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Tämän työn tarkoituksena on tarkastella kylmien ääriolosuhteiden vaikutusta sähköautojen 

lataustapahtumaan. Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena, jossa käytetään hyväksi valmiita 

tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita. Työssä käydään läpi sähköautojen akun rakennetta, 

akun erilaisia lataustapoja, sekä tutkimuksia, joissa aiheena on akkujen lataaminen kylmissä 

lämpötiloissa. Työn suorittamista varten saadaan käyttöön myös Metropolian 

ammattikorkeakoulun kylmälaboratoriossa suoritettujen sähköautojen lataustapahtumien 

mittauksia, joiden avulla tehdään johtopäätöksiä kylmän lämpötilan vaikutuksesta 

lataustapahtumaan. 

 

Sähköautojen akut ovat yleisimmin nikkeli- tai litiumakkuja, joiden suosituslatauslämpötila 

on yli 0 °C. Akkuja ladataan eri lataustavoilla, jotka määrittävät suurimman mahdollisen 

latausvirran ja -tehon akulle. 

 

Sähköautojen lataustapahtumissa huomattiin, että latausteho laskee, latauksen 

kokonaisenergia, sekä latauksen kesto kasvavat lämpötilan laskiessa alle 0 °C. 

Lataustapahtuman kokonaisenergia ja kesto kasvavat merkittävästi, jos sähköauton laittaa 

lataukseen alle -20 °C:n lämpötilassa lataukseen kylmällä akulla.  

 

Kylmän vaikutusta voidaan vähentää laittamalla sähköauto lataukseen aina suoraan ajosta, 

jolloin akku on vielä lämmin, sekä jos auto sisältää akunlämmitysjärjestelmän. Jos autossa 

ei ole akunlämmitysjärjestelmää, voi lataus hidastua kovissa pakkasissa merkittävästi, 

jolloin lataamiseen voi mennä moninkertainen aika verrattuna lämpimässä suoritettavaan 

lataustapahtumaan. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the impact of extreme cold conditions on 

the charging process of electric cars battery. This thesis is done as a literature review, which 

utilizes ready-made studies and scientific articles. Thesis reviews the structure of an electric 

car’s battery, how it is charged and studies where they examine the cold temperatures effect 

on charging a battery. Measurements done in cold laboratory of Metropolia University of 

Applied Sciences will be used to make conclusions about the effect of cold temperatures on 

the charging process. 

 

Electric car batteries are most commonly nickel or lithium batteries with charging 

temperatures above 0 °C. Car batteries have different charging methods with different 

charging currents and charging powers for the battery. 

 

Measurements made in cold laboratories showed that charging power decreases, the total 

charging energy and charging duration increases when the temperature drops below 0 °C. 

The total charging energy and duration of charging increase significantly if the electric car 

is charged below -20 °C with a cold battery. 

 

The effect of cold temperatures can be reduced by always charging the car immediately after 

driving the car and if the car has a battery heating system. If car does not have a battery 

heating system charging may be significantly slowed down, when car is charged in extreme 

cold temperatures such as -20 °C, where charging may take several times longer to charge 

compared to charging done in warm temperatures. 
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JOHDANTO 

 

Kasvava ympäristöystävällisyys ja kriittinen suhtautuminen polttomoottoreilla 

varustettuihin autoihin on johtanut viime vuosina sähköautojen yleistymiseen maailmalla. 

Euroopan parlamentin yhteisiin tavoitteisiin kuuluu 37,5 % henkilöautojen päästöjen 

leikkaustavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä (Euroopan parlamentti 2018), sekä 

sähköautojen akkujen tuottamisen halventuminen merkittävästi lähivuosien aikana (Curry 

2017), tulevat johtamaan sähköautojen yleistymiseen liikenteessä. Sähköautojen 

yleistyminen johtaa myös siihen, että sähköautojen latauspaikkoja tullaan lisäämään, 

mahdollistaen autojen lataaminen tarvittaessa. 

 

Sähköautojen lataus tapahtuu kytkemällä sähköauto sähköverkkoon latauspisteen kautta. 

Kasvava sähköautojen määrä liikenteessä voi vaikuttaa sähköverkkoihin, sillä vuoteen 2030 

mennessä Liikenneministeriön tavoitteena on saada Suomen liikenteeseen vähintään 

250 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2020), tällöin 

sähköautojen lataamiseen tarvittavan energian osuus sähköverkosta tulee kasvamaan 

merkittävästi. Sähköautojen määrän lisääntyminen ympäri maailmaa tulee ottaa myös 

huomioon, sillä ympäristön lämpötila ei ole kaikkialla samanlainen, esimerkiksi Suomen 

talven kylmyys voi vaikuttaa hyvinkin paljon akkuihin ja niiden toimintaan. 

 

Taulukossa 1.1 on esitetty Lappeenrannan lentokentän havaintoaseman mittaamat alle  

-10 °C:n ja -20 °C:n päivien lukumäärät Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan. Suomessa 

vuosittainen kireiden pakkaspäivien, eli alle -20 °C:n päivien määrä ei ole maan eteläosissa 

talven jokapäiväinen ilmiö, kuten taulukosta 1.1 voidaan havaita. 

Taulukko 1.1 Taulukossa on esitetty Lappeenrannan lentokentän talvien -10 °C:n ja -20 °C:n vuosittaisten 

pakkaspäivien lukumäärä vuodesta 2010 alkaen aina 17.3.2021 asti (Ilmatieteen laitos). 

Talvi Päivien lukumäärä 

Vuosi Alle -10 °C Alle -20 °C 

10–11 79 19 

11–12 36 9 

12–13 60 6 

13–14 29 5 

14–15 22 2 

15–16 34 17 

16–17 28 4 

17–18 50 6 

18–19 33 6 

19–20 10 0 

20–21 44 11 

 

Vaikka kireiden pakkaspäivien lukumäärä ei ole vuodessa erityisen suuri, voidaan kuitenkin 

huomata, että alle -10 °C:n päiviä löytyy vuodessa merkittävä määrä, joten on tärkeää tutkia 

myös -10 °C:n lämpötilan vaikutusta lataustapahtumaan. 
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1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on perehtyä, kuinka ääriolosuhteet vaikuttavat sähköautojen akkujen 

toimintaan ja niiden lataustapahtumaan. Työssä käydään läpi sähköautojen akkujen ja 

lataustapahtumaa, akkujen lataustapahtumaa ääriolosuhteiden alaisena, sekä vaikuttavatko 

ääriolosuhteet merkittävällä tasolla lataustapahtumaan.  

 

Tutkimuskysymyksiä: 

”Kuinka lämpötilat vaikuttavat sähköautojen akkuihin?” 

”Kasvaako akkujen täyteen lataamisen vaatima energia kylmissä ääriolosuhteissa?” 

”Kuinka ääriolosuhteet, kuten Suomen talvien kylmyys vaikuttavat lataustapahtumaan?” 

”Miksi ääriolosuhteet vaikuttavat lataustapahtumaan?” 

”Voiko ääriolosuhteiden vaikutusta vähentää?” 

 

1.2 Menetelmät ja työn rakenne 

 

Työ toteutetaan pääosin kirjallisuuskatsauksena käyttämällä hyväksi valmiita tutkimuksia ja 

tieteellisiä artikkeleita. Työn suorittamista varten on käytössä Metropolian 

kylmälaboratoriossa suoritettujen mittausten latausaineistoja, joiden perusteella voidaan 

analysoida äärimmäisten kylmien olosuhteiden vaikutusta sähköautojen akkujen 

lataamiseen. 

 

Toisessa luvussa käsitellään sähköautojen akkujen rakennetta, sekä erilaisia 

akustonhallintajärjestelmiä. Luvussa käsitellään myös eri akkukemioiden eroavaisuuksia. 

Kolmannessa luvussa käydään läpi akun lataamista, sekä sähköautojen erilaisia lataustapoja 

ja niiden ominaisuuksia. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa tarkastellaan ääriolosuhteiden vaikutusta 

lataustapahtumaan esittämällä laboratoriomittausten tuloksia, havaintoja ja muiden 

tutkimusten tuloksia liittyen samalaisiin aiheisiin. 

Kuudes luku käsittelee tuloksia ja johtopäätöksiä, joissa käydään läpi tutkimuksen tulokset 

ja vaikutukset, sekä tehdään niiden perusteella johtopäätöksiä. 
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2. SÄHKÖAUTON AKKU 

Sähköautojen energia on varastoitu perinteisten polttoaineiden sijaan akkuihin, joista auto 

saa liikkumiseen vaatimansa energian. Nykyiset sähköautot käyttävät pääosin nikkeli- tai 

litiumakkuja polttomoottoriautojen käyttämien lyijyakkujen sijaan, sillä niiden energiatiheys 

ja paino ovat parempia (Rajashekara 2013). Akkujen energiatiheys on tärkeä ominaisuus, 

koska sähköautojen heikompana puolena verrattuna polttoainekäyttöiseen voidaan pitää sen 

toimintasädettä, johon akkujen energiatiheys on suoraan verrattavissa. Toimintasädettä 

rajoittavat tekijät ovat auton akkujen painot ja tilavuudet, joten akkuteknologian 

energiatiheyden kehittyminen parantaisi sähköauton toimintasädettä.  

2.1 Akun rakenne 

 

Akkumoduulit koostuvat akkukennoista, joita on kytketty rinnan kapasiteetin 

kasvattamiseksi ja rinnan kytketyt akkukennoryhmät on kytketty sarjaan jännitteen 

kasvattamiseksi. Jotta yhdenkään sarjaan kytketyn kennosarjan jännite ei poikkea 

merkittävästi muiden kennoryhmien jännitteestä, pitää kennoryhmien jännitetasoa 

tarkkailla, joka onnistuu akustonvalvontajärjestelmällä. Järjestelmä pitää myös huolen, 

etteivät kennot pääse ylilatautumaan tai -purkautumaan aiheuttaen akulle 

ylikuumenemisvaaraa. Akun ylilatautuessa, muodostuu sen sisälle kaasuja (Ohsaki ym. 

2005), jotka aiheuttavat riskin akun ulkokuoren repeämiselle, jonka seurauksena 

reaktioherkkä litium voi syttyä räjähdysmäisesti tuleen. Akustonvalvontajärjestelmä 

tarkkailee kennojen jännitteitä, virtaa sekä akun lämpötilaa varmentaen näin akun turvallisen 

toiminnan. Akustonvalvontajärjestelmä kommunikoi laturin kanssa ja kertoo laturille, jos 

latausvirtaa pitää pienentää tai suurentaa, sekä jos se pitää katkaista esimerkiksi liian korkean 

lämpötilan takia. Akustonvalvontajärjestelmä kertoo myös auton mahdollisille akun 

lämmittimille tai jäähdyttimille, jos akun lämpötila ei ole sopivalla tasolla, jotta akun 

lämpötila saadaan sopivaksi latausta tai toimintaa varten (Weng ym. 2010).  

 

Kuvassa 2.1 on esitetty havainnollistava lohkokaaviokuva akustonvalvontajärjestelmästä. 

Kuvasta huomataan, että akustonvalvontajärjestelmä saa akulta tiedon jännitteestä, virrasta 

ja lämpötilasta, joiden arvoilla akustonvalvontajärjestelmä päättää tarvittavat toimenpiteet, 

kuten akun lämmittämisen. Akustonvalvontajärjestelmä antaa myös akun varauksesta tiedon 

auton tai tietokoneen näytölle, jonka avulla käyttäjä tietää akun varauksen tason. 
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Kuva 2.1 Havainnollistava kuva akustonvalvontajärjestelmästä, jossa akustonvalvontajärjestelmä saa tiedon 

akulta ja antaa infoa muille auton komponenteille akun arvojen mukaisesti (Jung ym. 2002). 

 

Useissa sähköautoissa on akuille myös lämpötilanhallintajärjestelmä. 

Lämpötilanhallintajärjestelmä pitää huolen, että akkujen toimintalämpötila on oikeanlainen. 

Jotta akun toimintalämpötila pysyy akun valmistajan antaman lämpötila-alueen sisällä, pitää 

akuston lämpötilaan vaikuttaa lämpöputkilla, jotka vievät lämpöenergiaa akulta, tai tuovat 

lämpöenergiaa akulle. Akun kennojen väliin tai akun alle on asetettu lämpölevyjä, jotka 

johtavat lämpöä lämpöputkien kautta jäähdyttimelle, joka hankkiutuu eroon ylimääräisestä 

lämmöstä (Smith ym. 2018). Akkujen lämpötilaa voidaan myös kasvattaa samalla 

tekniikalla, jolloin lämpölevyjen kautta lämpöenergiaa siirtyy akuille lämpöenergian pois 

johtamisen sijaan. Kuvassa 2.2 on esitetty havainnollistava kuva akkujen yhdestä 

mahdollisesta lämmönhallintajärjestelmästä. 
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Kuva 2.2 Havainnollistava kuva akun lämmönhallintajärjestelmästä (Smith ym. 2018). 

Kuvassa 2.2 olevalla akun lämmönhallintajärjestelmällä akkukennojen lämpötilaa voidaan 

säädellä johtamalla lämpöä akulta tai akulle jäähdyttämällä tai lämmittämällä lämpöputkien 

päässä olevaa radiaattoria. 

2.2 Akkuteknologiaa 

 

Autojen akuissa käytetään erilaisia akkukemioita, joista jokaisella on omat hyvät ja huonot 

puolensa. Yleisimpänä akkuna voidaan pitää lyijyakkua, joka löytyy useimmin 

polttoainemoottoriautoista. Lyijyakun hyvänä puolena voidaan pitää sen halpaa hintaa, 

mutta energiatiheyden takia se ei ole sopiva sähköautoihin. Sähköautoissa käytetään 

yleisimmin energiatiheyden vuoksi nikkeli- tai litiumakkuja. 

 

Nikkeli- ja litiumakkujen energiatiheydet ovat suurempia kuin lyijyakun, sekä niiden 

elinkaari on lyijyakkua pidempi. Negatiivisena puolena nikkeli- ja litiumakuissa on niiden 

hinnat verrattuna lyijyakkuun, mutta litiumakun hinta on tullut alas merkittävästi viimeisen 

kymmenen vuoden aikana (Curry 2017). Nikkeliakut jaetaan kahteen ryhmään, jotka ovat 

nikkeli-metallihydridi ja nikkeli-kadmium. Nikkeli-metallihydridi on näistä kahdesta 

useimmin käytetty akku, sillä sen energiatiheys on suurempi ja se on myös ympäristölle 

parempi, sillä se ei sisällä ympäristölle haitallisia metalleja (Bukhari 2015).   

 

Litiumakkujen hyvänä puolena voidaan pitää sen energiatiheyttä, joka on suurempi kuin 

nikkeli- ja lyijyakuissa. Litiumakut sisältävät raskasmetalleja, kuten kobolttia, kuparia ja 

nikkeliä (Intertek), jonka takia ne ovat ympäristölle haitallisia ilman oikeanlaista kierrätystä. 

Taulukossa 2.1 on esitetty eri akkutyyppien sallittuja lataus- ja purkulämpötiloja, josta 

huomataan, että normaaleja litiumakkuja ei saisi ladata ollenkaan sen lämpötilan ollessa alle 
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0 °C, mutta nikkeliakkuja saa, kunhan latausvirtaa rajoitetaan kymmenesosaan akun 

virranottokyvystä C. Litiumakuista on myös kylmälle optimoituja akkukemioita, joiden 

lataaminen on mahdollista jopa -20 °C:n lämpötilassa, jos akun latausvirtaa rajoitetaan 

(Zhao ym. 2010). 

 

Taulukko 2.1 Taulukossa on esitetty eri akkutyyppien lataus- ja purkulämpötilat, sekä akkujen lataukseen 

lisäehtoja (Battery University 2017). 

Battery type 
Charge 

temperature 

Discharge 

temperature 
Charge advisory 

Lead acid –20 °C to 50 °C –20 °C to 50 °C 

Charge at 0.3 C or 

lessbelow freezing. 

Lower V-threshold 

by 3 mV/°C when 

hot. 

NiCd, NiMH 0 °C to 45 °C –20 °C to 65 °C 

Charge at 0.1 C 

between –18 °C and 

0°C. 

Charge at 0.3 C 

between 0 °C and 

5 °C. 

Charge acceptance 

at 45 °C is 70 %. 

Charge acceptance 

at 60 °C is 45 %. 

Li-ion 0 °C to 45 °C –20 °C to 60 °C 

No charge permitted 

below freezing. 

Good 

charge/discharge 

performance at 

higher temperature 

but shorter life. 

 

Taulukosta 2.1 huomataan, että normaaleja litiumakkuja ei saa ladata akun lämpötilan 

ollessa alle 0 °C, tämän takia litiumakkuja käyttävässä autossa on hyvä olla 

akunlämmitysjärjestelmä, joka lämmittää akun ennen lataamisen aloittamista.  
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3. SÄHKÖAUTON AKUN LATAAMINEN 

 

Akun yksittäisten kennojen lataus tapahtuu syöttämällä kennoja tietyllä virran arvolla, jonka 

lisäksi laturi seuraa kennon jännitettä ja vähentää latausvirtaa, kun kennon SOC (State of 

Charge, Varaustaso) ylittää yleisesti litiumakulla noin 80 % rajan (Hussein ym. 2011). 

Lataus jatkuu, kunnes kennon jännite ylittää laturille asetetun ylärajan, joka on yleisimmissä 

litiumakuissa noin 4,2 volttia, riippuen akuissa käytetyistä anodi- ja katodimateriaaleista, 

jonka jälkeen laturi katkaisee lataustapahtuman. Kuvassa 3.1 on esitetty havainnollistava 

kaavio latausvirran ja latausjännitteen käyttäytymisestä latauksen aikana. Kuvasta 

huomataan latausvirran olevan tasainen, kunnes kennon jännite ylittää tietyn 

referenssipisteen, jonka jälkeen laturi alkaa rajoittamaan latausvirtaa kohti nollaa, kunnes 

kenno on ladattu täyteen. Sähköautojen akkuja ladataan samalla periaatteella kuin yksittäisiä 

kennoja, mutta isommassa mittakaavassa, jossa rinnan olevia akkukennoja ladataan 

suuremmalla yhteenlasketulla latausvirralla kuin yksittäisiä kennoja. 

 

 

Kuva 3.1 Havainnollistava kuva akkukennon lataustapahtumasta, jossa laturi rajoittaa latausvirtaa, kun SOC 

ylittää laturille asetetun tason (Rachid ym. 2018) 

 

Sähköautojen akkuja ladataan kotitalouspistorasiasta tai latauspisteillä, joita voidaan asentaa 

koteihin, kauppojen parkkipaikoille tai erillisiin pikalatauspisteisiin. Latauksessa käytettävä 

latauskaapelin suojausyksikkö tai latauslaite kertoo sähköauton 

akustonvalvontajärjestelmälle maksimilatausvirran, jonka avulla 

akustonvalvontajärjestelmä ohjaa autossa olevan laturin latausvirtaa annetun maksimivirran 

mukaisesti.  

 

Tavallisesta kotitalouspistorasiasta tapahtuvaa latausta kutsutaan lataustavaksi 2 tai hitaaksi 

lataukseksi. Lataustavassa 2 kytketään lataukseen tarkoitettu latauskaapeli 

kotitalouspistorasiaa, jolloin lataus ei ylitä 10 A latausvirtaa, jolla yleisimmät 

kotitalouspistorasiat on kytketty, sillä tavallinen kotitalouspistorasia ei kestä jatkuvaa yli 

10 A virtaa (Sesko 2021), tällöin latausteho olisi maksimissaan 2,3 kW. Hidasta lataustapaa 
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ei suositella käytettäväksi jatkuvana latausmuotona, vaan vain silloin, jos käytettävissä ei ole 

lataustapaa 3. 

 

Peruslataukseksi tai lataustavaksi 3 kutsutaan latausjärjestelmää, jossa sähköauto saa syötön 

sähköauton lataukseen tarkoitetusta pistorasiasta ajoneuvoon kuuluvalta latausjohdolta. 

Lataustapa 3 on sähköauton suositeltu lataustapa, jossa latausteho voi olla jopa 43 kW, kun 

laturia syötetään kolmivaiheisella sähköllä. (Sesko 2021) 

 

Peruslatauspisteiden asentaminen koteihin onnistuu helposti, sillä lähestulkoon kaikki uudet 

omakotitalot Suomessa on varustettu kolmivaiheisella sähköllä, sekä vanhempiin taloihin 

kolmivaihevirran kytkeminen on mahdollista. Kolmivaiheinen systeemi mahdollistaa 

tehokkaamman lataamisen yksivaiheiseen systeemiin verrattuna, sillä rajoittavana tekijänä 

toimii useimmin sulake molemmissa järjestelmissä.  

 

Sähköautoille löytyy myös lataustavan 4 teholatauspaikkoja, joissa sähköautoa syötetään 

tasasähköisellä suurella virralla. Teholaturilla sähköauton lataustehoksi saadaan  

22–350 kW nykyisillä teholatureilla (Sesko 2021). Teholatureita ei löydy normaaleilta 

latauspisteiltä, koska niiden vaatima virta on satoja ampeereita, kun peruslatauksessa 

maksimivirta on 63 ampeeria.  

 

Sähköautojen lataustolpat eivät itsessään ole latureita, vaan ne toimivat 

sähkönjakelupisteenä sähköautoille antaen lataustavan mukaisen lataustehon sähköauton 

sisällä olevalle laturille. Sähköauton sisäinen laturi saa lataustolpalta vaihtovirtaa, jonka se 

muuttaa tasavirraksi tasasuuntaajalla. Sähköauton laturi saa ohjauskäskyt 

akustonvalvontajärjestelmältä, jonka seurauksena se antaa akuille tarvittavan latausvirran ja 

-jännitteen.  
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4. KYLMÄLABORATORIOSSA SUORITETUT AJONEUVOJEN 

LATAUSTAPAHTUMIEN MITTAUKSET 

Työn suorittamista varten saatiin käyttöön Metropolian ammattikorkeakoulun suorittamia 

kylmälaboratorion mittauksia eri sähköautojen lataustapahtumista. Metropolian 

kylmälaboratoriossa suoritettiin mittauksia, joilla voitiin simuloida ulkolämpötilan eri 

lämpötiloja 20 °C:n ja -20 °C:n väliltä. Mittaukset suoritettiin lämpötiloissa 20 °C, 0 °C, -

10 °C ja -20 °C. Mittauksissa käytettiin lataustapaa 3, jolloin sähköautojen lataukset 

pystyttiin suorittamaan ilman lataustehon rajoitusta peruslatauksella. Lataukset on suoritettu 

siten, että latauksen oletetaan alkavan aina suoraan ajosta, jolloin sähköautot on 

esilämmitetty, sekä -20 °C lämpötilassa suoritettiin kaksi mittausta, joista toinen 

esilämmitetyllä akulla ja toinen kylmällä akulla. 

 

Lataukset suoritettiin käyttämällä Enston EVF100W-BSAC lataustavan 3 lataustolppaa ja 

mittaukset suoritettiin Carlo Gavazzi EM340 energiamittarilla, josta saatiin kerättyä 

lataustapahtuman data tietokoneelle. Kuvaan 4.1 on piirretty havainnollistava 

lohkokaaviokuva latausjärjestelystä, jossa auto saa latausenergian lataustolpalta, sekä 

lataustapahtuman data saadaan kerättyä energiamittarilta. 

 

 

Kuva 4.1 Kuvassa esitetty kylmälaboratorion mittauksien latausjärjestely. 

4.1 Volkswagen ID.3 

 

Volkswagen ID.3 autolla suoritettiin viisi mittausta, jotka aloitettiin SOC 70 % ja lopetettiin, 

kun SOC oli 90 %. Kuvassa 4.2 on piirretty lataustapahtumien latausteho ajan suhteen. 

 



14 

 

 

Kuva 4.2 Volkswagen ID.3 sähköauton lataustapahtuma neljällä eri lämpötilalla. -20°C lämpötilalla kaksi 

mittausta, joissa toinen lataus suoraan ajosta ja toinen kylmällä akustolla. 

 

Kuvasta 4.2 huomataan, että lämpötilalla ei ollut suurta merkitystä, kun auto oli laitettu 

lataukseen esilämmitettynä, eli suoraan ajosta. Kun auto laitettiin lataukseen kylmänä, 

huomataan lataustapahtuman keston kasvavan merkittävästi. Taulukossa 4.1 on esitetty 

latausten kokonaisenergiat, sekä latauksien kestot. 

 

Taulukko 4.1 Volkswagen ID3 sähköauton latausten kokonaisenergiat kilowattitunteina ja latausajat 

minuutteina 

Lämpötila [°C] Kokonaisenergia [kWh] Latauksen kesto [min] 

20  13,0 70 

0 suoraan ajosta 12,3 68 

-10 suoraan ajosta 12,6 68 

-20 suoraan ajosta 12,6 68 

-20 kylmä auto 15,0 101 

 

Taulukosta 4.1 huomataan, että latauksen kokonaisenergia kasvoi, kun autoa ei ollut laitettu 

suoraan ajosta lataukseen, vaan se ladattiin kylmänä. Latauksen kesto kasvoi myös 

huomattavasti. 
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4.2 Kia E-Niro 

 

Kia E-Niro autolla suoritettiin viisi mittausta, jotka aloitettiin SOC 70 % ja lopetettiin, kun 

SOC oli 100 %. Kuvassa 4.3 on piirretty lataustapahtumien latausteho ajan suhteen. 

 

 

Kuva 4.3 Kia E-Niro sähköauton lataustapahtuma neljällä eri lämpötilalla. -20°C lämpötilalla kaksi mittausta, 

joissa toinen lataus suoraan ajosta ja toinen kylmällä akustolla, nimitys -20 °C kylmä 

tarkoittaa latauksen aloittamista, kun autoa ei ollut esilämmitetty, vaan akun oli annettu 

jäähtyä ympäristön lämpötilaan. 

 

Kuvasta 4.3 huomataan lataustapahtuman kestävän pidempään kylmissä olosuhteissa, eikä 

lämpötilalla vaikuta olevan merkitystä lataustehoon, vaan se pysyy kaikissa mittauksissa 

saman muotoisena. Taulukossa 4.2 on esitetty latausten kokonaisenergiat, sekä latauksien 

kestot. 

 

Taulukko 4.2 Kia E-Niro sähköauton latausten kokonaisenergiat kilowattitunteina ja latausajat minuutteina 

Lämpötila [°C] Kokonaisenergia [kWh] Latauksen kesto [min] 

20 23,2 128 

0 suoraan ajosta 23,0 142 

-10 suoraan ajosta 25,4 157 

-20 suoraan ajosta 24,2 151 

-20 kylmä auto 27,4 169 

 

Taulukon 4.2 tuloksista huomataan, että lataustapahtuman kesto kasvoi lämpötilan 

laskiessa, sekä -20 °C:n lämpötilassa suoritetun latauksen kokonaisenergia kasvoi kahdella 

kilowattitunnilla -10 °C:n lämpötilan mittaukseen nähden ja yli neljä kilowattituntia 

verrattuna 20 °C:n lämpötilan mittaukseen. 
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4.3 Nissan Leaf 2019 vuoden malli 

 

Nissan Leaf autolla suoritettiin viisi mittausta, jotka aloitettiin SOC ollessa 70 %. Kuvassa 

4.4 on piirretty lataustapahtumien latausteho ajan suhteen. 

 

 

Kuva 4.4 Nissan Leaf 2019 vuosimallin sähköauton lataustapahtuma neljällä eri lämpötilalla. -20°C 

lämpötilalla kaksi mittausta, joissa toinen lataus suoraan ajosta ja toinen kylmällä akustolla, 

nimitys -20 °C kylmä tarkoittaa latauksen aloittamista, kun autoa ei ollut esilämmitetty, vaan 

akun oli annettu jäähtyä ympäristön lämpötilaan. 

 

Kuvasta 4.4 huomataan, että -20 °C:n lataustapahtumat eroavat muista lataustehojen 

käyristä, joiden molempien latausteho kärsii latauksen alun jälkeen. Kuvasta huomataan 

myös, että kylmällä akulla suoritetun -20 °C:n lataustapahtuman latausteho ei pääty nollaan, 

vaan se jatkaa lataamista sykleittäin. Taulukossa 4.3 on esitetty latausten kokonaisenergiat, 

sekä latauksien kestot.  

 

Taulukko 4.3 Nissan Leaf sähköauton latausten kokonaisenergiat kilowattitunteina ja latausajat minuutteina 

Lämpötila [°C] Kokonaisenergia [kWh] Latauksen kesto [min] 

20 20,3 221 

0 suoraan ajosta 17,8 202 

-10 suoraan ajosta 18,1 237 

-20 suoraan ajosta 15,3 269 

-20 kylmä auto 15,6 266 

 

 

Taulukosta 4.3 voidaan havaita, että -20 °C:n latauksissa ei ole merkittävää eroa, vaan 

molempien kokonaisenergiat ja latauksien kestot ovat lähestulkoon samat. Voidaan havaita 



17 

 

myös, että molemmat -20 °C:n lataukset kestivät yli 30 minuuttia enemmän kuin muut 

lataustapahtumat. Voidaan havaita myös, että kaikissa lataustapahtumissa akulle menee 

vähemmän energiaa verrattuna 20 °C:n lämpötilan lataustapahtumaan. 

4.4 Tesla Model S P85D 2016 vuoden malli 

 

Tesla Model S P85D autolla suoritettiin viisi mittausta, jotka aloitettiin SOC 70 % ja 

lopetettiin, kun SOC oli 100 %. Kuvassa 4.5 on piirretty lataustapahtumien latausteho ajan 

suhteen. 

 

 

Kuva 4.5 Teslan Model S 2016 vuosimallin sähköauton lataustapahtuma neljällä eri lämpötilalla. -20°C 

lämpötilalla kaksi mittausta, joissa toinen lataus suoraan ajosta ja toinen kylmällä akustolla, 

nimitys -20 °C kylmä tarkoittaa latauksen aloittamista, kun autoa ei ollut esilämmitetty, vaan 

akun oli annettu jäähtyä ympäristön lämpötilaan. 

 

Kuvasta 4.5 voidaan havaita, että lataustapahtumat eroavat merkittävästi 20 °C:n ja 0 °C:n 

lataustapahtumista, kun lataus suoritetaan alle 0 °C:n lämpötiloissa. Kun autoa ladataan  

-20 °C:n lämpötilassa huomataan, että lataus tapahtuu sykleittäin, sekä kylmän auton 

latauskäyrästä havaitaan osuus, jossa auto lämmittää akkua vakioteholla, eikä aloita 

varsinaista latausta. Taulukossa 4.4 on esitetty latausten kokonaisenergiat, sekä latauksien 

kestot. 
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Taulukko 4.4 Teslan Model S sähköauton latausten kokonaisenergiat kilowattitunteina ja latausajat 

minuutteina 

Lämpötila [°C] Kokonaisenergia [kWh] Latauksen kesto [min] 

20 15,7 48 

0 suoraan ajosta 15,6 48 

-10 suoraan ajosta 15,7 64 

-20 suoraan ajosta 16,7 85 

-20 kylmä auto 23,5 152 

 

Taulukosta 4.4 voidaan havaita, että -20 °C:n lämpötilassa kylmän auton lataukseen kului 

6,8 kWh enemmän energiaa, sekä latauksen kesto oli lähes kaksinkertainen esilämmitettyyn 

autoon nähden ja yli kolminkertainen 20 °C lämpötilassa ladattuun autoon nähden. 
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5. KYLMIEN ÄÄRIOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS AKKUUN JA 

LATAUSTAPAHTUMAAN 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksia, joiden aihe liittyy sähköautojen akkujen 

lataamiseen kylmissä lämpötiloissa. Näiden tutkimusten tuloksia voidaan verrata 

laboratoriomittausten tuloksiin ja niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä.  

 

Lindgren ja Lund (Lindgren ym. 2016) suorittivat Aalto yliopistolla tutkimuksen, jossa 

käytiin läpi äärimmäisten lämpötilojen vaikutusta lataustapahtumaan ja akun suorituskykyyn 

simulaation avulla. Tutkimukseen käytettiin suomalaisten sähköautojen keskimatkoja ja 

keskinopeuksia työpäivän aikana, sekä yksittäisen akkukennon simulaatiota. Simulaatiolla 

huomattiin, että keskimääräinen latausteho laski -10 °C:n lämpötilassa 16 % verrattuna 

20 °C:n lämpötilassa suoritettuun lataamiseen. Jos akunlämmityssysteemi ja sisätilat olivat 

lämmitettynä -10 °C:n lämpötilassa, nousi latausteho 9 % verrattuna siihen, että ne eivät 

olleet käytössä. Simulaatiossa 0 °C:n asteen lämpötilassa suoritettu latauksen kesto kasvoi 

70 % verrattuna 20 °C:n lämpötilassa suoritettuun lataukseen ja -10 °C:n lämpötilassa 

latauksen kesto kasvoi vielä 88 % lisää, kun akkua ei ollut lämmitetty etukäteen. 

Esilämmityksellä latauksen kesto pieneni 28 % -10 °C:n lämpötilassa suoritetussa 

lataustapahtumassa verrattuna kylmään akkuun, sekä 0 °C:n lämpötilassa latauksen kesto 

pieneni 12 % verrattuna kylmään akkuun. 

 

Motoakin, Yin ja Saliburyn tutkimus tehtiin New York Cityn sähköautoisten taksien datojen 

perusteella. Dataa saatiin kesäkuun 2013 ja helmikuun 2015 väliltä, joka sisälsi akkujen 

virrat, jännitteet, lataustasot, ajoneuvon nopeudet, ympäristön lämpötilat, sekä latausten 

kestot. Näiden perusteella tutkimuksessa tehtiin kaavioita latauksien kestoista ja 

lataustasoista, jotka on esitetty kuvassa 5.1. (Motoaki ym. 2018) 

 

 

Kuva 5.1 Lataustasojen kasvut ja lataustasot lataustapahtumien jälkeen esitettynä latausajan suhteen (Motoaki 

ym.2018) 

Kuvan 5.1 kuvaajista käy ilmi, että latauksen kesto kasvoi, lämpötilan laskiessa alle 0 °C:n 

lähestulkoon kaikissa lataustapahtumissa. Tutkimuksessa pikalataukset, joiden kesto oli 30 
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minuuttia, akkujen varaustasot jäivät 0 °C:n lämpötilassa 22–36 % pienemmäksi verrattuna 

25 °C: lämpötilassa suoritettuun lataukseen (Motoaki ym. 2018). 

 

Trentaduen ja kumppanien suorittamassa tutkimuksessa tutkittiin äärimmäisten lämpötilojen 

vaikutusta sähköautojen pikalataustapahtumaan. Tutkimuksessa testattiin seitsemää eri 

lataustolppaa neljällä eri latauslämpötilalla, joita olivat -25 °C, -15 °C, 25 °C ja 40 °C. 

Lataukset aloitettiin samoilla akun varaustasoilla, sekä lataustapahtumien avulla saatiin 

muodostettua kuvaajat lataustehoille eri lämpötiloissa, jotka on esitetty kuvassa 5.2  

 

 

Kuva 5.2 Akkuihin ladattu kokonaisteho esitettynä lämpötilan suhteen. Kuvassa käyrät kuvaavat eri 

lataustolppia ja käyrien pisteet ovat lataustehoja tietyissä latauslämpötiloissa. 

Kuvasta 5.2 käy ilmi, että lämpötilojen ollessa positiivisia, ei lataustehoissa ollut merkittävää 

eroa, kun taas kylmissä lämpötiloissa suoritetuissa lataustapahtumissa akut ottivat 

merkittävästi vähemmän tehoa vastaan. (Trentadue ym. 2018) 

 

Tutkimuksissa sähköautojen lataustehoissa ei ollut suurta eroa lämpötilan ollessa yli 0 °C, 

mutta kaikissa tutkimuksissa akkujen latausteho heikkeni merkittävästi, kun lämpötila laski 

0 °C:n alapuolelle, jonka seurauksen myös lataustapahtuman kesto kasvoi, jos akut ladattiin 

yhtä täyteen, kuin lämpimässä suoritetussa latauksessa. 
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6. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Metropolian ammattikorkeakoulun suorittamien mittausten aineistoista on koostettu 

tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan vertailla lataustapahtumien muutosta 20 °C:n 

lämpötilassa suoritettuun lataustapahtumaan. -20 °C kylmän lataustapahtuma tarkoittaa, että 

auto on saanut jäähtyä ympäristön lämpötilaan, jolloin se vastaa lataustapahtumaa, jolloin 

autoa ei ole laitettu lataukseen suoraan ajosta. Taulukossa 6.1 on esitetty sähköautojen 

lataustapahtumien vaatima latausenergian vertailua 20 °C:n lämpötilan latausenergiaan. 

 

Taulukko 6.1 Lataustapahtumien latausenergian vertailua 20 °C:n lämpötilassa tehtyyn mittaukseen 

mallikohtaisesti 

 

Taulukosta 6.1 voidaan havaita, että kaikkien sähköautojen latausenergiat eivät käyttäydy 

samalla tavalla, vaan ne vaihtelevat paljon mallikohtaisesti. Lämpötila vaikuttaa sähköauton 

latauksen latausenergiaan merkittävästi. Huomataan että useimmissa lataustapahtumissa 

latauksen aloittaminen suoraan ajosta oli latausenergian kannalta parempi vaihtoehto, kuin 

latauksen aloittaminen kylmällä akulla, jossa lataukseen kuluvaa energiaa meni 

merkittävästi enemmän useimmissa autoissa.  

 

Poikkeuksena muihin autoihin huomataan, että Nissan Leaf auton kokonaislatausenergia on 

laskenut verrattuna 20 °C:n lämpötilassa tehtyyn lataustapahtumaan. Tämän voidaan olettaa 

johtuvan, sillä ettei kyseisessä autossa ole akunlämmitysjärjestelmää, jonka seurauksena 

akun sisäinen resistanssi muuttuu siten, että akunhallintajärjestelmä tulkitsee akun 

referenssijännitteen olevan lähellä täyteen ladatun akun referenssijännitettä. Akun 

kemiallisten ominaisuuksien takia akunvalvontajärjestelmä alkaa rajoittamaan latauksen 

virtaa, vaikka akku ei ole oikeasti latautunut lähes täyteen. Rajoitetun latausvirran takia 

latausteho oli todella pieni, sekä lataus keskeytettiin ennen kuin akku oli oikeasti täynnä. 

 

Taulukossa 6.2 on esitetty sähköautojen lataustapahtumiin kuluvan ajan vertailua 20 °C:n 

lämpötilan latausaikaan. 

 

Taulukko 6.2 Lataustapahtumien latauksen keston vertailua 20 °C:n lämpötilan latauksen kestoon 

mallikohtaisesti 

Malli 

Lataustapahtuman keston muutos 20 °C:n lämpötilan 
lataustapahtumaan prosentteina 

20 °C 0 °C -10 °C -20 °C -20 °C kylmä 

Volkswagen ID.3 0 % -3 % -3 % -3 % 45 % 

Kia E-Niro 0 % 11 % 22 % 18 % 32 % 

Nissan Leaf 0 % -9 % 7 % 22 % 20 % 

Tesla Model S 0 % 1 % 34 % 78 % 220 % 

 

Malli 

Latauksen kokonaislatausenergian muutos 20°C:n lämpötilan 
lataustapahtumaan prosentteina 

20 °C 0 °C -10 °C -20 °C -20 °C kylmä 

Volkswagen ID.3 0 % -5 % -3 % -3 % 15 % 

Kia E-Niro 0 % -1 % 9 % 4 % 18 % 

Nissan Leaf 0 % -12 % -11 % -25 % -23 % 

Tesla Model S 0 % -1 % 0 % 6 % 50 % 



22 

 

Taulukosta 6.2 voidaan havaita, että lataukseen kuluva aika kasvoi useimmissa autoissa 

lämpötilan laskiessa. Latausaika kasvoi kaikissa malleissa merkittävästi, kun autoa ei ollut 

laitettu lataukseen suoraan ajosta -20 °C:n lämpötilassa, kun sähköauton latauksen kestoa 

verrataan 20 °C:n lämpötilassa suoritettuun latauksen kestoon. 

 

Mittausten ja tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että äärimmäiset kylmät lämpötilat 

heikentävät akun lataustapahtuman tehoa merkittävästi. Lataustehon laskun seurauksena 

myös latauksen kesto kasvaa merkittävästi. Sähköauto kannattaisi myös mittausten 

perusteella laittaa aina lataukseen suoraan ajon jälkeen akun ollessa vielä lämmin, jos 

mahdollista, jolloin vaadittavaa latausenergian määrää voidaan laskea merkittävästi 

verrattuna siihen, että auton annettaisiin olla kylmässä ja laitettaisiin lataukseen vasta tunteja 

ajon jälkeen. Nissan Leafin lataustapahtumien perusteella voidaan esittää, että 

akunlämmitysjärjestelmän vaikutus on merkittävä, jos akkua ladataan ulkona kylmissä 

lämpötiloissa, sillä Leaf ei ottanut mittausten perusteella latausta kunnolla vastaan latauksen 

aloittamisen jälkeen lämpötilan ollessa -20 °C.  
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7. YHTEENVETO 

Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka apuna käytettiin tieteellisiä artikkeleita ja 

valmiita tutkimuksia. Työn suorittamista varten saatiin myös käyttöön Metropolian 

ammattikorkeakoulun kylmälaboratoriossa suoritettuja mittauksia lataustapahtumista.  

 

Sähköauton akkuina käytetään yleisimmin nikkeli- tai litiumakkuja, joiden 

suosituslatauslämpötila on yli 0 °C. Akut koostuvat akkukennoista, joita on kytketty rinnan 

kapasiteetin kasvattamiseksi, sekä rinnan kytketyt akkuryhmät kytketään sarjaan tarvittavan 

jännitteen saamiseksi. Akkujen turvallisuudesta vastaa akustonvalvontajärjestelmä, joka 

valvoo jatkuvasti akun virtaa, jännitettä ja lämpötilaa. 

 

Kylmälaboratorion mittauksissa lataustapahtuman kesto on merkittävästi suurempi kylmällä 

akulla -20 °C:n lämpötilassa verrattuna 20 °C:n lämpötilassa suoritettuun lataustapahtumaan 

kaikilla autoilla suoritetuissa mittauksissa. Latauksen kestoa saatiin pienennettyä laittamalla 

autot lataukseen suoraan ajosta, jolloin akut olivat lämmitettyjä. Latauksissa vaadittava 

energia kasvoi kylmillä akuilla 15–50 % -20 °C:n lämpötilassa verrattuna 20 °C:n 

lämpötilassa suoritettuihin lataustapahtumiin. Tämäkin saatiin pienennettyä vain 

muutamaan prosenttiin laittamalla autot lataukseen suoraan ajosta. Poikkeuksena 

mittauksissa oli Nissan Leaf, joka ei ottanut latausta kunnolla vastaan -20 °C:n lämpötilassa, 

jonka voidaan olettaa johtuvan siitä, ettei autossa ole akkua lämmittävää järjestelmää. 

 

Tutkimuksissa latauksen kesto kasvoi lämpötilan laskiessa alle 0 °C:n, sekä samalla laski 

myös latausteho. Kylmässä suoritetut pikalataukset jättivät autot tyhjemmiksi, kuin 

lämpimässä suoritetuissa lataustapahtumissa, joka johtuu lataustehon heikkenemisestä. 

 

Sähköautojen lataamisessa huomataan merkittävä hyöty laittamalla auto lataukseen suoraan 

ajosta, jos lämpötila on alle -10 °C, jolloin auton akusto on lämmin. Lappeenrannassa 

talvisin on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana poikkeuksetta alle 20 päivää, jolloin 

lämpötila on laskenut alle -20 °C:n, joten kovien pakkasten vaikutus ei ole jokapäiväinen 

ongelma, mutta niiden kannalta on hyvä tietää kylmän vaikutuksia ehkäiseviä toimia, kuten 

auton laittamisen lataukseen suoraan ajosta tai sisällyttämällä autoon 

akunlämmitysjärjestelmän.  
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