyjä omistaa kohteen tai on sähkönmyyjä tai tasevastaava. Esimerkiksi Fortum ja 

Helen ovat aggregoineet asiakkaidensa lämmitysjärjestelmiä reservimarkkinoilla (Yle Uuti-

set 2014, 2016). Toimitusketjun ulkopuolinen toimija voi kuitenkin osallistua häiriöreservi-

markkinalle, jossa energiakirjauksia ei tehdä. (Uusitalo 2016)   

 

Fingrid on selvittänyt syksyllä 2016 toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän mahdolli-

suutta osallistua reservimarkkinoille aggregoimalla säätöresursseja eri taseista ja on teke-

mässä samanlaista selvitystä säätösähkömarkkinoiden osalta vuonna 2017 (Fingrid 2016c, 

2017c). Menettely voidaan ottaa yleisesti käyttöön, kun on tehty tarvittavat tietojärjestelmä-

muutokset, selvitetty vaikutukset ja ratkaisut taseselvitykseen ja kuultu sidosryhmiä. (Uusi-

talo 2016). Toukokuussa 2017 käyttöön otettavat yhteispohjoismainen taseselvitys ja uudis-

tettu säätösähkömarkkinasopimus mahdollistavat jatkossa tuotanto- ja kulutusresurssin ag-

gregoinnin samaan tarjoukseen (Fingrid 2016d). 

 

Eräs potentiaalinen aggregaattoritoimija on suomalaisten sähköyhtiöiden perustama sähkö-

autojen latausoperaattori Liikennevirta Oy, joka on ilmoittanut taustajärjestelmänsä tukevan 

V2G:ä ja aggregoituja kysyntävastetoimintoja sekä hahmotellut aikataulua näiden käyttöön 

ottamiseksi (Liikennevirta Oy 2014; Tekes 2016). Yhtiön palveluiden käyttöehdot mahdol-

listavat latauksessa olevien autojen osallistumisen kysynnänjoustoon (Liikennevirta Oy 

2017). Yhtiö on toteuttamassa valtakunnallista ohjausjärjestelmää akkuvarastoille ja muille 

kysyntäjoustotuotteille (TEM 2017).  
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6.4 Tasehallinta 

Tasehallinta on tehotasapainon ylläpitoa taajuusohjatuilla reserveillä ja manuaalisilla sää-

döillä. Koska käytännössä sähkömarkkinoilla yksikään osapuoli ei kykene ylläpitämään tuo-

tannon ja kulutuksen tasapaino, on näillä oltava avoin toimittaja tasapainottamaan sähköta-

seen. Tasevastaavilla tämä toimittaja on järjestelmäoperaattori. Tasevastaaville aiheutuu 

tästä kuluja, sillä ne joutuvat ostamaan tai myymään järjestelmäoperaattorille tuotanto- tai 

kulutusennusteen virheen määrän tasesähkö kulutuksen. Aiheutuviin kuluihin vaikuttaa 

käyttötunnin aikainen säädön suunta kuten kuvassa 8. (Fingrid 2017b)  

 

 
Kuva 8: Tasesähkön hinnat. (Fingrid 2017b) 

 

Jos sähkön vähittäismyyjällä olisi ohjattavanaan kysynnänjoustoa, kuten sähköautoja virtu-

aalivoimalana, se voisi periaatteessa korjata muusta kulutuksesta ja tuotannostaan aiheutu-

vaa käyttötunnin ennustevirhettä lisäämällä tai vähentämällä sähköautojen lataus- tai pur-

kaustehoa käyttötunnin aikana, jotta energiamäärät täsmäisivät. Tämä olisi mahdollista to-

teuttaa AMR-mittareilla nykyinfrastruktuurilla, ja mahdollistaisi Elspot-markkinaa suurem-

man tuottopotentiaalin. (Järventausta et al. 2015) V2G:n avulla tuulivoiman tasekustannuk-

sia voisi leikata merkittävästä (Kiviluoma 2013).  

6.5 Mikroverkot 

Useissa pilottiprojekteissa toteutettiin loistehokompensaatioon sähköautojen ja latausase-

mien avulla. Tämän avulla voitaisiin vähentää tarvetta jakeluverkkoinvestointeihin ja pie-

nentää siirtohäviöitä suorittamalla jännitteensäätöä. Lisäksi mikroverkoissa voitiin lisätä 

paikallisen uusiutuvan energian käyttöä ja tuottaa varavoimaa. On mahdollista, että kaksi-

suuntainen lataus yleistyy ensin näissä kohteissa ennen sähkömarkkinoille osallistumisen 

käytäntöjen vakiintumista. Koska mikroverkot eivät kuulu työn rajaukseen, ei niitä käsitellä 

tässä enempää. 
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7. YHTEENVETO JA POHDINTA 

Autoilun ja sähköntuotannon vaikutuksiin kaupunkien ilmanlaatuun herättiin 1990-luvun 

alussa. Tämä loi kannusteen autokannan sähköistämiseen. Autojen kallista hankintahintaa ja 

rasitusta verkolle katsottiin voitavan kompensoida ottamalla autot käyttöön voimajärjestel-

män säätöresursseina, joille maksettaisiin tuotannosta. 2000-luvun alussa tällaisen toiminnan 

toteutuskelpoisuus demonstroitiin ja luotiin ensimmäiset teknologian patentit ja laitteet. 

Tuolloin jo alettiin ymmärtää, kuinka paljon V2G:llä olisi potentiaalia tehostaa ja nopeuttaa 

reservien toimintaa ja laskea niiden kustannuksia jo pienellä penetraatiolla. 

 

2010-luvulle tultaessa sähköautot olivat uudessa nosteessa, ja V2G:n hyödyntämistä uusitu-

tuvan energian tuotannossa tutkittiin. Sähköautojen latausjärjestelmien standardointi kehit-

tyi ja loi perusedellytykset kaksisuuntaiselle lataukselle. Viime vuosien aikana kaupalliset 

toimijat ovat alkaneet panostaa kehitystyöhön, mikä on näkynyt lukuisina pilotointiprojek-

teina ympäri maailmaa. Erityisesti Japanin markkinoille kehitetyt tuotteet ovat olleet vah-

vasti mukana ensin kotitalouksien energiantuotannon ja -kulutuksen tasaamisessa, minkä li-

säksi voimajärjestelmä- ja jakeluverkkotason ratkaisuja on kehitetty yhä enemmän.  

 

Tätä kirjoittaessa V2G:ä kokeillaan jo kaupallisesti joillakin yksittäisillä markkinoilla, mutta 

tekniikan laajamittainen käyttöönotto edellyttää yhdenmukaisen arkkitehtuurin hyväksy-

mistä. Tärkeimpänä osana tässä on auton ja verkon välisen viestinnän toteutus sekä alueelli-

sesti poikkeavat verkkosäännöt, jotka ovat oleellinen osa etenkin Tanskan Parker-projektia. 

Kun nämä tekniset haasteet on ratkaistu, tulisi sähkömarkkinoille joko luoda sähköautojen 

oma markkinapaikka tai todennäköisemmin aggregaattorien osallistua yksittäisten autojen 

yhdistämiseksi virtuaalivoimalaksi.  

 

Kenties oleellisin muuttuja autojen osallistumiseen sähkömarkkinoille on sähköauton omis-

taja. Millä ehdoin kuluttajalle voidaan luoda kannuste luovuttaa autonsa aggregaattorin hal-

linnoimaksi resurssiksi? Tai, kuinka aggregaattoriosapuoli hallitsee kuluttajan käyttäytymi-

sestä johtuvaa liiketoiminnan riskiä? Kuluttajan tulisi kokea tästä saamansa taloudellinen tai 

muu hyöty suuremmaksi kuin menetykset autoilun joustavuudessa tai mahdollisessa kulu-

neen akun vaihtokustannuksessa. Tämä voi olla alkuvaiheessa ongelma, joka voi rajoittaa 

V2G:n kilpailukykyä tukipalvelumarkkinoilla, mutta yhä useamman sähköauton ollessa mu-

kana toiminnassa yksittäisen auton tilanne ei ole yhtä merkitsevä virtuaalivoimalaitokselle. 

Ajan myötä aggregaattori voikin mallintaa näiden autojen käyttäytymistä oman tuotantoen-

nusteensa tarkentamiseen.  

 

Sähkömarkkinoiden ohella kaksisuuntaisen latauksen mahdollisuuksina avautuvat mahdol-

lisuudet jakelu- ja mikroverkoille. Dynaamisen latauksen lisänä voidaan osallistua esimer-

kiksi jännitteensäätöön ja kulutuskäyrän tasoittamiseen, kunhan varmistettaan verkon suo-

jauksen ja jakelumuuntajien toiminta. Tällöin voitaisiin vähentää tarvetta vähentää verkon 

investointeja sähköautojen ja uusiutuvan energian pientuotannon yleistyessä. Sähköauton 

vaikutus kodin tai mikroverkon aurinkosähkötuotannon omakäyttöasteen kasvattamiseen on 

merkittävä, mikä parantaisi itse tuotetun sähkön kilpailukykyä, laskisi sähköauton latauskus-

tannuksia ja vähentäisi riippuvuutta jakeluverkosta, millä voi olla suurikin vaikutus alueilla, 

missä sähkön jakelu on katkonaista. 
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