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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

n

havaintoarvojen lukumäärä

N

normaalijakauma

𝑃

todennäköisyys

s

otoskeskihajonta

s2

otosvarianssi

𝑋

satunnaismuuttuja

𝑥̅

aritmeettinen otoskeskiarvo

𝑥𝑘

satunnaismuuttujan havaintoarvo

𝑧0,99

luottamustaso (99 %)

µ

odotusarvo

𝜇̂

otoskeskiarvon estimaatti

𝜎

hajonta

𝜎2

varianssi

𝜎̂ 2

otosvarianssin estimaatti

BEV

täyssähköauto (engl. battery electric vehicle)

BMS

akunhallintajärjestelmä (engl. battery management system)

BTMS

akunlämmönhallintajärjestelmä (engl. battery thermal management system)

CEE

sähkölaitestandardi (engl. international commission on rules for the approval
of electric equipment)

ea

rakentamisen aluetehokkuus

HLT

henkilöliikennetutkimus

IP

kotelointiluokitus (engl. ingress protection code)

LVISA

lämpö, vesi/viemäri, ilmanvaihto/ilmastointi, sähkö, automaatio

NEDC

päästömittausstandardi (engl. new European driving cycle)

PHEV

lataushybridi (engl. plug-in hybrid electric vehicle)

SOC

akuston varaustila (engl. state of charge)

SVT

Suomen virallinen tilasto

WLTP

päästömittausstandardi (engl. worldwide harmonized light vehicle test procedure)
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1 JOHDANTO
Sähköautojen määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Sen myötä on syntynyt tarve
huomioida entistä paremmin niiden muodostama latausteho kiinteistön sähköverkon mitoituksessa. Sähköautojen yleistymisen taustatekijöinä ovat olleet yhteiskuntaan laajasti vaikuttaneet, yleiset ja pidempiaikaiset kehityssuunnat, megatrendit. Niitä ovat jo pidemmän
aikaa olleet yhteiskunnan sähköistyminen ja digitalisoituminen sekä ekologinen jälleenrakentaminen. Megatrendit ovat siivittäneet eri sektoreilla teknologian kehitystä. Tavalliselle
kansalaiselle se on näkynyt esimerkiksi sähköautojen ilmestymisenä vaihtoehdoksi yhä useamman autovalmistajan myyntilistalle ja myöhemmin myös vaihtoautomarkkinoille erilaisiin hintaluokkiin. Sähköverkkojen näkökulmasta sähköautojen yleistyminen on näkynyt latauspisteiden ja sitä myöten lataustehojen ja -energioiden lisääntymisenä verkoissa.
Monelle suomalaiselle henkilöauto on lähes päivittäinen välttämättömyys. Sähköautojen
yleistyminen tulee siten koskettamaan laajasti eri ihmisryhmiä ja tulevina vuosina yhä useammalle talon asukkaalle tai yhtiökokouksessa istuvalle tulee eteen erilaiset kysymykset
sähköautoiluun ja sen lataukseen liittyen. Sähköverkkoihin muutos vaikuttaa myös laajaalaisesti. Siinä missä esimerkiksi uusiutuvaa ja hajautettua sähköntuotantoa kytkeytyy suuria
osia suur- ja keskijänniteverkkoihin, kohdistuu sähköautojen latauksen verkkovaikutus lähes
aina pienjänniteverkoista asti sähköjärjestelmään. Lisäksi sähköautojen verkkovaikutus ei
ole yhtä paikkaan sidottua. Sähköverkkojen pitkän jopa reilusti yli 40 vuoden eliniän myötä
sähköautojen latauksen lisääntyminen kohdistuu enenevissä määrin verkkoihin, joiden suunnittelun ja rakentamisen aikoihin niiden yleistymisestä ja tehon- sekä energiantarpeesta ei
ollut tietoa. Aihe on ollut viime aikoina kiihtyvän kiinnostuksen kohteena myös tutkimuksen
saralla. Samaan aikaan lainsäädäntöä on päivitetty ja nykyään useissa uusissa kiinteistöissä
ja laajoissa korjausrakennuskohteissa tulee varautua sähköautojen yleistymiseen (FINLEX
733/2020).
Muutoksen vaikutukset eivät aina näy kohteissaan tasaisesti. Niillä voi kuitenkin olla hyvin
pitkäaikaisia vaikutuksia ja lopulta muutokseen vastaaminen voi viedä vuosikymmeniä. Esimerkiksi sopii sähköverkkoihin aikaisemmin vaikuttanut muutos, joka liittyi sähkön toimitusvarmuuteen. Siinä vaatimukset kasvoivat lopulta nopeasti ja sen vaikutukset alkoivat to-
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den teolla tuntua sähköverkoissa 2010-luvun aikana. Vuosikymmenen alun myrskyjen seurauksena sadat tuhannet ihmiset olivat olleet ilman sähköä, osa jopa viikkojen ajan. Samaan
aikaan nähtiin, että varsinkin tulevaisuudessa yhteiskunnan sietokyky sähkökatkoihin tulee
olemaan heikompi. Yhteiskunnan riippuvuus sähköstä nähtiin kasvavan, eivätkä sähköverkot enää täyttäneet tulevaisuuden tarpeita. Vuodesta 2013 lähtien on monin paikoin sähkön
toimitusvarmuutta parannettu ja työ jatkuu edelleen. Aikataulu asetettiin aluksi vuoteen
2028, mutta sitä on myöhemmin viivästetty kustannusten takia vuoteen 2036 (eduskunta
2021).
Viimeisimpien Kiinteistöliiton teettämien korjausrakentamisbarometrien mukaan yli 30 prosenttia kerros- ja rivitaloyhtiöistä katsoo, että heillä on tarvetta sähköautojen latauspisteen
tai -pisteiden korjaukselle tai muulle ylläpidolliselle toimenpiteelle seuraavan viiden vuoden
aikana (Kiinteistöliitto 2020a). Rakennusinvestointeihin sitoutuvan pääoman kasvaessa ja
sähköverkkoinvestointien pitkävaikutteisen investointiluonteen takia tarve sähköautojen lataustehon luotettavalle määrittämiselle kasvaa. Sen avulla pystytään entistä paremmin huomioimaan kehitystä ja välttämään tarpeetonta yli- tai alimitoittamista. Lisähaasteen Suomessa tehtävään määritykseen tuo vuodenaikojen merkitys kuormituksen vaihteluun. Aikaisempien tutkimuksien yleisenä johtopäätöksenä on ollut esimerkiksi, että haaste sähköautojen latauksessa kohdistuu sähköenergian riittävyyden sijasta ennemmin kapasiteetista kumpuaviin ongelmiin.
Tämä diplomityö on suoritettu osana Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT)
vetämää tutkimusprojektia: Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus ja mitoitusteho
erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkimushankkeessa on selvitetty mm. kylmien olosuhteiden vaikutusta sähköautojen lataustehoihin ja -energioihin ja siitä johtuvaa tarvetta latausjärjestelmän mitoitukseen.
1.1 Taustaa
Vanhat kiinteistöverkot edustavat aikansa suunnittelun ja mitoituksen periaatteita. Verkkoja
on voitu toki päivittää korjauksien tai saneerauksien myötä, mutta niiden soveltuvuus aina
tulevaisuuden sähkönkäytön tarpeisiin vaihtelee. Päivityksen tarvetta voi ilmetä, vaikkei tekniikan elinikä esimerkiksi kaapeloinnin osalta vielä olisikaan saavutettu. Lisääntynyt ja
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muuttunut sähkönkäyttö voi vaatia aikaistettuja investointeja ja järjestelmien päivittämistä.
Järjestelmältä odotetut vaatimukset voivat myös olla muuttuneet ja muuttua tulevaisuudessa.
Suomessa peruskorjausikään ennättäneiden kiinteistöjen sähkönkulutus on yleisesti lisääntynyt rakentamisajankohdastaan. Tästä huolimatta vanha kiinteistöliittymä voi toki soveltua
vielä nykyistäkin huomattavasti suuremmalle kuormitukselle. Kiinteistön energiantarve on
ehkä aikojen saatossa muuttunut ja suunnittelussa jätetty pieni kasvuvara on tätä myöten
suurentunut tai liittymä on näin jälkikäteen tarkasteltuna ollut aikoinaan tarpeettoman ylimitoitettu. Tavalla tai toisella jäänyttä varaa saatetaan nyt myös kiittää, jos tehon tarve kasvaa.
Mikäli uusi sähkönkäyttö ajoittuu nykyisten huipputehojen ulkopuolelle, on varaa vielä
enemmän. Kiinteistön sähkönkäytön ja sähköautojen latauksen järjestämisen kannalta keskeisiä ovat kiinteistön liittymäoikeus paikalliseen sähkönjakeluverkkoyhtiöön (kiinteistön
pääsulake) ja kaapelointi pysäköintialueelle. Vaikka vanhassa järjestelmässä riittäisi kapasiteettia lisääntyvää sähkönkäyttöä varten voi järjestelmän päivittäminen tai uusiminen olla
perusteltua esimerkiksi turvallisuuden, talouslaskelmien tai käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen myötä.
Sähkönkulutustottumukset ja siinä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet eri aikakausina
sähköisiin mitoitusperusteisiin ja liittymätehojen laskemiseen. Eri vuosikymmenien aikana
sähkönkäyttö on pääsääntöisesti lisääntynyt kerros- ja rivitaloissa eri tekijöiden seurauksena.
Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kerrostaloissa ruuanvalmistuksessa kaasuliesien korvautuminen sähköliesillä, keittiöissä yleisesti lisääntyneet kodinkoneet sekä huoneistokohtaisesti
yleistyneet saunat. Sähkönkäytönmuutokset ovat myöhemmin jalkautuneet myös eri mitoitusohjeistuksiin, joita on julkaistu esimerkiksi Sähkölaitosyhdistyksen urakoitsijaohjeissa.
(Neuvonen 2015)
Sähköautojen ilmaantuminen katukuvaan ja kiinteistöjen pihoille on esimerkki aivan viimeaikaisesta muutoksesta, jonka myötä on tarve uudelle tarkastelulle niiden merkityksestä kiinteistöverkkojen kuormitukselle. Viimeisinpien tilastojen mukaan sähköautojen osuus uusista
ajoneuvoista kasvaa ehkä jopa nopeammin kuin ennustukset ja tavoitteet ovat olleet (Andersson et al. 2020). Autoilun tulevaisuuden kehitystä ajatellen monet autonvalmistajat ovat
myös ilmoittaneet luopuvansa muiden kuin sähköautojen valmistuksesta seuraavan kymme-
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nen vuoden aikana. Aihe on sähköverkon mitoitusohjeiden osalta uudehko. Eri ohjeiden välillä on olemassa eroavaisuuksia, epävarmuustekijöitä ja muita avoimia kysymyksiä. Suunnittelijaan kohdistuvat odotukset korostuvat tällä hetkellä.
1.2 Työn tavoitteet, rajaukset ja tutkimusmenetelmät
Tässä diplomityössä on tavoitteena selvittää sähköautojen latauskuormitukseen vaikuttavia
tekijöitä ja mallintaa ihmisten keskimääräisen liikkumistarpeen täyttävän sähköautojen latauksen muodostamaa kuormitusta kiinteistöverkoille ja pysäköintialueille. Kiinteistöverkkojen kuormitus mallinnetaan hyödyntäen muun muassa sähköautoille tehtyjä mittauksia ja
ihmisten liikkumistarpeesta ja sen ajoittumisesta tehtyjä tutkimuksia. Kiinteistöverkkojen
nykytilaa selvitetään kirjallisuuskatsauksen ja tarkastelemalla aiheesta käytettävissä olevia
tutkimusaineistoja, pysäköintialueiden sähköisestä mitoituksesta tehtyjä ohjeita ja suosituksia sekä niiden taustalla olevia standardeja. Niiden sekä aiheesta tehtyjen julkaisujen pohjalta
luodaan kokonaiskuvaa pysäköintialueiden nykytilasta. Tarkastelu rajataan koskemaan
asuinkiinteistöjen pysäköintialueita. Tältä osin vastataan seuraavaan tutkimuskysymykseen:
1. Millaisia periaatteita pysäköintialueiden sähkönsyöttöjärjestelmän mitoituksessa on
sovellettu?
Selvitetään koti- ja ulkomaisten tutkimusten ja selvitysten pohjalta tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköautojen energiankulutukseen ja niiden latauksen muodostamaan kuormitukseen
kiinteistöverkoissa. Sähköautoista työ on rajattu koskemaan henkilöautoja. Tarkastelussa
keskitytään kuormitusvirran muodostumiseen ja sähkön laatuun liittyvät tekijät, kuten jännitevaihtelut, rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi painotetaan pohjoisista olosuhteista
aiheutuvia tekijöitä ja tutkimuksia, joita on tehty samankaltaisissa olosuhteissa. Vastataan
seuraavaan tutkimuskysymykseen:
2. Mitkä tekijät vaikuttavat sähköautojen muodostamaan kuormitukseen?
Kiinteistökuormitukseen vaikuttavien tekijöiden pohjalta mallinnetaan sähköauton latauksen ajallista jakautumista. Mallinnuksessa hyödynnetään muun muassa LUT:n tutkimushankkeessa sähköautoille kylmissä olosuhteissa tehtyjen laboratoriomittausten muodostamia latausprofiileja ja Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksesta saatua aineistoa. Se
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suoritetaan numeeriseen laskentaan soveltuvalla MATLAB-tietokoneohjelmalla ja Monte
Carlo-menetelmällä. Mallinnuksien pohjalta luodaan kuormituskäyriä erilaisien taloyhtiöiden tilanteisiin. Niistä selvitetään tilastollisia ominaisuuksia ja tarkastellaan eri luotettavuustasojen vaikutusta liittymän mitoitukseen. Lisäksi tarkastellaan älykkäiden ohjausjärjestelmien vaikutusta kuormituskäyrien huipputehojen rajaamiseen. Ratkaistavina tutkimuskysymyksinä näin ollen ovat:
3. Minkälaiseen mitoitukseen tilastolliset käsittelytavat ja eri luotettavuustasot johtavat?
4. Millaisia vaikutuksia älykkäillä ohjausjärjestelmillä olisi sähköautojen aiheuttamaan
kuormitukseen ja liittymän mitoitukseen?
1.3 Työn rakenne
Sähköautojen latauskuormituksen määrittäminen aloitetaan luvuissa kaksi ja kolme tehtävällä taustaselvityksellä kiinteistöverkkoihin ja sähköautojen latauskuormitukseen vaikuttaviin tekijöihin. Työn toisessa luvussa käsitellään yleisesti kiinteistöverkkoja, pysäköintialueita ja aineistojen tilastollista käsittelyä. Lisäksi luodaan katsaus sähköautojen latausjärjestelmiä koskeviin lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin pysäköintialueille. Työn kolmannessa luvussa käsitellään lyhyesti sähköautojen latausta ja taustoitetaan laajemmin sähköautojen energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Luvussa esitellään myös sähköauton lataukseen liittyviä määräyksiä ja latauspisteiden rakentamiseen liittyviä ohjeita.
Työn jälkimmäinen osa liittyy latauskuormituksen mallinnukseen, mallinnuksen tuloksiin ja
siitä tehtäviin johtopäätöksiin. Luvussa neljä esitellään mallinnuksen lähtötiedot ja periaatteet. Mallinnuksen tuloksien laajemmassa ymmärtämisessä auttaa erityisesti luku 4.5, jossa
käydään yksityiskohtaisesti läpi mallinnuksessa tehtävä tilastollinen laskenta ohjaamattomalle ja älykkäästi ohjatulle latausjärjestelmälle. Luvussa viisi esitellään mallinnuksen tuloksia. Tuloksia on esitetty erikseen kerros- ja rivitaloyhtiöille ja ohjaamattomalle ja älykkäästi ohjatulle latausjärjestelmälle. Työn viimeisissä luvuissa analysoidaan tuloksia ja esitetään työstä tehtävät johtopäätökset.
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2 KIINTEISTÖT, SÄHKÖKUORMAT JA AINEISTOJEN TILASTOLLINEN KÄSITTELY
Sähkönkulutuksen muutoksia on tapahtunut historian saatossa eri syiden seurauksena. Historian esimerkkien mukaisesti sähkön kulutustottumusten muutokset ja kulutuksen kasvu ei
itsessään muodosta estettä, kunhan sen vaikutukset huomioidaan sähköjärjestelmässä. Sähköautojen tarvitseman sähköenergian ja siitä seuraavan kiinteistökuormituksen vaikutuksen
arvioimiseksi on syytä ensiksi tutustua kiinteistöympäristön nykytilaan ja siihen johtaneeseen kehityspolkuun. Kiinteistöverkkoja käsiteltäessä on huomioitava, että ne ovat osa suurempaa sähköjärjestelmää ja käsittävät lopulta vain osan koko järjestelmästä. Pienjännitteisten kiinteistöverkkojen lisäksi sähköjärjestelmä käsittää sähköntuotantolaitokset ja siirto- ja
jakeluverkot. Kuvassa 2.1 on esitetty sähkönjakeluverkkojen kokonaisuutta ja tarkasteltavien kerros- ja rivitalokiinteistöjen kokonaisuutta siitä. Tässä luvussa käsitellään lisäksi aineistojen tilastollista käsittelyä, latausjärjestelmistä pysäköintialueille tulevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia sekä siihen liittyviä tukimuotoja.

Kuva 2.1 Sähköjärjestelmän jakeluverkko. Tarkasteltavat kiinteistöt merkitty pistekatkoviivalla.
Kuva ei edusta kattavasti erilaisia jakeluverkkoon liitettyjä kiinteistöjä, sähkönkäyttöpaikkoja ja jakeluverkon toimintaan vaadittavia laitteita.
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2.1 Kiinteistöverkkojen kehitys nykypäivään
Kiinteistöjen sähköistyksen juuret johtavat Suomessa aina 1880 -luvulle asti, jolloin ensimmäisiä kiinteistöjä on sähköistetty paikallisten sähkölaitosten toimesta. Ensimmäisten vuosikymmenten sähköasennukset ovat tietenkin saaneet väistyä jo päivitettyjen tieltä, mutta
tyypillistä tuon aikaisille järjestelmille ovat olleet sähkölaitoksittain vaihtelevat jännitetasot
ja vaihtoehdot tasa- ja vaihtovirtajärjestelmän välillä. Koko maata ajatellen järjestelmän vakiintuminen yhteneväiseksi vaihtovirtaan ja 380/220 V jännitteeseen on tapahtunut viimeistään 1950 -luvulla. (Neuvonen 2006) Pieni muutos on tapahtunut vielä vuosien 1988 ja 1995
välillä, kun sähkölaitoksissa jännitetasoa on kohotettu nykyiseen 400/230 V (Helen 2012).
Kaikista vanhimmissa kiinteistöissä sähköjärjestelmää on jouduttu uudistamaan siis jo ainakin kertaalleen, mutta toisaalta valtaosa Suomen asuntokannasta on rakennuttu vasta toisen
maailmansodan jälkeen kaupungistumisen myötä. Näissä kohteissa ollaan ensimmäisen peruskorjauksen kynnyksellä tai rakennustahdin mukaan sen jommallakummalla puolella. Kuvassa 2.2 on esitetty Suomen asuinkannan ikäjakauma eri kiinteistötyypeillä.

Kuva 2.2 Suomen asuinkannan ikäjakauma ja kiinteistötyypit. (Taloustaito 2019)

Kuvasta 2.2 nähdään, että asuinkerrostalojen rakentamisen painopiste on ollut 60- ja 70luvuilla. Niiden sähköjärjestelmät ovat ennättäneet siis 40–60 vuoden peruskorjausikään.
Rivitalot ovat keskimäärin hieman nuorempia ja niissä rakentamisen painopiste on ajoittunut
70- ja 80- ja 90-luvuille, jolloin vielä peruskorjausikäisistä kiinteistöistä ei kaikkien niiden
osalta voida puhua. On hyvä kuitenkin huomata, että sähköjärjestelmien soveltuvuutta säh-
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köautoille ei mitata pelkissä vuosissa tai peruskorjauksien tekemisissä vaan aivan uudehkonkin kiinteistön kohdalla voi sähköautojen lisääminen nykyiseen järjestelmään muodostua
haasteeksi.
Kiinteistön sähkönkäytön ja sähköautojen latauksen järjestämisen kannalta keskeisiä ovat
liittymiskaapeli (talojohto), kiinteistön pääsulake, keskuksen mitoitus ja kaapelointi pysäköintialueelle. Liittymiskaapelin reittinä on ollut yleensä 1940–1960 luvun kerrostaloissa
yleisesti aukko sokkelissa puoli metriä käytäväpinnan alapuolella ja vienti 4–5 tuuman betoniputkessa kellarin lattian alla sähköpääkeskukselle, joka sijaitsi kellaritilassa tai pohjakerroksessa. Ajalle tyypillisesti liittymiskaapelina on käytetty armeerattua paperilyijykaapelia, joka on myöhemmin vaihtunut muovikaapeleihin. Sähköpääkeskuksia on rakennettu
avonaisina marmoritauluina vielä 1940-luvullakin, minkä jälkeen kosketussuojamääräyksien myötä umpinaiset valurauta tai peltikeskukset syrjäyttivät ne. (Neuvonen 2015, Neuvonen 2006, Mäkiö et al. 1990) Kiinteistön sähköasennuksia on voitu tehdä pinta-asennuksena
tai varsinkin asuintiloissa rakenteisiin sijoitettuna. Kellaritiloissa sähköasennuksien paikkana yleistyi 1970-luvulla kaapelihyllyt (Junnonen & Karhu 2012).
Sähköverkkojen ja -asennusten vaatimukset ovat kasvaneet vuosien saatossa erityisesti turvallisuuden saralla. Vikasuojauksessa tulppasulakkeiden tilalle ovat tulleet johdonsuojakatkaisijat (automaattisulakkeet) 1980-luvulta alkaen. Samalla vuosikymmenellä on luovuttu
kotelointiluokissa aikaisemmasta CEE-standardin pisaramerkinnästä ja otettu käyttöön nykyinen IP-standardi. Riittävä kotelointiluokka tulee löytyä esimerkiksi ulkoasennuksista pysäköintialueiden lämmitystolpista. Suojajohtimien ja suojattujen pistorasioiden käyttö on
tullut pakollisiksi kaikkialla asuinrakennuksissa 1990-luvulla ja käyttöön tuli vikatilanteissa
sähkön enintään 0,4 sekunnin poiskytkentäaikaraja. Näin on luovuttu aiemmasta jaottelusta
vaarattomiin, vaarallisiin ja erittäin vaarallisiin käyttöolosuhdeluokkiin. (Neuvonen 2015;
Neuvonen 2006; Mäkiö et al. 1990) Vanhojen kiinteistöjen rakentamisen aikana sähkömääräykset ovat sallineet vain yhden tai muutaman erilaisen ratkaisun. Tilanne on muuttunut
vuonna 1996 uudistetun sähköturvallisuuslain ja myöhempien standardien myötä, kun muistakin ratkaisuista on tullut sallittuja, kunhan niitä ei ollut erikseen kielletty. Standardien
suora noudattaminen johtaa kuitenkin yleensä helpoimpaan ja edullisimpaan ratkaisuun.
(Neuvonen 2015)
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Sähkönkulutuksen muutokset ovat vaikuttaneet eri aikakausina liittymätehojen laskemiseen.
Verkkoyhtiöillä on ollut ohjeita kerrostalojen liittymistehojen laskemiseen, joita on annettu
Sähkölaitosyhdistyksen urakoitsijaohjeilla. Ohjeet ovat seuranneet sähkönkulutuksen muutosta ja esimerkiksi 1970-luvulla ohjeistuksen uusinnassa on huomioitu sähkökiukaiden ja liesien yleistyminen kerrostaloissa. Laskentakaavojen soveltuvuus mitoitukseen on vaihdellut ja muutos tuli vuonna 1994, joka vähensi ylimitoitusta. Muutoksen myötä liittymän mitoituksen on käytetty enemmän todellisen huipputehon arviota. (Neuvonen 2015)
2.1.1 Kiinteistön taustakuormat
Sähköautojen latausta suunniteltaessa kiinnostavaksi muodostuu kiinteistön sähköverkossa
olevat muut sähkökuormat, kuormitusten rajoina olevat sulakkeet ja toisaalta koko kiinteistön käytössä oleva sähköteho. Kiinteistön tarvitsemaan sähkötehoon vaikuttaa suuresti sen
päälämmönlähde. Suurin osa Suomen kerros- ja rivitaloista käyttää päälämmönlähteenään
kaukolämpöä (SVT 2018). Kaukolämmitetyissä kiinteistöissä muut kuormat korostuvat, kun
lämmityksestä syntyvä sähköenergiankulutus jää ainakin suurimmalta osin pois. Muita kiinteistön kuormia ovat esimerkiksi LVISA-järjestelmistä, valaistuksesta ja muista laitteista ja
koneista syntyvät sähkökuormat kiinteistön liittymän eri käyttöpaikoissa. Näitä käyttöpaikkoja voivat olla kiinteistön asuinhuoneistot, kiinteistösähkön käyttöpaikka tai vaikka kiinteistössä oleva liikehuoneisto. Näillä käyttöpaikoilla on omat verkkopalvelumaksun laskutussulakkeet, johon myös jakeluverkkoyhtiön verkkopalvelumaksun perushinta yleensä suurimmaksi osaksi perustuu. Koko kiinteistön sähkötehon rajana on kiinteistön liittymä ja sähköpääkeskuksessa sijaitseva liittymän pääsulake. Kuvassa 2.3 on esitetty eräiden PohjoisKarjalassa sijaitsevien kerrostalojen osalta vuoden 2020 huipputuntitehon suhde sulakekokoon.
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Kuva 2.3 Kiinteistöjen sähkökäyttöpaikkojen yhteenlasketun vuoden 2020 huipputuntitehon suhde
kiinteistön pääsulakekokoon eräissä Pohjois-Karjalan kerrostalokiinteistöissä, n = 379 kpl.

Kuvan 2.3 tarkastelussa on huomioitava, että tuntiteho ei näytä tunnin sisäistä tehossa tapahtuvaa vaihtelua. Tuntitehon huippu on myös vain yhdeltä vuodelta, kun taas mitoituksessa
tarkastellaan pidempää aikajaksoa. Suurimmassa osassa kiinteistöjä kapasiteettia on reilusti
jäljellä ainakin tuntitehoina tarkasteltaessa. Samankaltaisia tuloksia on esitetty myös esimerkiksi Helsingin seudulta (Koivuniemi 2020).
Kiinteistön sähköpääkeskuksesta sähkö jaetaan liittymän eri käyttöpaikkojen ryhmäkeskuksiin. Käyttöpaikan ryhmäkeskukselta, esimerkiksi huoneiston eteisen sähkötaulusta, on kaapeli taas vaikkapa huoneistossa olevalle pistorasialle. Jotta sähköpääkeskukselta asti ei tarvitse rakentaa jokaiselle käyttöpaikan ryhmäkeskukselle omaa kaapelia, voi erityisesti suuremmissa kiinteistöissä olla käytössä nousu- tai alakeskuksia, joista vasta haaroitetaan sähkö
erikseen jokaiselle käyttöpaikalle. Lisäksi myös suurissa käyttöpaikoissa voi samalla tapaa
olla käytössä erilaisia keskuksia. Kuvassa 2.4 on esitetty esimerkkikaavio sähköverkosta.
Kuva käsittää sähköverkon jakelumuuntajalta aina asuinkiinteistön sisäiseen verkkoon asti.
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Kuva 2.4 Esimerkki kaavio sähköverkosta jakelumuuntajalta asuinkiinteistöön ja asuinkiinteistön sisäisestä kiinteistöverkosta. Sähköautojen latausjärjestelmän toteutukseen on useampia
vaihtoehtoja.

Taloyhtiön yhteisten järjestelmien ja tilojen käyttöpaikkaan, kiinteistösähköön, liitettyjä
kuormia ovat yleensä esimerkiksi autolämmitystolpat, ilmanvaihdon ja lämmityksen puhaltimet, pumput ja sähkölämmitysvastukset, yleisten tilojen ja ulkoalueiden valaistus, yhteiset
pesutilat, kylmäkellarit ja erilaiset sulanapitolämmitykset, esimerkiksi kattokaivossa tai
räystäillä. (Motiva 2021) Kiinteistösähkön kustannukset huomioidaan vastikkeessa tai vuokrassa (Virta & Pylsy 2011). Sähköautojen mukaantulo muuttaa tilannetta ja vaatii latauksesta
aiheutuvien energiakustannusten kohdentamisen käyttäjille (Kiinteistöliitto 2020b). Kiinteistösähkön kulutuksen vaihtelua eri vuosina rakennetuissa taloissa on esitetty kerrostalojen
osalta kuvassa 2.5 ja rivitalojen osalta kuvassa 2.6.
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Kuva 2.5 Kiinteistösähkönkulutus vuodessa eri vuosina rakennetuissa kerrostaloissa. Vasemmalla
sähkönkulutus rakennuskuutiometriä ja oikealla asuinneliömetriä kohden vuodessa. (Virta
& Pylsy 2011)

Kuva 2.6 Kiinteistösähkönkulutus vuodessa eri vuosina rakennetuissa rivitaloissa. Vasemmalla sähkönkulutus rakennuskuutiometriä ja oikealla asuinneliömetriä kohden vuodessa. (Virta &
Pylsy 2011)

Kuvista 2.5 ja 2.6 nähdään, että 60-, 70- ja 80 -luvun kerrostaloissa kiinteistösähköä kuluu
tyypillisesti 2–5 kWh/m3/vuosi ja rivitaloissa 2–6 kWh/m3/vuosi. Varsinkin kerrostaloja
esittävästä kuvasta 2.5 havaitaan selvästi kaksi kohtaa, 60-luku ja 2000-luvun alku, joissa
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sähkönkulutus on lähtenyt nousuun. Ajankohtia selittää suurelta osin kaksi tekijää. Painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuva järjestelmä korvautui 60-luvulta lähtien rakennettavista taloista koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä ja vuoden 2003 jälkeen taas tulopoistoilmanvaihtojärjestelmällä. Näiden järjestelmien puhaltimet tai tuloilman sähköiset
lämmitysvastukset kuluttavat sähköä. Tuloilman lämmityksessä voi toimia myös kaukolämpöä hyödyntävä lämmönvaihdin. Lisäksi märkätilojen lattialämmitykset ovat kasvattaneet
sähkönkulutusta. (Virta & Pylsy 2011)
2.1.2 Pysäköintialueet ja lämmitystolpat
Kiinteistön pysäköintipaikkojen määrä suhteessa kiinteistön asuntoihin ja asukasmäärään
vaihtelee. Koko maan osalta ei ole kattavaa tilastotietoa asuinkiinteistöjen ja muiden kuin
asuinkiinteistöjen parkkipaikkojen määristä. Niistä on kuitenkin esitetty arvioita sähköautojen latauspisteiden lainsäädännön taustaselvityksessä. Arvio perustuu olemassa olevaan rakennuskantaan, eri aikakauden pysäköintinormeihin ja asiantuntija-arvioihin. Asuinkerrostalojen ja rivi- tai ketjutalojen osalta arviot on esitetty taulukossa 2.1. Lisäksi taulukossa on
esitetty se osuus kiinteistöistä, joissa pysäköintialueen koko on yli 10 autopaikkaa.
Taulukko 2.1 Arviot autopaikallisista kiinteistöistä ja autopaikoista (Motiva Oy, 2019)
Autopaikalliset
Autopaikat,
Autopaikat, kpl Yli 10 autokiinteistöt, kpl
kpl/rakennus
paikkaa
Asuinkerrostalot

55 000

19,0

1 060 000

84 %

Rivi- tai ketjutalot

81 000

6,0

463 000

58 %

Parkkipaikkojen määristä eri asuinkiinteistöissä on tehty myös kyselytutkimus Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin yhteydessä vuonna 2018. Tutkimuksessa on selvitetty
muun muassa autopaikkojen lukumääriä eri vuosikymmeninä rakennetuissa kerros- ja rivitaloissa. Lisäksi on selvitetty esimerkiksi sähköistettyjen autopaikkojen lukumäärää ja latauspisteiden tilannetta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1734 eri toimijaa, joista 64 % oli kerrostaloyhtiöiden ja 28 % rivitaloyhtiöiden edustajilta tulleita vastauksia. Autopaikkojen lukumäärän jakautuminen eri vuosikymmenen kerrostaloissa on esitetty kuvassa 2.7 ja rivitalojen osalta tilanne on esitetty kuvassa 2.8. (Paakkinen et al. 2018)
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Kuva 2.7 Autopaikkojen lukumäärä kerrostaloissa. (Paakkinen et al. 2018)

Kuva 2.8 Autopaikkojen lukumäärä rivitaloissa. (Paakkinen et al. 2018)

Kuvasta 2.7 nähdään, että 50-luvulla tai aiemmin rakennetuissa kerrostaloissa pysäköintipaikkoja on yleensä vähemmän kuin 20 kpl ja myös näiden joukosta noin 18 % ei ole ollenkaan pysäköintipaikkoja. Uudemmissa kerrostaloissa lukumäärä on tyypillisimmin 20–39
kpl välissä. Vanhimmissa rivitaloissa on pysäköintipaikkoja kerrostalojen tapaan yleensä
vähemmän kuin 20 kpl ja uudemmissakin yleisin ryhmä on 10–19 kpl. Kuvien 2.7, 2.8 kyselytutkimuksessa pysäköintipaikkojen keskiarvo näyttää muodostuvan taulukon 2.1 arviota
suuremmaksi. Eroa voi osaltaan selittää eri suuruisten taloyhtiöiden vastausinto. Asuntoa
kohden autopaikkojen lukumäärä on esitetty kuvassa 2.9. Autopaikkojen keskimääräiseksi
lukumääräksi asuntoa kohden oli saatu asuinkerrostaloissa noin 0,75 ja rivitaloissa noin 1,35.

21

Kuva 2.9 Autopaikkojen (sis. vieraspaikat) lukumäärä asuntoa kohden kerros- ja rivitaloissa. (Paakkinen et al. 2018)

Kerrostalojen pysäköintipaikkojen sähköistäminen yleistyi Suomessa 70-luvulla (Yle 2013).
Sen jälkeen pysäköintipaikkoja on sähköistetty myös vanhempiin kiinteistöihin. Sähköistettyjen pysäköintipaikkojen osuutta kaikista pysäköintipaikoista eri vuosikymmenellä rakennetuissa kiinteissä on esitetty seuraavissa kuvissa. Kuvassa 2.10 tutkimuksen kiinteistöt ovat
olleet kerrostaloja ja kuvassa 2.11 rivitaloja.

Kuva 2.10 Sähköistettyjen autopaikkojen osuus eri vuosikymmenillä rakennetuissa kerrostaloissa.
(Paakkinen et al. 2018)
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Kuva 2.11 Sähköistettyjen autopaikkojen osuus eri vuosikymmenillä rakennetuissa rivitaloissa.
(Paakkinen et al. 2018)

Kuvista 2.10 ja 2.11 nähdään, että kaikkia pysäköintipaikkoja ei tyypillisesti ole kerros- ja
rivitaloissa sähköistetty. Kerrostaloista kaikki paikat on sähköistetty noin 34 % ja rivitaloista
noin 47 % vastaajista. Pysäköintialueiden sähköisestä mitoituksesta kertoo puolestaan osittain se saako autopaikoilla käyttää sisätilan lämmitystä. Pelkkä auton lohkolämmitin vaatii
noin 0,5 kW tehon, kun taas sisätilanlämmittimen kanssa tehon tarve on noin 0,5–3 kW
(Harsia et al. 2019). Pienemmällä mitoituksella ainoastaan lohkolämmittimien käyttö voidaan sallia. Kiinteistöliiton kyselyssä noin 70 % kerrostalo- ja yli 90 % rivitalovastaajista
kertoi taloyhtiön sallivan pysäköintialueellaan myös sisätilanlämmittimen käytön (Paakkinen et al. 2018).
2.2 Kiinteistöjen kuormanohjaus
Kiinteistön kuormanohjauksella on pyritty ehkäisemään samanaikaisten sähkökuormien ja
sähkökuormien ajoittumisesta johtuvia haitallisia ja vältettävissä olevia vaikutuksia. Kuormanohjauksen myötä on voitu esimerkiksi sähköjärjestelmän mitoituksessa varautua pienempiin samanaikaisiin sähkötehoihin kiinteistöissä tai jakelu- ja siirtoverkkojen sekä sähköntuotannon puolella. Toisaalta on onnistuttu sähkön kysyntä pitämään tasaisempana ja
tuotantolaitosten kapasiteetti paremmin hyödynnettynä. Ilman kuormanohjausta vaikutukset
olisivat historian saatossa näkyneet nykyistä enemmän myös kuluttajalle sähköverkkopalvelun ja sähköenergian korkeampina hintoina. Tulevaisuudessa kuormanohjauksen vaatimukset lisääntyvät, kun tuuli- ja aurinkovoiman osuus sähköntuotannosta kasvaa.
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Kuormanohjausta ovat toteuttaneet kantaverkkoyhtiö Fingrid, jakeluverkkoyhtiöt, sähkönmyyjät ja sähkönkäyttäjät, kukin omista lähtökohdistaan, mutta yhteistä kaikille toimijoille
on kuormanohjauksen teknis-taloudelliset perustelut. Esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöt pyrkivät huipputehonhallintaan verkkopalvelumaksun hinnoittelun avulla. Sähkönkäyttäjä taas
hyötyy huipputehojensa hallinnasta siten, että hän selviää mahdollisesti pienemmällä liittymän tai käyttöpaikan sulakkeella ja siten pienemmillä maksuilla. Osalla verkkoyhtiöistä on
käytössä sulakekokoon perustuvan perusmaksun lisäksi myös tehomaksu, jolloin verkkoyhtiön ohjausvaikutus ja sähkönkäyttäjän säästöpotentiaali verkkopalvelumaksussa koskee
myös sulakeportaiden välejä ja pienempiä tehoja kuin alin sulakeporras. (Koivuniemi 2020)
Verkkopalvelumaksu voi perustua myös aikatariffiin, jossa päivä ja yö ajan sähkönkulutukselle on erisuuruinen verkkopalveluhinnoittelu. Sähköenergiasta lasku voi mahdollisesti
alentua, mikäli pystyy ajoittamaan sähkönkäyttöä halvemmille tunneille ja sähkönkäyttäjällä
on käytössä näistä halvemmista tunneista hyödyn tuova sähkösopimustyyppi, yleensä pörssisähkön hintaan perusta sähkösopimus.
Kuormanohjauksessa yleisesti käytössä oleva tapa on sähkömittarin kautta tehtävä aikaohjattu kuormanohjaus. Jakeluverkkoyhtiön sähkömittarin avulla ja sen aikaohjaukseen kytketyt sähkökuormat käynnistyvät ja aikanaan sammuvat viimeistään aikaohjauksen päättyessä.
Yleisesti tunnettu ohjaus on yöajan ohjaus, jossa kuormat käynnistyvät esimerkiksi ilta kymmenen ja puolen yön välillä ja sammuvat aamu seitsemältä. Tämän lisäksi käytössä on myös
muita ohjaustapoja, joiden avulla sähkönkäyttäjät voivat pyrkiä hyötymään kuormanohjauksesta tavallista enemmän. Esimerkiksi vasta myöhemmin yöllä puolen yön jälkeisillä tunneilla, päiväsaikaan tai näiden yhdistelmänä toteutettu kuormanohjaus. Näiden avulla voidaan pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi aurinkopaneelien tuotantoa suuremmissa määrin
omaan käyttöön tai sähkönkäytön ajoittamiseen vasta yön kaikista hiljaisimmille ja mahdollisesti myös sähkönpörssin edullisimmille tunneille. Kaikissa kohteissa haluttua kuormanohjausta ei pystytä suoralta kädeltä toteuttamaan tai niiden käyttöönotto voi vaatia muutostöitä.
Mittarissa tulee olla ohjaukseen tarvittava rele ja muutenkin kuormanohjauksen kytkennät
tulee olla kohteessa tehtynä. Asunto-osakeyhtiöissä tai muissakin kohteissa voi olla jakeluverkkoyhtiön mittarin lisäksi myös kohteen omia sähkömittareita, jolloin kuormanohjaus ei
välttämättä onnistu jakeluverkkoyhtiön mittarista. (Caruna 2021)
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2.3 Aineistojen tilastollinen käsittely
Reaalimaailman tapahtumista voidaan tehdä johtopäätöksiä niistä kerättyjen tietojen avulla.
Kun kerätyissä tiedoissa esiintyy epävarmuutta tai satunnaisuutta ja kun satunnaisuus määrää yksittäisen tapahtuman lopputulosta, puhutaan usein satunnaisilmiöstä. Tällöin voidaan
käyttää apuna erilaisia tilastotieteen menetelmiä, malleja ja todennäköisyyslaskentaa. Niiden
avulla yksittäisistä havainnoista voidaan tehdä suurempaa joukkoa kuvaavia johtopäätöksiä.
Tilastollisten menetelmien avulla varmistetaan, että kerätyistä tiedoista tehtävät johtopäätökset ovat mahdollisia. Toisaalta tulee muistaa, että tilastotieteen menetelmien valinta ja
niiden käyttö on suoritettava harkiten, jotta tuloksien luotettavuus ei kärsi. Mallien avulla
tietoja voidaan käyttää reaalimaailmaa kuvaavissa prosesseissa, mikä perustuu taas vahvasti
todennäköisyyslaskentaan. Satunnaisilmiöillä on olemassa eräs tärkeä ominaisuus, joka
mahdollistaa niiden tutkimisen. Vaikka reaalimaailmassa asiat näyttäisivät tapahtuvan satunnaisesti ja erilaisien tuloksia voi olla monia, on satunnaisilmiöillä tapana käyttäytyä tilastollisesti stabiilisti. Kun satunnaisilmiön tapahtumien lukumäärä kasvaa, alkaa tuloksien
suhteellinen jakauman muutos pienentyä ja tulos alkaa kuvaamaan ilmiön ominaisuuksia
suuremmassa joukossa. (Mellin 2006)
Tutkimuksen suorittaminen koko tutkimusaihetta koskevalle joukolle, perusjoukolle, on
usein mahdotonta. Tästä syystä perusjoukosta otetaan satunnaisesti poimimalla pienempi
otos, jolle tutkimus suoritetaan. Joukko, jolle tutkimus on saatu suoritettua muodostaa lopulta havaintoaineiston. (Mellin 2006) Esimerkiksi Liikenneviraston vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen otos, noin 65 000 kpl, on poimittu suuremmasta perusjoukosta, joka on
kaikki Suomen kuusivuotta täyttäneet noin 5 100 000 henkilöä. Näistä tutkimukseen vastanneet noin 31 000 henkilöä muodostavat tutkimuksen havaintoaineiston. (Pastinen et al.
2018) Havaintoaineiston yksittäisillä havaintoyksilöillä on erilaisia havaintoarvoja, jotka kuvaavat niiden olosuhteita ja ominaisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi henkilöliikennetutkimuksen kohdalla tutkimushenkilön asuinpaikka, kulkutapa ja kuljetut matkat.
Juuri otoksen satunnainen poiminen perusjoukosta mahdollista yleistyksen tekemisen perusjoukkoa koskien. Vaikka otos satunnaisuuden myötä hieman muuttuisikin joka kerralla, kun
otos uudelleen otettaisiin, mahdollistaa sattumaan perustuva satunnaisotos tuloksista tehtävän tilastollisen mallin, yleistyksen ja luotettavuuden muodostamisen ja määrityksen. Samaa
toimintatapaa hyödynnetään myös myöhemmin tehtävässä sähköautojen latauskuorman
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mallinnuksessa. Siinä yhtenä lähtötietona toimii soveltuvin osin henkilöliikennetutkimuksen
aineisto. Satunnaisuutta hyödyntävää mallinnusta toistamalla saadaan aikaan perusjoukosta
muodostettuja keskenään hyvin suurella todennäköisyydellä eroavia osajoukkoja. Näillä eri
osajoukoilla suoritetut mallinnukset muodostavat keskenään hyvin suurella todennäköisyydellä eroavia tulosalkioita. Mallinnuksen tulosalkiot kuvaavat kuitenkin koko ajan perusjoukkonsa ominaisuuksia.
Aineiston havaintoyksiköiden ominaisuuksia voidaan kuvata erilaisilla estimaateilla, jotka
ovat arvioita perusjoukon tunnusluvuista. Otoksen havaintoyksiköistä voidaan laskea esimerkiksi sen perusjoukon odotusarvoa, µ kuvaava estimaatti, tässä tapauksessa aritmeettinen
otoskeskiarvo, 𝑥̅ eri havaintoarvoista, 𝑥𝑘 ja niiden määrästä, n yhtälöllä 2.1 (Niemi 1998).
𝑛

1
𝑥̅ = ∑ 𝑥𝑘
𝑛

(2.1)

𝑘=1

Aineiston kuvaamiseen keskiarvo voi kuitenkin soveltua heikosti. Se ei kerro miten yksittäiset havaintoarvot eroavat toisistaan. Se tulee myös erottaa mediaanista, joka kuvaa lukuarvoista keskimmäistä arvojen ollessa suuruusjärjestyksessä. Aineiston yksittäisien havaintoarvojen eroa odotusarvosta kuvaa otoskeskihajonta. Otoskeskihajonta, s voidaan laskea yhtälön 2.2 mukaisesti otosvarianssista, s2 ottamalla siitä neliöjuuri (Niemi 1998).

𝑛

1
𝑠= √
∑(𝑥𝑘 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

(2.2)

𝑘=1

Sähköautojen latauskuormituksen mallinnuksessa mallinnetaan latauksen muodostamaa
sähkönkulutusta esimerkiksi kuvitteellisen viikon aikana. Tämän myötä kiinnostuksen kohteeksi tulee minkä tehorajan alapuolelle tietyllä luotettavuudella tehot jäävät. Teholle haetaan luottamustaso, jota se ei yli tietyllä todennäköisyydellä. Mitoituksessa voidaan käyttää
esimerkiksi 99 % luottamustasoa. Luottamustason määrityksessä tarvitaan odotusarvon ja
hajonnan estimaattien lisäksi tieto ilmiötä kuvaavasta jakaumasta. Sähkönkulutuksen arviossa käytetään yleisesti normaalijakaumaa. Sähkönkulutuksen ajatellaan siis olevan normaalijakautunut odotusarvonsa, µ ympärille hajonnan 𝜎 mukaisesti. Mallinnuksen tuloksesta
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laskettujen otoskeskiarvon ja otoskeskihajonnan voidaan olettaa kuvaavan uskottavasti sähkön todellista kulutusta ja sen muodostamaa tehoa (maximum-likelihood-menetelmä). Kun
sähkökulutuksen odotusarvon likelihood estimaatiksi muodostuu otoskeskiarvo 𝜇̂ = 𝑥̅ ja varianssin estimaatiksi otosvarianssi 𝜎̂ 2 = 𝑠 2 voidaan luotettavuustasoja määrittää normaalijakaumaa hyödyntäen 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ). Luottamustaso voidaan laskea yhtälön 2.3 avulla.
(Niemi 1998) Yhtälössä 2.3 käytetään tässä tapauksessa esimerkkinä 99 % luottamustasoa.
𝑃(𝑋 ≤ 𝑧0,99 ) ≥ 0,99
𝑧0,99 = 𝑥̅ + 2,3263 ∙ 𝑠

(2.3)

Luottamustason avulla saadaan siis määritettyä taso, jonka alapuolelle mallinnuksen tulokset
jäävät. Vain kaikista suurimmat tulokset ylittävät tuon tason. Kuvassa 2.12 on havainnollistettu graafisesti luottamustason alle jäävää tulosjoukkoa normaalijakautuneessa tulosjoukossa.

Kuva 2.12 Normaalijakaumaan N(0,1) piirretty 99 % luottamustason ja sen alapuolelle jäävän tulosjoukon osa (sininen alue).
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Tämän diplomityön mallinnuksen lähtötietoina käytetään vuoden 2016 Henkilöliikennetutkimuksessa kerättyä aineistoa soveltuvin osin. Mallinnuksessa lähtöaineistoa suodatetaan,
jotta tarkastelu kohdistuu esimerkiksi vain tietyn tyyppisen rakennuksen, kerrostalo tai rivitalo, asukkaisiin ja siten heidän autonsa käyttöön. Aineistomäärä pienenee verrattuna koko
henkilöliikennetutkimuksen aineistoon, joten jäljellä jäävän otoksen soveltuvuus, ilmiöstä
tehtävien johtopäätösten tekemiseen tulee selvittää.
Perusjoukosta satunnaisesti poimitussa otoksessa ilmenee epävarmuutta siitä, kuinka hyvin
otos kuvaa todellisuudessa perusjoukkoa. Tätä epävarmuutta kuvaa otantavirhe ja sen ilmaiseva virhemarginaali. Otoksen virhemarginaali voidaan selvittää jakaumasta tulevan kriittisen arvon, otoksen keskihajonnan ja otoskoon avulla. Kriittisenä arvona käytetään otoskoon
huomioivaa Studentin t-jakauman arvoa. Otoksen virhemarginaali voidaan laskea yhtälöllä
2.4.

𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙𝑖 = 𝑘𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 ∙

𝑠
√𝑛

(2.4)

Luottamusväli saadaan laskettua vähentämällä tai lisäämällä keskiarvoon virhemarginaalin
suuruus. (Taanila 2019a; Taanila 2019b; Taanila 2019c) Otoksen luottamusväli ilmaistaan
yleensä 95 % todennäköisyydellä (Tilastokeskus 2021).
2.4 Lainsäädäntö ja tukijärjestelmät
EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä on uudistettu vuonna 2018. Uusi
direktiivi, EPBD 2018/844/EU, korvasi aiemmat vuosina 2010 ja 2012 annetut direktiivit.
Uuden direktiivin tarkoituksena on varmistaa kestävän, kilpailukykyisen, turvallisen ja hiilivapaan energiajärjestelmän kehitys vuoteen 2050 mennessä. Direktiivin johdosta jäsenvaltioiden tulee tehdä tarvittavat toimet lyhyen (2030), keskipitkän (2040) ja pitkän (2050) aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivi liittyy vuonna 2015 sovittujen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnasta. (EU 2018/844) Direktiivissä
lausutaan muun muassa seuraavaa:
Kohta 23: ”Sähköajoneuvot yhdistettynä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön suurempaan osuuteen tuottavat vähemmän hiilipäästöjä, ja
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tuloksena on parempi ilmanlaatu. Sähköajoneuvot ovat tärkeä osa siirtymistä puhtaaseen energiaan, joka perustuu energiatehokkuutta parantaviin
toimenpiteisiin, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, uusiutuvaan energiaan ja
innovatiivisiin, energian joustavaa hallintaa koskeviin ratkaisuihin. Rakennusmääräyksiä voidaan tehokkaasti hyödyntää kohdennettujen vaatimusten käyttöönottamiseksi latausinfrastruktuurin käyttöönoton tukemiseksi asuinrakennusten ja muiden kuin asuinrakennusten pysäköintialueilla. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan latausinfrastruktuurin käyttöönottoa, jotta voidaan puuttua esteisiin,
joita ovat muun muassa jakautuneet kannustimet ja hallinnolliset ongelmat, joita yksittäiset omistajat kohtaavat yrittäessään asentaa latauspistettä
pysäköintipaikalleen.” (EU 2018/844)
Kohta 24: ”Putkituksen myötä latauspisteitä voidaan ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sähköistä liikkuvuutta kehitetään tasapainoisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Erityisesti sähköiseen infrastruktuuriin liittyviin laajamittaisiin korjauksiin olisi
liitettävä putkituksen asianmukainen asentaminen. Pannessaan täytäntöön
sähköisen liikkuvuuden vaatimuksia kansallisessa lainsäädännössä jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon mahdolliset erilaiset
olosuhteet, kuten rakennusten omistajuus ja niihin kuuluvat pysäköintialueet, yksityisten tahojen hoitamat julkiset pysäköintialueet sekä rakennukset, jotka toimivat sekä asuin- että muussa käytössä.” (EU 2018/844)
Kohta 25: ”Valmiiksi saatavilla olevalla infrastruktuurilla vähennetään latauspisteiden asentamisesta yksittäisille omistajille aiheutuvia kustannuksia ja varmistetaan, että sähköajoneuvojen käyttäjillä on pääsy latauspisteisiin. Sähköistä liikkuvuutta koskevien unionin tason vaatimusten vahvistaminen pysäköintialueiden ennalta varustamista ja latauspisteiden
asennusta varten on tehokas tapa edistää sähköajoneuvoja lähitulevaisuudessa ja samalla mahdollistaa tuleva kehitys vähäisemmin kustannuksin
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.” (EU 2018/844)

29

EU direktiivin toimeenpaneva Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä FINLEX
733/2020 on hyväksytty eduskunnassa 27.10.2020 (eduskunta, 2020). Laki on tullut voimaan 11.3.2021. Se koskee rakennushankkeita, joihin on haettava rakennuslupa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaisesti ja joiden lupahakemus on jätetty lain voimaantullessa tai sen jälkeen. Lain myötä uusien asuinrakennusten kanssa samassa rakennuksessa
tai kiinteistöllä sijaitseville pysäköintipaikoille on rakennettava valmius latauspisteille kaikille pysäköintipaikoille, mikäli pysäköintipaikkoja on vähintään viisi. Latausvalmiudella
tarkoitetaan putkitusta tai kaapelointia myöhemmin rakennettavalle latauspisteelle. Lisäksi
laajamittaisesti korjattavissa kohteissa on sama vaatimus, mikäli kohteen korjaus kattaa
myös pysäköintialueen tai sen sähköjärjestelmän. Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan
korjausta, jossa kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta. Rakennuksen arvoon ei lasketa rakennusmaan arvoa. Muita kuin asuinrakennuksia koskevat eri
vaatimukset. Niissä on tarpeeksi suurille pysäköintialueille samassa yhteydessä rakennettava
myös tarvittava määrä erilaisia latauspisteistä valmiiksi. (FINLEX 733/2020) Taulukossa
2.2 on esitetty vaatimuksia selvennetyssä muodossa.
Taulukko 2.2 FINLEX 733/2020 vaatimukset latausvalmiuden tai latauspisteiden osalta eri kohteille
(HE 23/2020 vp)
Latausvalmius
Latauspisteet
Pysäköintipaikkoja, kpl

0–4

5–

0–4

5–

Uusi asuinrakennus

- kaikille paikoille

-

-

Laajasti korjattava asuinrakennus1

- kaikille paikoille

-

-

1

- ei vaatimuksia, korjaus myös pysäköintialueeseen tai sen sähköjärjestelmään

Ennen lain hyväksyntää hallituksen esityksessä HE 23/2020 vp oli kolme vaihtoehtoista
muutosehdotusta, joissa oli arvioitu niiden vaikutusta latauspisteiden ja latauspistevalmiuksien määrään. Eri vaihtoehdot olivat suppea, keskitie ja edistyksellinen ja niillä oli vaikutusta
latauspisteiden tyyppeihin ja määriin ja latausvalmiuksien tekemiseen. Taulukossa 2.3 on
esitetty lain myötä eri vaihtoehdoilla arvioitujen latauspisteiden ja latauspistevalmiuksien
rakentumisen määriä vuoteen 2030 mennessä. Toteutuma voi erityisesti peruslatauspisteiden
osalta muodostua aliarvioiduksi, mikäli latauspistevalmius laskee kynnystä latauspisteen ja
toisaalta sähköauton hankkimiseen. Asuinrakennusten osalta vaihtoehdoissa oli vaatimuksia
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latauspistevalmiuksien putkituksille. Muilla rakennustyypeillä oli vaatimuksia myös latauspisteille. (HE 23/2020 vp)
Taulukko 2.3 Vuoteen 2030 mennessä lain myötä syntyvät latauspisteet ja -valmiudet eri vaihtoehdoissa, sisältää muitakin kuin asuinrakennuksia. Kustannuksien osalta on esitetty vuosittaiset kustannusarviot vuoteen 2024 ja vuosien 2025–2030 välillä. Kustannukset
ovat korkeammat vuoteen 2024 asti, sillä muille kuin asuinrakennuksien pysäköintialueille on siihen mennessä esitetty erillisiä vaatimukset. (HE 23/2020 vp)
PeruslatausPikalatauspisLatauspisteKustannukset
pisteet, kpl
teet, kpl
valmius, kpl
milj. € /vuosi
Suppea

326 000

92 000

43 / 21

Keskitie

717 000

171 000

77 / 33

Edistyksellinen

844 000

342 000

Hyväksytty laki

560 000–620 000

73 000–97 000

61 000

631 / 152

41–49 / 22–26

Sähköautojen yleistymistä tuetaan eri tukimuodoilla. Ne voidaan karkeasti jakaa hankintaan
ja käytön aikaisiin tukiin. Sähköauton hankintaan edistäviä tukia ovat sähköauton hankintatuki, hybridiauton kohdalla romutuspalkkio ja latausvalmiuden tai -pisteen rakentamiseen
saatava avustus. Näiden tukien saamiseksi on hakijan täytettävä siihen liittyvät ehdot, minkä
vuoksi jokaisessa tapauksessa hakija ei ole tukeen oikeutettu. Käytön aikaiset tuet muodostuvat vähäpäästöisillä autoilla muihin ajoneuvoihin nähden alhaisemmista veroista.
Toinen kirjoitushetkellä voimassa oleva merkittävin tuki on latauspisteiden tai niiden valmiuksien rakentamiseen mahdollisesti saatava avustus. Sen myöntää Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) ja päätökset avustuksien määrärahojen suuruudesta tekee eduskunta. Sitä voi saada yhteisöt, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asuinrakennuksen lisäksi
myös pysäköintiyhtiön. Rakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asumiskäytössä, sen pintaalasta vähintään puolet tulee olla asuinkäytössä ja se ei saa olla keskeneräinen uudisrakennus. Avustus ei vaadi rakentamisella käyttöön otettavia latauslaitteita, mutta rakentamisella
tulee saada myöhemmin asennettavan latauslaitteen saataville yksinkertaisesti sähkönsyöttö.
Avustus vaatii hankkeen toteuttamisen ja hankkeessa ei saa olla toista samaan tarkoitukseen
saatua tukea. (ARA 2021a & ARA 2021b)
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ARA:n latausinfra avustukseen voi mahdollisesti laskea kartoituksesta, hankesuunnittelusta,
sähkö- ja maanrakennustöistä sekä yhteisön omistamista latauslaitteista syntyviä kustannuksia. Avustus on 35 tai 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.
Korkeampaa avustusta voi saada, mikäli toteutuneista latauspisteistä vähintään puolien teho
on 11 kW tai tätä enemmän. Järjestelmässä voi olla mukana kuormanhallintaa. Taloudellisten toimijoiden, kuten vuokrataloyhtiöiden osalta sovelletaan Euroopan Komission asetusta
1407/2013 vähämerkityksellisestä tuesta ja sen 200 000 euron enimmäismäärästä kolmen
vuoden aikana. (ARA 2021b) Asetuksen tarkoituksena on estää yritysten kilpailun vääristymistä ja toisaalta rajata komissiolle ilmoitusvaatimuksen piirissä olevien valtiontukien määrää vähäpätöisten tukien osalta. (EUR-Lex 1407/2013)
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3 SÄHKÖAUTO SÄHKÖKUORMANA JA LATAUSINFRASTRUKTUURI
Sähköautojen tarkastelu kohdistuu tässä työssä täyssähköautoihin (BEV, Battery Electric
Vehicle) ja lataushybrideihin (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Tarkastelussa painopisteenä on täyssähköautot, koska niiden merkitys latausenergioiden ja tehojen kasvussa
tulee todennäköisesti korostumaan. Tässä luvussa esitellään lyhyesti sähköauton lataukseen
liittyviä asioita ja käydään laajemmin läpi sähköautojen kuormitusvaikutuksen muodostumiseen ja energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Kuvassa 3.1 on esitetty sähköautojen ja
sen latausjärjestelmän ympärillä olevaa terminologiaa.

Kuva 3.1 Sähköauton latausjärjestelmään ja sähköautoihin liittyvää terminologiaa. Alkuperäisen kuvan termistöä muokattu vastaamaan nykyistä suositusta. (ST-käsikirja 41; SESKO 2021b)

3.1 Sähköautojen ajoneuvotekniikka
Täyssähköautoissa polttomoottori on korvattu sähkömoottorilla. Lataushybrideissä sähkömoottori toimii taas polttomoottorin lisänä ja liikkuminen hoidetaan moottorien yhteistoimintana tai erikseen. Sähkömoottori saa tarvitsemansa energian invertterin avulla sähköauton käyttövoima-akustosta. Sitä voidaan molemmissa tapauksia ladata liike-energian regeneroinnin lisäksi myös ulkoisesta teholähteestä. Käyttövoima-akuston ohella sähköautossa on polttomoottoriautojen tapaan pienempi 12 V akku, jolla huolehtii osaa auton muista
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sähköjärjestelmistä. Myöhemmin sähköauton akustosta puhuttaessa tässä työssä tarkoitetaan
ensisijaisesti käyttövoima-akustoa. Lisäksi autossa on esimerkiksi vaihtovirralla suoritettavaa latausta varten sisäinen laturi ja tarvittavat ohjausyksiköt, josta tärkeimpänä on akuston
tilaa tarkkaileva akustonvalvontajärjestelmä, BMS (Battery Management System). Aiemmassa kuvassa 3.1 on esitetty periaatteellinen kuva täyssähköauton voimanlähteestä. Kuvasta puuttuu sähkömoottori, joka on sijoitettu yleensä auton etu- tai taka-akselille. Sähkömoottorin tarjoaman tasaisemman voimantuoton myötä polttomoottorisen auton vaihdelaatikkoa ja kytkintä ei tarvita ja täyssähköautoissa riittää useimmiten vain alennusvaihde ja
tasauspyörästö (ST-käsikirja 41).
Sähköautojen käyttövoima-akustot ovat yleisimmin litiumpohjaisia, niiden nykyisin tarjoaman parhaimman ominaisuus kokonaisuuden myötä. Tarkempi akkukemia ja eri alkuaineiden tarkemmat suhteet vaihtelevat eri akkuvalmistajien välillä. (AAA 2019) Akusto vaatii
tarvittaessa lämmitystä tai jäähdytystä saavuttaakseen sopivan toimintalämpötilan. Akustossa syntyvien häviöiden myötä se tuottaa toiminnassaan lämpöä, mutta lisälämmitystä voidaan vaatia varsinkin kylmissä olosuhteissa akusto parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Auton sisätiloja ja akustoa voidaan esilämmittää lähes jokaisessa sähköautossa myös sähköauton latauslaitteen avulla ennen ajosuoritetta. Esilämmityksen myötä käyttövoima-akusta
otettava lämmitysenergia pienenee. (ST-käsikirja 41)
3.2 Lataustavat ja -tekniikat
Sähköisten ajoneuvojen laajemmassa käytössä olevia erilaisia lataustapoja on Suomessa
käytettävän jaottelun mukaan kaikkiaan neljä. Näistä lataustapa 1 on käytössä kevyille ajoneuvoille, esimerkiksi sähköskoottereille. Sähköautoille soveltuvia lataustapoja on siten 2, 3
ja 4, joista jatkuvaan käyttöön suositellaan lataustapoja 3 tai 4. Sähköautoissa käytettävissä
olevia lataustapoja on esitetty taulukossa 3.1. Latauskytkentöjen osalta on esitetty yleisimmät tapaukset.
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Taulukko 3.1 Sähköautojen lataustavat. Eri lataustapojen todellista lataustehoa voivat rajoittaa useat
tekijät. (SESKO 2021; Motiva 2019; Motiva 2017)
Lataustapa
Kytkennät
Latausteho
AC / DC
Latauslaite/verkko
Auto
2 Hidaslataus
(tilapäinen lataus)
3 Peruslataus
4 Teho- / Pikalataus

Schuko

Type 1 tai
Type 2

1,3–1,8* kW
1-vaihe AC

Type 2 tai kiinteä
latauskaapeli

Type 1 tai
Type 2

3,6–22 (–43) kW
1- tai 3-vaihe AC

kiinteä
latauskaapeli

FF (ns. CCS) tai
AA (ns. CHAdeMO)

50–350 kW
DC

*latausteho rajoitettava pistorasian ja sitä syöttävän sähköverkon mukaan, pitkäaikaisesti yleensä 1,8 kW (8
A) tai alle

Lataustavalla 2 eli hidaslatauksessa lataus suoritetaan kotitalouspistorasiaan (schuko) kytkettävällä latausjohdolla, jossa on kiinteänä ohjaus- ja suojalaiteyksikkö. Lataustavassa tulee
huomioida käytettävän kotitalouspistorasian kunto ja kestävyys ja siitä mahdollisesti syntyvät turvallisuusriskit. Lataustapaa tulisi käyttää vain, mikäli esimerkiksi lataustapaa 3 ei ole
käytettävissä. Osalla vakuutusyhtiöistä voi olla lataustapaan 2 liittyviä vakuutusehtoja.
(SESKO 2021) Lataustavalla 3 ja 4 tarkoitetaan sähköautojen lataukseen tehtyjä ja tarkoitettuja latausasemia, joissa on sähköauton lataukseen tarkoitetut latauspistokkeet ja tiedonsiirtoväylä. Tiedonsiirtoväylän avulla varmistetaan, että kytkentä on onnistunut turvallisesti,
ennen kuin sähkön syöttö latausasemasta aloitetaan. Lataustavalla 3 latausasema syöttää
vaihtosähköä sähköauton sisäiselle laturille, joka muuttaa vaihtovirran ajoakulle soveltuvaksi tasasähköksi. Lataustavalla 4 latausasema syöttää tasasähköä, jolloin auton sisäistä laturia (vaihtosähkön tasasuuntaus) ei tarvitse käyttää. Tämän myötä teholatauksessa pystytään useimmissa automalleissa hyödyntämään suurempaa lataustehoa, kun auton sisäisen latauslaiteen kapasiteetti ei toimi yhtä suurena rajoitteena. Kuvassa 3.2 on esitetty kokonaisuudessa eri lataustavat ja niissä käytettäviä latauspistokkeita.
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Lataustapa 1
Schuko

Lataustapa 2

Type 1

Type 2
Lataustapa 3

CHAdeMO

Lataustapa 4
CCS (Type 2)
2Type 2

Kuva 3.2 Lataustavat 1–4 ja niissä käytettäviä latauspistokkeita. Lataustavoissa 2–4 nähtävillä viestiyhteys latausjohdon suojalaiteyksikön tai latausaseman ja sähköauton välillä. (Montoya
et al. 2016)

3.3 Kuormanhallinnan ja älykkään latauksen toteutus sähköautojen latauksessa
Latausjärjestelmien kuormanhallinnan toteutustavat vaihtelevat pienistä järjestelmistä suuriin ja melko yksinkertaisista ja toiminnaltaan rajoittuneista vuorottelukytkennöistä aina hyvinkin monipuolisiin latausjärjestelmää ja koko kiinteistöä koskeviin kuormanhallinnan toteutuksiin. Osassa järjestelmistä on mahdollisesti käytössä myös asiakkaalle tarkoitettu käyttöliittymä, joilla avulla voi ajastaa omaa toimintaa tai seurata ja saada tietoa autonsa esilämmityksestä tai latauksesta. Seuraavaksi esiteltyjä ohjausratkaisuja ei välttämättä ole käytössä
tai saatavilla jokaiseen lataustoteutukseen tai sähköautoon. Erilaiset kuormanhallinnan ratkaisut on hyvä erottaa myös älyohjauksen käsitteestä, joka mahdollisesti muodostaa moni-

36

puolisempia ohjausratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja mahdollistaa lataustapahtumien hallintaa laajempien tietojen avulla. Älyohjauksen tarkka määritelmä löytyy liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua koskevasta laista 478/2017 (FINLEX 478/2017).
Älykkäällä latauksella tarkoitetaan seuraavaa:
”Älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, joka sisältää tietoliikenneyhteyden ajoneuvon ja latauslaitteen välillä sekä tietoliikenneyhteyden latauslaitteen ja latauspalveluntuottajan välillä mahdollistaen lataustapahtuman reaaliaikaisen mittauksen ja ohjauksen sekä lataustehon
porrastetun säädön ylöspäin ja alaspäin kesken lataustapahtuman ilman,
että lataus keskeytyy.” (FINLEX 478/2017)
Kuormanhallinta voi olla toteutettu esimerkiksi latausjärjestelmästä tehtyjen virta ja jännitemittausten tai pilvipalveluiden avulla. Yksinkertaisimmillaan kyseessä voi olla latauslaitteiden tehojen jatkuva rajoittaminen sähkönsyötön kapasiteetin mukaisesti, niin että jokaisella
latauspisteellä on sama teho käytössä latauksessa olevien autojen lukumäärästä riippumatta
(Ensto 2021). Yksittäiselle latauslaitteella jatkuva tehonrajoitus voidaan tehdä DIP-kytkimillä, jonka asennon sähköautot lukevat ja rajoittavat auton lataustehoa latauslaitteen mukaisesti. Releillä ja kontaktoreilla voidaan suorittaa kuormien ohjaus samanaikaisien kuormien mukaan tai sähkömittareilla avulla kuormien vuorottelu kellonajan mukaan. Dynaamisessa kuormanhallinnassa lataustehoja voidaan säätä portaittain tai portaattomasti esimerkiksi latausjärjestelmän kuormituksen kasvaessa liian suureksi. Tehonsäätö tapahtuu sähköauton vastaanottamaa ja latauslaitteen lähettämää ohjaussignaalia muuttamalla. Toteutus
vaihtoehtoja on monia latauspisteille vedetyistä viestikaapeleista pilvipalveluihin. Tehon rajoitus voi perustua yhtäläiseen tehon saantiin tai vaihtoehtoisesti jotkin latauslaitteet voivat
olla tehon saannin näkökulmasta ensisijaisia. Kaikkien sähköautojen hyväksymä pienin latauksen käynnistysvirta tai toiminta virta ei ole yhtä suuri, joka voi aiheuttaa haasteita eri
kuormanhallinnan toimintojen kanssa. Kuormanhallinnan toteutuksessa on aina huolehdittava järjestelmän turvallisesta toiminnasta myös ohjauksen häiriötilanteiden aikana. (ABB
2019; ST-käsikirja 41)
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3.4 Kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä
Sähköautojen latauksen muodostama kuormitusvaikutus on monen tekijän summa. Tässä
luvussa käsitellään sähköautojen yleistymistä, niillä tehtävää ajosuoritetta sekä ympäristöolosuhteiden, lataushäviöiden ja energiatehokkuuden vaikutusta niiden energiankulutukseen.
3.4.1 Sähköautojen yleistyminen
Sähköautojen ensirekisteröintimäärät ovat nousseet viime vuosina Suomessa. Verrattuna
edelliseen vuoteen ensirekisteröintimäärä on yli kaksinkertaistunut nyt kahtena vuotena peräkkäin. Vuonna 2020 ensirekisteröityjä täyssähköautoja oli 4 244 kpl ja ladattavia hybridejä
13 231 kpl. Samalla sähköautojen ensirekisteröintimäärän trendi on ollut vastakkaissuuntainen, kun sitä verrataan kaikkiin ensirekisteröityihin autoihin, joiden määrä on ollut laskusuunnassa vuodesta 2018. Kuvassa 3.3 on esitetty lataushybridien ja täyssähköautojen ensirekisteröintimäärät vuosina 2015–2020. Vuonna 2020 lataushybridit vastasivat 13,7 % ja
täyssähköautot 4,4 % kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista.

Kuva 3.3 Suomessa ensirekisteröityjen lataushybridi ja täyssähköisten henkilöautojen kappalemäärät
vuosina 2015–2020. *Lataushybridi ja täyssähköautojen määrä vuoden 2021 lopulla
tammi–toukokuun ensirekisteröintien tahdilla. (Autoalan Tiedotuskeskus 2021a)

Sähköautojen yleistymisen tulevaisuutta ajatellen keskeistä on niiden kulurakenteen siis esimerkiksi hinnan ja hankintaan tai käyttöön liittyvien tukien kehitys. Teknologian kehityksen
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ja tuotantomäärien kasvaessa tuotteen yksikköhinnan on esimerkiksi huomattu usein laskevan. Muun muassa näitä tekijöitä on huomioitu tulevaisuuden skenaarioissa. Hankintaan ja
käyttöön liittyvien tukien määrään vaikuttaa Suomessa eduskunnan päätökset. Kokonaisuutena eri tukien merkitys autoilun kulurakenteessa muodostuu suureksi, jolloin niille muodostuu kehitystä ohjaava vaikutus. Nykyistä kehitystä voidaan siis hidastaa tai edistää, jolloin autonkäyttövoiman valintaan ja automääriin voidaan vaikuttaa. Toisaalta kehityksen
suunta voi muuttua tai nopeutua, jolloin esimerkiksi tulevaisuuden tavoitteet voivat ylittyäkin. Tämän diplomityön kirjoitusajankohtana voimassa olevia liikenteen päämääriä on esitetty Liikenne- ja viestintäministeriön lokakuussa 2020 julkaisemassa Fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Sen mukaan liikenteen kasvihuonepäästöt on tarkoitus puolittaa vuoden
2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja laskea nollaan vuoteen 2045 mennessä (Andersson
et al. 2020). Sähköautojen määrän kasvattaminen on yksi tekijä, jonka avulla tavoitteeseen
on tarkoitus päästä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvittavasta sähköautojen määrästä on esitetty arvioita esimerkiksi ILMO45-loppuraportissa. Kuvassa 3.4 on esitetty ILMO45-raportissa käytetyt eri käyttövoimalla olevien henkilöautojen määrät, jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin. Vetyautoille ei ole nähty osuutta ajoneuvokannasta vuoteen 2050 saakka ulottuvassa laskelmassa. Autokannan nähdään muuttuvan viidentoista vuoden päästä sähköautovoittoiseksi.

Kuva 3.4 Ennuste eri käyttövoimilla toimivien autojen määristä koko autokannasta ja autokannan
kokonaismäärän kehitys vuoteen 2050 saakka. (Särkijärvi et al. 2018)
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Liikenteen kasvihuonekaasujen vuoden 2030 välitavoitteessa bensiinillä tai dieselillä toimivien hybridien määräksi on laskettu noin 190 000 kappaletta ja täyssähköautojen määräksi noin 475 000 kappaletta. Vuonna 2045 vastaavat lukemat ovat noin 170 000 ja 2 miljoonaa. Sähköautojen ajosuoritteen osuus henkilöautojen ajosuoritteesta saattaa kuitenkin
kasvaa kuvaajan näkymää nopeammin, koska uudemmilla ajoneuvoilla on ollut tapana ajaa
suhteellisesti enemmän kilometrejä vuodessa kuin vanhemmilla. (Tilastokeskus 2019).
Kiinteistön sähkönkulutuksen ja sähköautojen kannalta keskeistä on, kuinka juuri kyseisen
kiinteistön parkkipaikka täyttyy sähköautoista. Eroja syntyy taloyhtiöiden välille ja yleisemmin kehitys kulkee eri puolilla Suomea eri tahdissa. Kuvassa 3.5 on esitetty täyssähköautojen ja hybridiautojen kokonaismäärä eri maakunnissa vuoden 2020 lopulla.

Kuva 3.5 Täyssähkö- ja hybridihenkilöautojen lukumäärä eri maakunnissa vuoden 2020 lopulla.
(Liikennefakta 2021)

Kuvasta 3.5 nähdään, että sähköautojen määrä on kasvukeskuksiksi luonnehdittavissa maakunnissa suurempi kuin muualla. Kuvassa esitetyt tummimman väriset maakunnat ovat
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
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3.4.2 Ajosuorite
Ajosuoritteella on suora vaikutus latauksessa tarvittavaan sähköenergian määrään. Kiinteistön latauskuormituksen näkökulmasta siitä syntyykin helposti suurin yksittäisien päivien
kesken vaihtelua aiheuttava tekijä. Ajosuoritteen lisäksi vaikutusta on myös esimerkiksi käytetyllä ajoneuvolla. Energiankulutus ajettua kilometriä kohden kasvaa yleisesti suurempaa
ajoneuvoa käytettäessä. Tämä johtuu esimerkiksi painon tai ilmanvastuksen aiheuttamasta
vastusvoimien kasvusta.
Sähköautojen latauksen mitoituksen kannalta mielenkiinto kohdistuu ajosuoritteen suuruuteen, joka kertyy autoille tai niiden kuljettajille päivän aikana tai latauskertojen välissä. Keskimääräisen päivittäisten matkojen selvittämiseksi on tutkittu tieliikenteestä tehtyjä tilastoja.
Virallista tilastointia näistä asioista Suomessa suorittaa nykyisin Tilastokeskus (viittaus Suomen virallinen tilasto, SVT), jonka tilastotietokannasta monet tilastot ovat maksuttomasti
käyttäjän saatavilla. Taulukkoon 3.2 on koottu tietoja keskimääräisen ajosuoritteen laskemiseen tarvittavista tiedoista ja laskettu niistä keskimääräinen ajosuorite. Vuonna 2019 henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kokonaisajosuorite oli noin 50,3 milj. km, josta henkilöautojen osuus oli noin 40,7 milj. km ja pakettiautojen noin 5,7 milj. km (SVT 2021).
Taulukko 3.2 Henkilöautoajokortin omistavien henkilöiden, liikennekäytössä olevien henkilöautojen, sekä henkilöautoilla yhteensä ajettujen ajokilometrien määrä eri vuosina. Ajokorttien ja henkilöautojen tilanne vuoden alussa. (SVT 2021) Laskettu keskimääräinen ajosuorite ajokortillista henkilöä ja liikennekäytössä olevaa henkilöautoa kohden.
Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020
B-ajolupa, kpl

3 600 825

3 619 726

3 640 205

3 654 834

3 674 484

Henkilöautoja, kpl

2 623 105

2 643 820

2 675 854

2 700 369

2 711 208

Ajosuorite, milj. km

40 719

40 614

40 718

40 718

-

Ajosuorite
ajolupaa kohden,
km / vuosi, km / päivä

11 308
31,0

11 220
30,7

11 186
30,6

11 141
30,5

-

Ajosuorite
henkilöautoa kohden,
km / vuosi, km / päivä

15 523
42,5

15 362
42,1

15 217
41,7

15 079
41,3

-

Virallisten tilastojen lisäksi suomalaisten liikkumisesta saadaan tietoa esimerkiksi Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksista, joista viimeisin on julkaistu vuonna 2018. Sen aineiston keruu tapahtui vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimuksessa on henkilöiltä kysytty muun
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muassa yksittäisen tutkimuspäivän aikana suoritettuja matkoja ja matkoilla käytettyjä kulkuneuvoja. Niiden avulla on pystytty laskemaan keskimääräisiä ihmisten päivässä tekemiä
matkasuoritteita. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan päivittäinen matkasuorite on keskimäärin ollut 40,7 km henkilöä kohden, josta henkilöautolla joko kuljettajan tai matkustajan roolissa suoritettu osuus oli yhteensä 31,1 km. Pakettiautojen osalta mukana on henkilöliikenteen matkat. Keskimääräinen matkasuorite ei tietenkään kerro tarkemmin matkojen jakaantumisesta. Esimerkiksi henkilöitä, jotka eivät tutkimuspäivänä liikkuneet ainakaan pihapiiriään kauemmaksi oli keskimäärin 19 %. Siten matkoja tehneiden päiväkohtainen suorite on
keskimääräistä lukuarvoa suurempi. Tutkimuksessa matkoiksi ei laskettu pihapiirissä tehtyjä
tai ammattiautoilijoiden työnaikaisia matkoja. Päivittäisten keskimääräisten matkasuoritteiden jakaantuminen eri kulutapojen välillä on esitetty kuvassa 3.6.

Kuva 3.6 Keskimääräiset matkasuoritteet eri kulutavoilla. Pakettiautoilla suoritetut matkat ovat mukana osiossa muu yksityinen. (HLT 2018)

Ihmisten käyttämät kulkuneuvot ja kulkuneuvoilla suoritettujen matkojen pituudet vaihtelevat asuintavan ja -paikan mukaan. Yleisesti ottaen keskimääräinen matkasuorite kasvaa
asuinpaikan muuttuessa suuremmasta kaupungista pienempään ja keskustasta kohti hajaasutusaluetta. Asuintavan osalta eroa on kerros-, rivi- ja omakotitalojen välillä. Kerrostaloissa keskimääräinen matkasuorite esimerkiksi henkilöautolla kuljettajan roolissa on vain
lähes puolet siitä mitä se on rivi- ja omakotitalojen asukkailla. (HLT 2018) On syytä kuitenkin huomioida, että kaikkien henkilöiden keskimääräinen päivän matkasuorite voi erota suuresti kulkutavalla tehtävästä keskipituudesta, jos esimerkiksi iän tai muiden tekijöiden myötä
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kulkutapaa käyttää vain osa väestöstä tai alueen asukkaista. Kyseiseen problematiikkaan paneudutaan enemmän luvussa 4.2.
Varsinkin uuden alueen sähkönkulutusta voidaan arvioida rakentamisen aluetehokkuuden eluvun (k-m2/m2) mukaan. Rakentamisen aluetehokkuus, ea kuvaa alueen rakennusten osuutta
alueen pinta-alasta ja se voidaan ilmoittaa myös tontin tai korttelin mukaan (Sanastokeskus
ry 2020). Aluetehokkuuden mukaan keskimääräiset henkilöautolla kuljettajan roolissa tehdyt ajosuoritteet näyttäytyisivät jakaantuvat kolmeen ryhmään < 0,02, 0,02–0,16 ja > 0,16
k-m2/m2. Eri aluetehokkuudet ja sitä myöten ryhmät korreloivat kaupunkien eri alueiden
kanssa. Tiiviisti rakennettuun kerrostaloalueeseen viittaa ea > 0,32, väljiin kerrostalo- tai
seka-alueeseen ea = 0,16–0,32, tiiviisti tai väljään rakennettuun omakotialueeseen ea = 0,02–
0,16 ja haja-asutusalueeseen tai taajaman harvasti rakennettuihin reuna-alueisiin ea < 0,02.
Rajat eivät tietenkään ole tarkkoja. Keskimääräisiä matkasuoritteita eri asumistavoilla ja
aluetehokkuuksilla on esitetty kuvassa 3.7 ja kuvassa 3.8. Luvuissa on mukana sekä henkilöauton, että pakettiautojen henkilöliikenteen matkat. Ammattiajot eivät sisälly lukuihin.

Kuva 3.7 Keskimääräiset henkilöautolla (kuljettaja) tehdyt ajosuoritteet eri asuintavoilla. Katkoviivalla merkitty keskiarvo. (HLT 2018)
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Kuva 3.8 Keskimääräiset henkilöautolla (kuljettaja) tehdyt ajosuoritteet eri aluetehokkuuden avulla
luokitelluilla alueilla. Katkoviivalla merkitty keskiarvo. (HLT 2018)

Päivittäisen ajosuoritteen keskimääräinen suuruus vaihtelee eri viikonpäivinä. Ajosuoritteen
määrään vaikuttaa esimerkiksi, miten työ-, ostos-, ja vapaa-ajanmatkat ajoittuvat eri viikonpäiville. Kuvassa 3.9 on esitetty ajosuoritteen jakaantumista eri viikonpäiville. Ajosuorite
on esitetty suomalaisten keskimääräisenä päivittäisenä ajosuoritteena henkilöautolla tai pakettiautolla kuljettajan roolissa. Luvut kuvastavat näin paljonko autot päivittäin liikkuvat.
Luvussa on mukana myös henkilöitä ja päiviä, joilta ajosuoritetta ei muodostu. Myöhemmin
mallinnuksessa käytettyjä ajosuoritteen lähtötietoja on esitetty tarkemmin luvussa 4.

Kuva 3.9 Henkilö- ja pakettiautoilla tehdyn ajosuoritteen jakaantuminen eri viikonpäiville. Luvuissa mukana kaikki henkilöt, myös ne, joilta ei ajosuoritetta muodostu. Katkoviivalla
merkitty keskiarvo. (HLT 2018)
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Seuraava henkilöliikennetutkimus suoritetaan vuoden 2021 aikana (Traficom 2020a).
Vuonna 2020 alkaneen maailmanlaajuisen pandemian myötä ihmisten liikkuminen on kokenut muutossysäyksen. Esimerkiksi henkilö- ja pakettiautoilla suoritetun työmatkaliikenteen
on arvioitu vähentyneen 11 % muun muassa etätöiden yleistyessä (Traficom 2020b). Pandemiasta käynnistyneen muutoksen pysyvyydestä tai lopullisesta vaikutuksesta ei ole kuitenkaan tämän työn kirjoitusajankohtana vielä tarkkaa tietoa. Etätyön vaikutusta ajosuoritteeseen on käsitelty Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksessa. Etätyötä tekevien osalta
päivittäiset keskimääräiset ajosuoritteet ovat yleisesti korkeammat kuin etätyötä tekemättömien parissa. Taulukossa 3.3 on esitetty etätyöpäivien määrän vaikutusta työtätekevien henkilöiden ajosuoritteeseen. Etätyötä tekevillä, mutta kuitenkin enintään kahta etätyöpäivää
viikossa tekevillä keskimääräinen päivän ajosuorite on huomattavasti keskiarvo korkeampi.
Liikkuvaa työtä tekevillä ajosuorite on myös huomattavasti keskimääräistä korkeampi, noin
52,8 km päivässä. (HLT 2018)
Taulukko 3.3 Etätyönä tehtyjen päivien vaikutus työntekijöiden päivittäiseen ajosuoritteen määrään.
Ajosuorite esitetty km/henkilö/vrk ja etätyö tutkimuksen vastauspäivästä katsottuna
viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tehty etätyö. (HLT 2018)
ei etäalle 1 päivää 1-2 päivää
yli 2 päivää kaikki työstyötä
säkäyvät
henkilöauto (kuljettaja)

32,2

45,5

56,2

39,9

35,2

Yleisimpiä syitä etätyön tekemiselle olivat henkilöliikennetutkimukseen vastanneiden keskuudessa työn luonne, työrauha ja aikasäästö. Aikasäästöä syntyy esimerkiksi työmatkakertojen vähennyttyä. Taulukosta 3.3 nähdään kuitenkin, että vähäinen etätyöntekeminen ei kuitenkaan vielä johda keskimääräisesti pienempään päivittäiseen ajosuoritteeseen. (HLT 2018)
Syitä ilmiön taustalla on varmasti monia. Etätyön mahdollisuus tai mahdollisuus tehdä osa
päivistä etätyönä voi madaltaa kynnystä ottaa vastaan työ kauempaa. Etätyötä tekevät saattavat myös yleisemmin asua kauempana kaupunkien keskustoista. Syyt voivat olla samanlaisia kuin mitä pendelöinnillä on ollut jo ennen etätöiden kasvua. Etätyön on muita suositumpaan korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevilla, yli 50 km pendelöivillä tai
joiden työmatka on yli 80 km (Alasalmi et al. 2020).
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Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmassa hiilettömään liikenteeseen 2045
asetetaan tavoitteeksi saada henkilöautojen ajosuoritteen kasvu taittumaan ja hitaaseen laskuun vuonna 2025. Kuvassa 3.10 on esitetty ennuste ja tavoite kaikkien ajoneuvojen vuosittaisesta ajosuoritteesta Suomessa.

Kuva 3.10 Kaikkien ajoneuvojen vuosittaisen ajosuoritteen yhteismäärä, Liikenneviraston ennuste
vuodelta 2016 ja tulevaisuuden tavoite vuoteen 2050. (Särkijärvi et al. 2018)

Tarkkaa tavoitetta pelkästään henkilöautojen ajosuoritteelle ei ole asetettu. Ajosuoritteen
laskulla ei tarkoiteta vähennystä ihmisten liikkumiseen vaan, että liikkuminen ohjautuisi yhä
enemmän joukkoliikenteeseen tai esimerkiksi pyöräilyyn. Näin vaikka ihmisten liikkuminen
jatkaisi kasvuaan ei kokonaisajosuorite kuitenkaan kasvaisi. (Särkijärvi et al. 2018)
3.4.3 Lataustapahtuman ajoittuminen
Kiinteistön lataustehon ja -energian muodostumisen kannalta keskeistä on missä ja milloin
sähköauton käyttäjät auton latauksen suorittavat. Asuinkiinteistössä sähköverkon kuormitus
vähenee, ainakin hetkittäin, mikäli asukkaat hyödyntävät julkisia latauspisteitä tai pystyvät
lataamaan autoaan esimerkiksi työpäivän aikana. Latausjärjestelmän mitoituksen kannalta
asia muodostuu kuitenkin monitahoisemmaksi. Mitoituksessa tulisi huomioida myös tilanteet, joissa julkisten latauspisteiden käyttö on jäänyt jostain syystä vähemmälle ja lataus haluttaisiinkin myös näillä kerroilla suorittaa kotona.
Latauksen suorittamista yleisyyttä esimerkiksi kotona tai julkisilla latauspisteillä on tutkittu
kyselytutkimusien avulla. Tutkimuksien kysymysasettelut ovat eronneet keskenään, joten
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suora vertailtavuus ei aina onnistu. Vuonna 2018 suoritetun kyselytutkimuksen (n = 290 kpl)
mukaan 93 % sähköautoilijoista suoritti latausta säännöllisesti kotona, 64 % julkisilla latauspisteillä ja 37 % työpaikalla (Paakkinen et al. 2018). Toisen vuoden 2019 aikana suoritetun
kyselytutkimuksen tuloksia on esitetty kuvassa 3.11 ja kuvassa 3.12.

Kuva 3.11 Latauskertojen yleisyys eri kohteissa. Kyselytutkimuksen aineisto lataushybridi n =
1790 kpl ja täyssähköauto n = 409 kpl. (Autoalan Tiedotuskeskus 2020)
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Kuva 3.12 Kotona suoritettujen latauskertojen yleisyys eri asuintavoilla. Kyselytutkimuksen aineisto
lataushybridi n = 1790 kpl ja täyssähköauto n = 409 kpl. (Autoalan Tiedotuskeskus 2020)

Kuvasta 3.11 havaitaan, että kotona suoritettu lataus on kaikista yleisintä. Kodin ulkopuolella latauskertoja kertyy suurimmalle osalle päivittäistä latausta harvemmin. Lataushybridin
omistajista noin 10 % ilmoitti kyselyssä, etteivät he käytä julkisia latauslaitteita koskaan.
Julkisten latauslaitteiden käyttö täyssähköautoilijoiden keskuudessa oli yleisesti ainakin satunnaista. Kuvasta 3.12 havaitaan, että rivi- ja kerrostaloasujista ainoastaan 21–24 % lataa
täyssähköautoaan päivittäin. Lataushybridien tapauksessa päivittäinen lataaminen on yleisempää. Kerrostaloasujista myös huomattava osa, noin kolmannes, on ilmoittanut, että kotona ei ole ollenkaan latausmahdollisuutta. (Autoalan Tiedostuskeskus 2020) Kyselystä on
hyvä huomata, että tilanne latauskäytännöissä saattaa tulevaisuudessa muuttoa, jos esimerkiksi kotilataus tulee yhä useammalle toimivaksi ratkaisuksi. Tuloksista käy myös ilmi, että
kotona lataavista täyssähköautoilijoista alle kolmannes lataa autoaan kotona päivittäin.
Liikkumisen ajoittumisella on vaikutusta siihen, milloin sähköautoa on mahdollista ladata,
sekä toisaalta milloin sen tulisi olla latautunut ja esimerkiksi sisätilan valmiiksi viilennetty
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tai lämmitetty ennen ajoon lähtöä. Ihmisten liikkumisen ajoittumista on tutkittu Suomessa
henkilöliikennetutkimuksessa. Seuraavissa kuvissa on esitetty ihmisten henkilöautolla liikkumien matkojen lähtö- ja saapumisajankohdat eri viikon päivinä. Lähtöajankohta on päivän
ensimmäinen henkilö- tai pakettiautolla kuljettajana suoritettu matka ja saapumisajankohtana päivän viimeinen matka. Kuvassa 3.13 ihmisten asuinpaikkana on ollut kerrostalo ja
kuvassa 3.14 rivitalo.

Kuva 3.13 Lähtö- ja saapumisajankohtien suhteellinen osuus päivän matkoista eri viikonpäivinä. Aineistona Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen 2016 valtakunnallinen ja seutujen
aineisto, yhteensä n = 2539 kpl. Kuvan esitystarkkuus 1 h. Tutkimushenkilöiden asuinpaikkana kerrostalo. Viikonpäivän teksti vuorokauden puolenpäivän kohdalla.
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Kuva 3.14 Lähtö- ja saapumisajankohtien suhteellinen osuus päivän matkoista eri viikonpäivinä. Aineistona Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen 2016 valtakunnallinen ja seutujen
aineisto, yhteensä n = 1845 kpl. Kuvan esitystarkkuus 1 h. Tutkimushenkilöiden asuinpaikkana rivitalo. Viikonpäivän teksti vuorokauden puolenpäivän kohdalla.

Kuvista 3.14 ja 3.15 voidaan huomata, että arkipäivinä lähtö- ja saapumisajankohdissa painottuvat virka-ajan alkuun ja illalla töiden ja asioinnin jälkeiseen paluuseen. Aineiston mukaan kerrostaloasujilla lähtö painottuu arkisin tunnille 7 ja paluu tunnille 16. Viikonloppuisin profiilista muodostuu tasaisempia. Lähtö puoleen päivään tai sen jälkeen ja paluu iltapäivän ja illan aikana. Rivitaloasukkaiden arjen lähtö- ja saapumisajankohdat ovat kerrostaloasukkaiden kaltaisia, joskin arkipäivisin lähtöajankohdat kerrostuvat hieman voimakkaammin aamun osalta.
Ihmisten liikkumisella on usein jokin syy ja näitä syitä on esitetty arkipäivien osalta kuvassa
3.15 ja viikonlopun osalta kuvassa 3.16. Kuvien aineistossa on mukana kaikki kulkutavat ja
asumismuodot. Yksikkönä kuvissa on käytetty keskimääräistä henkilöiden matkojen lukumäärä päivän lähtötuntia kohden. Eri lähtötunneista muodostuu siis yhteensä keskimääräinen päivittäinen matkojen lukumäärä, joka on 2,74. Tästä autolla (kuljettana) osuus on 1,24.
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Kuva 3.15 Matkojen tarkoitus lähtöajankohdan mukaan arkipäivinä. (HLT 2018)

Kuva 3.16 Matkojen tarkoitus lähtöajankohdan mukaan viikonloppuna. (HLT 2018)

Kuvista 3.15 ja 3.16 nähdään, että ihmisten liikkuminen syyt vaihtelee arkipäivien ja viikonlopun kesken. Työmatkat keskittyvät arkipäiviin, mutta ne eivät silloinkaan muodosta suurinta osaa kaikista matkoista. Koko viikon osalta työhön liittyvät matkat edustavat 19,4 %
ihmisten kaikista matkoista. Arkipäivinä ihmisten on huomattu liikkuvan lyhyempiä matkoja, mutta matkojen lukumäärä on suurempi, vastaavasti viikonloppuisin matkat ovat pidempiä, mutta niitä on lukumääräisesti vähemmän. (HLT 2018)
Sähköautojen latauksen kannalta pelkkä kotiin saapuminen ei kuitenkaan tarkoita, että auto
aina kytkettäisiin lataukseen. Etenkin suurikapasiteettisten sähköautojen akuston toimintamatka mahdollistaa jo keskimäärin useamman päivän matkojen tekemisen ilman latausta.
Lataukseen kytkennän ja akun välisen varaustilan vaikutusta on tutkittu Yhdysvalloissa. Lataukseen kytkennän aikana jäljellä olevan akun varaustila on esitetty täyssähköautojen osalta
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kuvassa 3.17 ja lataushybridien osalta kuvassa 3.18. Tutkimuksessa on seurattu 70 sähköautoa kesäkuun 2016 ja tammikuun 2018 (EPRI 2018). Automallit eivät täysin vastaa enää
nykyisin myytäviä automalleja esimerkiksi akunkokoa tarkasteltaessa. Lataukseen kytkentä
saattaisi esimerkiksi tapahtua nykyisin myöhemmin, koska suuremmat akkukoot mahdollistavat pidempien ajomatkojen suorittamisen samalla akun prosenttimääräisellä varaustilalla,
kuin aiemmin.

Kuva 3.17 Täyssähköautoilla lataustapahtuman alussa oleva akun varaustila esitetty pylväin ja vasemman puolen pystyakselin asteikolla. Latauksien kumulatiivinen kertymä esitetty viivalla ja oikean puolen pystyakselin asteikolla. (EPRI 2018)

Kuva 3.18 Lataushybridien lataustapahtuman alussa oleva akun varaustila esitetty pylväin ja vasemman puolen pystyakselin asteikolla. Latauksien kumulatiivinen kertymä esitetty viivalla
ja oikean puolen pystyakselin asteikolla. (EPRI 2018)
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Kuvasta 3.17 nähdään, että noin 50 % tapauksista auto kytketään lataukseen, kun akun varaustilasta on ollut jäljellä 40 % ja noin 80 %, kun akunvaraustilasta jäljellä 20 %. Lataushybrideillä akun varaustila on lataukseen kytkennän aikaan yleisesti alhaisempi, kuin sähköautoilla, toisaalta akun kokokin on pienempi. Noin puolella varaustilaa on kuvassa 3.18
jäljellä 30 % ja kolmasosalla akku on käytännössä katsoen tyhjä. Lataustapahtuman ajoittumista ja akunvaraustilan vaikutusta lataukseen kytkentään huomioidaan myöhemmin suoritettavassa lataustehon mallinnuksessa.
3.4.4 Ympäristöolosuhteet
Ympäristöolosuhteet vaikuttavat autojen polttoaineen- tai sähkönkulutukseen. Sekä polttomoottori-, että sähköautoja on jo vuosien ajan kritisoitu siitä, että niiden käytännön kulutus
ei ole vastannut automallille ilmoitettua virrallista kulutusta. Erot ilmoitetun ja auton käyttäjien käytännön kulutuksessa ovat voineet olla jopa kymmeniä prosentteja, ja käytännön
kulutus on näistä ollut yleensä suurempi. Syitä eroon ovat olleet muun muassa mittaus ja
käytännön ajo-olosuhteiden sekä ajo- ja käyttötapojen välillä olevat eroavaisuudet. Esimerkiksi verotuksellisten syiden takia ilmoitettu kulutus pyritään saamaan asiantuntijoiden
avulla mittausvaatimukset täyttäen mahdollisimman alhaiseksi. Samanlaista suoritusta tavallisen käyttäjän voi olla vaikeaa saavuttaa omassa auton käytössä. Automallien virallinen
kulutus ilmoitetaan nykyään WLTP -ajosyklin mukaan, jonka tulisi vastata paremmin käytännön kulutusta kuin aikaisempi NEDC-ajosykli (Motiva 2020).
Sähköautojen energiankulutus kasvaa kylmissä olosuhteissa. Kulutusta kasvattaa erityisesti
matkustamon ja ajoittain käyttövoima-akuston lämmityksen lisääntyminen. Akusto optimaalinen toiminta vaatii kylmissä olosuhteissa lämmitystä akuston lämmönhallinnan avulla
(BTMS, Battery Thermal Management System). BTMS lämmittää akkua tarvittaessa ja se
voi automallin mukaan toimia myös autoa seisottaessa joko lataukseen kytkettynä tai ilman
latausta. (Wilber et al. 2021) Lämpötila vaikuttaa sähköautoihin monesti polttomoottoriautoja suuremmin, koska lämmitystä varten ei ole samalla tavalla hukkalämpöä tarjolla.
Kylmien olosuhteiden vaikutusta sähköauton kantamaan on selvitetty monissa tutkimuksissa. Kantaman pienenee jokseenkin lineaarisesti lämpötilan laskiessa tietyissä lämpötila
rajoissa. Vaihtelua syntyy eri automallien välille kantaman laskun suuruudessa ja laskun al-
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kulämpötilassa ja toisaalta kylmissä olosuhteissa laskun tasoistumisesta. Tasoittumista selittää mahdollisesti lämmityslaitteiden toimiminen jo täydellä teholla, jolloin lämpötilan lasku
ei enää samalla tavalla lisää lämmityslaitteiden energiankulutusta. (Wilber et al. 2021)
Lämpötilan vaikutusta lataustapahtumien energiaan on tutkittu yli 8,3 miljoonan vuosien
2017–2018 aikana tehdyn lataustapahtuman osalta Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Tutkimuksessa asukkaan päivittäisen latausenergian lämpötilariippuvuudeksi lämpötilan laskussa
on saatu 1,6%/1°C. Tutkimuksessa latausenergian kasvuun on arvioitu vaikuttavan niin ajokulutuksessa tapahtuvat kuin ihmisten auton käytössä tapahtuvat muutokset. Tutkimus on
tältä osin tehty järjestelmä tason tarkasteluksi. Lämpötilariippuvuus on kuitenkin laskettu
kuukausien keskiarvojen avulla, jolloin esimerkiksi lyhytaikaisien loma-aikojen vaikutus
pienenee. (EE 2019) Kiinassa tehdyssä yhden vuoden kestäneessä sähköautojen seurantatutkimuksessa energiankulutus kasvoi 2,4 kWh/100km, jokaista 5 °C lämpötilapudotusta kohden. Energiankulutus kääntyi kasvuun lämpötilan laskiessa alle 10 °C tai noustessa yli
28 °C. (Hao et al. 2019) Energiankulutuksen lämpötilariippuvuuden kuvaaja on esitetty kuvassa 3.19.

Kuva 3.19 Ominaiskulutuksen lämpötilariippuvuus, seurantatutkimuksen sähköautojen määrä yhteensä 197 kpl. (Hao et al. 2019)

Myös eri maiden autoliitot ja -lehdet ovat testanneet nykyisin myytävien automallien käytännön kulutusta. Norjan autoliitto ja sen julkaisema Motor -lehti on testannut sähköautojen
kantamaa ja kulutusta vuosina 2020 ja 2021. Testit eivät ole tieteellisiä, ne suoritetaan muun
liikenteen mukana ja tavallisella kuljettajalla. Siinä ajettu testiosuus sisältää kaupunkiajoa,
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sekä maantie ja moottoritie osuuksia 60–110 km/h nopeusalueilla Norjan olosuhteissa, joissa
tie nousee kahdesti vuorien myötä noin 620 ja 1000 metriin. Lisäksi kuskeja on ohjeistettu
ajamaan normaalisti, välttämään turhia ohituksia ja hyödyntämään sähköautojen regenerointia. Ajossa käytetään autossa mahdollisesti olevaa eco-ajotilaa. Ennen testiä auton sisätiloja
tai akkua ei ole esilämmitetty ja talvella auton sisälämpötila on säädetty 21 °C ja penkinlämmitin alimmalle tasolle. Lämpötila testiosien aikana on vaihdellut 7 ja -5 °C välillä, joten
tulokset kuvastavat leutoa talvikeliä. Norjassa testatut automallit ovat vuosien välillä vaihtuneet. Ainoa poikkeus tähän on Tesla Model 3, josta vuoden 2021 testissä on ollut mukana
lämpöpumpulla varustettu vuoden 2021 malliuutuus. Vuoden 2021 testi on jouduttu alkuperäisestä tavoitteesta poiketen tekemään myöhemmin keväällä leudommalla kelillä ja kahdessa eri osiossa.
Suomessa sähköautojen on testannut muun muassa Tekniikan Maailma-aikakausilehti. Lehti
on suorittanut autojen talvitestejä ja vuosina 2019 ja 2021 niissä on testattu sähköautoja.
Testi on suoritettu Saariselän ja Ivalon alueella. Kulutuslukema on laskettu lataussähköstä
ja matkan keskiosasta lasketulla lämpimän auton ja 80 km/h maantieajon kulutuksesta (TM
2019). Keskilämpötila testeissä on ollut -11 °C. Norjan autoliiton ja Tekniikan Maailman
testien tulokset on koottu kuvaan 3.20. (NAF 2021a, NAF 2021b; TM 2019; TM 2021)

Kuva 3.20 Eri automallien virallisten ja mitattujen käytännön ominaiskulutuksien suuruus eri testeissä. Virallinen ominaiskulutus ilmoitettu 23 °C lämpötilassa, Norjan autoliiton tekemät
mittaukset nollan tienoilla ja Tekniikan maailman mittaukset -11 °C. Käytännön kulutusmittauksissa käytetty mittausjaksojen aikaista lämpötilan keskiarvoa. Viivalla merkitty
keskiarvo. (NAF 2021a; NAF 2021b; TM 2019; TM 2021)
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Norjan autoliiton mittauksissa kulutusten keskiarvo muodostui leudolla talvikelillä lähelle
virallisista kulutuslukemista laskettua keskiarvoa. Vastaavasti kylmemmillä keleillä suoritetuissa Tekniikan Maailman testeissä autojen energiankulutus kasvoi jo reilusti virallisia kulutuksia suuremmaksi.
3.4.5 Lataushäviöt
Sähköauton latauksessa osa energian hyötykäytöstä menetetään häviöiden seurauksena. Häviöitä syntyy eri osissa latausjärjestelmää ja auton komponentteja, Tämän huomaa myös
sähköauton käyttäjä autoaan ladatessa. Tyhjän akun täyteen lataaminen vaatii enemmän
energiaa kuin mitä akun kapasiteetti on. Tästä syystä myös sähköautojen virallisessa WLTP
kulutussa huomioidaan latauksesta syntyvät häviöt (Autoalan Tiedotuskeskus 2021b).
Häviöt johtuvat eri komponenteissa syntyvistä tyhjäkäyntihäviöistä ja resistansseissa syntyvistä kuormitushäviöistä, RI2. Kuormitushäviöistä voi muodostua merkittäviä, koska ne ovat
riippuvaisia sähkövirran neliöstä. Sähköauton ajoakussa häviöitä muodostuu akun sisäisistä
resistansseista ja sähkökemiallisissa reaktioissa, joiden myötä akku myös tuottaa lämpöä ja
voi olosuhteet huomioiden lämmetä latauksen yhteydessä. Akkua merkittävämmäksi häviölähteeksi voi muodostua etenkin pienillä latausvirroilla vaihtosähköisen latausvirran akulle
sopivaan tasasähköön muuttava tehoelektroniikka yksikkö. Taulukossa 3.4 on esitetty sähköauton komponenteissa muodostuneiden häviöiden suuruus eri lataustehoilla ja akun varaustiloilla.
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Taulukko 3.4 Sähköauton komponenteissa syntyvät häviöt eri lataustehoilla. Akun häviöissä huomioitu latauksesta ja purusta (sähkönkäytöstä ajomoottorille) syntyvät häviöt. Mittaukset
on suoritettu MINI Electric autolle yksivaiheisella latauslaitteella sisätilojen lämpötilassa ja USA:ssa, jolloin sähköjärjestelmässä käytetyt komponentit eivät kaikilta osin
välttämättä vastaa yleistä suomalaista järjestelmää, esimerkiksi suojauksen osalta. Latausjärjestelmän jännite 240 V. Mittausten aikainen akunlämpötila oli 25–28 °C, joka
on sen toimintalämpötilan keskivaiheilla. (Apostolaki-Iosifidou et al. 2017)
Virta, (A)
SOC (State of Charge)
20 %
Akku

Tehoelektroniikka
yksikkö

40 %

60 %

80 %

10

1,37

1,15

1,28

1,34

30

2,74

3,26

2,50

2,65

50

5,04

4,39

4,33

3,85

70

6,39

7,87

6,27

5,27

10

16,53

2,10

5,30

1,19

30

5,91

7,68

5,73

7,82

50

4,12

5,43

4,64

4,77

70

1,96

2,36

0,88

2,33

Taulukosta 3.4 nähdään, että akun varausvirran kasvaessa häviöiden suuruus akussa kasvaa.
Häviöiden kasvu johtuu akun sisäisen resistanssin kasvamisesta (U.S Department of Energy
2021). Tehoelektroniikka yksikön häviöiden suuruus on vaihdellut latausvirran ja akun varaustilan mukaan. Mittaukset on suoritettu MINI Electric autolle sisätilan lämpötilassa. Latauslaite on ollut yksivaiheinen. Tuloksiin eri autojen välillä vaikuttaa esimerkiksi auton sisäisen inverterin pulssinleveysmodulaation ominaisuudet. (Apostolaki.Iosifidou et al. 2017)
Auton komponenttien lisäksi häviöitä syntyy latauslaitteessa ja sitä syöttävässä sähköjärjestelmässä. Vaihtovirralla suoritetussa latauksessa, vaihtosähkö muutetaan tasasähköksi autossa olevassa tasasuuntaajassa. Tästä syystä vaihtosähköisen latauslaitteen häviöt ovat pienet verrattuna muihin häviöiden.
Saksan autoliitto on tutkinut eri autojen ajotietokoneen näyttämän ajokulutuksen ja toisaalta
latausenergian välistä eroa. Ajotietokoneen ja latausenergioiden eroa selittää suurilta osilta
se, ettei auton ajotietokone huomioi latauksessa syntyviä häviöitä näyttämässään ajokulutuksessa. Myös muut mittaustekijät vaikuttavat ajotietokoneen näyttämän ja todellisen kulutuksen väliseen eroon, aivan kuten polttomoottoriautoissa. Tästä syystä ajotietokoneen kulutuslukemaa ei voida pitää aivan tarkkana tietona auton kulutuksesta. Taulukossa 3.5 on
esitetty Saksan autoliiton mittauksia eri autoille. (ADAC 2020)
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Taulukko 3.5 Sähköauton ajotietokoneen ja latausenergian välinen ero. Lataus suoritettu 22 kW latauslaitteella, jolloin autot ovat ladanneet sisäisen latauslaitteen mahdollistamalla suurimmalla lataustehollaan. (ADAC 2020)
Ajotietokoneen näyt- Mitattu latausenerAuto
Ero, %
tämä, kWh/100km
gia, kWh/100km
Audi e-Tron 55 quatro

22,2

25,8

14,0

BMW i3 120 Ah

15,8

18,0

12,2

Hyundai IONIQ Elektro (2020)

14,3

16,3

12,3

Jaguar i-Pace (2018)

22,8

27,6

17,4

KIA e-Niro (64 kWh)

16,3

18,1

9,9

KIA e-Soul (64 kWh)

16,5

18,8

12,2

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

23,2

27,6

15,9

Mini Cooper SE

15,0

17,7

15,3

Nissan Leaf e+ (62 kWh)

18,7

22,7

17,6

Renault Zoe ZE50 R135

15,4

19,0

19,0

Renault Zoe ZE50 R110

15,1

18,5

18,4

Seat Mii electric

13,7

17,3

20,8

Tesla Model 3 Long Range

15,7

20,9

24,9

Tesla Model 3 Standard Range Plus

16,0

19,5

18,0

Volkswagen e-up! (2018)

14,9

17,8

15,8

3.4.6 Energiatehokkuus
Sähköautot ovat yleisesti hyvin energiatehokkaita polttomoottoriautoihin nähden. Keskimäärin 86–90 % energiasta saadaan hyödynnettyä sähköautoissa, kun huomioidaan liikeenergian regenerointi auton hidastuksista. Polttomoottori autoissa vastaava arvo on 12–
30 %. Arvoissa ei ole mukana matkustamon viilennystä tai lämmitystä. (U.S Department of
Energy 2021) Toisaalta eri sähköautomallien kulutuksen välillä on merkittäviä eroja. Kuten
esimerkiksi taulukosta 3.5 nähdään, fyysisesti samankokoisten sähköautojen kulutuksessa
voi olla eroa jopa kymmenien prosentteja. Erot kulutuksissa vaikuttavat myös autojen yhdellä akulla ajettavaan ajomatkaan. Autojen välillä suurempi akunkapasiteetti ei välttämättä
tarkoita yhdellä latauksella ajettavaa pidempää ajomatkaa, mikäli kulutuksessa on hyöty pienempiakkuisen auton hyväksi. Auton energiatehokkuudella on näin vaikutusta latauksen
kuormittavuuden lisäksi myös auton päivittäiseen käyttöön ja sen kuluihin. Autojen väliset
erot ovat parhaiten nähtävissä yksilötason tarkastelussa, kun taas suuremmissa tarkasteluissa
vaikutus pienentyy keskiarvoistumisen myötä. Kuvassa 3.21 on esitetty täyssähköautoilussa
syntyvien häviöiden suuruus yhdistetyssä ajossa.
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Kuva 3.21 Sähköauton energiahäviöt yhdistetyssä ajossa. Yhdistetystä ajosta 55 % kaupunki- ja
45 % maantieajoa. Kaupunkiajo noudattaa United States Environmental Protection
Agency:n (EPA) EPA FTP-75 testikäytäntöä ja maantieajo EPA Highway Economy testikäytäntöä. Lukuarvot eivät sisällä matkustamon viilennykseen tai lämmitykseen käytettävää energiaa, joka voi hyvin kylmissä olosuhteissa olla yli 25 % maantieajon kulutuksesta. (U.S Department of Energy 2021)

Kuvasta 3.21 nähdään, että energiasta noin 10 % menetetään jo latauksen aikana ja noin
25 % moottorin ja apujärjestelmien myötä. Suurin osa auton käyttämästä energiasta pystytään kuitenkin hyödyntämään auton liike-energiaksi. Lisäksi merkittävä osa energiasta saadaan talteen jarrutusenergiaa regeneroimalla. Regeneroitavan energian osuudeksi on muodostunut yhdistetyssä ajossa noin 17 %, kaupunkiajossa jopa 34 % ja maantieajossa 6 %.
Ajon aikana suurin osa energiasta kuluu eri vastusvoimien voittamiseen. Merkittävimmät
vastusvoimat ovat ilmanvastus (39 %) ja renkaiden pyörimisresistanssi (25 %). Lisäksi auton liike-energiaa, jota ei ole pystytty regeneroimaan takaisin ajoakkuun muutetaan jarruissa
25 %:n edestä suurimmaksi osaksi lämmöksi. Sähköautoilla ajotavalla ja regeneroinnin ahkeralla käyttämisellä autojen omien jarrujen sijasta saadaan siten kulutusta pienennettyä.
Prosenttiosuuksien vertaamisessa polttomoottoriautoon on hyvä huomioida, että ne ovat laskettu auton tarvitsemasta energiasta, jolloin yleisesti energiatehokkaassa kulkuneuvossa vastusvoimien prosenttiosuuksista muodostuu suuret. Esimerkiksi samaa laskutapaa käyttäen
polttomoottoriautossa renkaan pyörimisresistanssien voittamiseen käytetään ainoastaan noin
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4–7 % ajoon tarvittavasta energiasta, kun samalla moottorin häviöiksi muodostuu jo noin
70 %. (U.S Department of Energy 2021)
Sähkömoottori ei tuota polttomoottorin lailla hukkalämpöä, jota voitaisiin käyttää matkustamon lämmitykseen. Tästä syystä sähköauton ajoakun energiaa joudutaan käyttämään matkustamon lämmitykseen, joka johtaa energiankulutuksen kasvuun keleillä, jolloin lämmitystä tarvitaan. Lämpöä sähköautoissa tuotetaan, joko sähkövastuksin tai lämpöpumpun
avulla. Näistä lämpöpumppu mahdollistaa ainakin tietyissä olosuhteissa energiatehokkaamman tavan tuottaa lämpöä. Sähkövastuksella matkustamossa hyödynnettävää lämpöä syntyy
Joulen ensimmäisen lain mukaan noin yksi kilowattitunti lämpöä yhdellä kilowattitunnilla
sähköä. Lämpöpumpussa höyrystimen, kompressorin, lauhduttimen ja paisuntaventtiilin
avulla lämpöenergian on mahdollista saada kerättyä ulkoilmasta enemmän kuin mitä kompressorin sähkönenergiankulutus on. Näin samalla määrällä sähköä saadaan aikaan enemmän
hyötykäytettävää lämpöenergiaa ja matkustamon lämmitykseen vaadittavan sähköenergian
määrä vähenee. Monissa sähköautoissa onkin siirrytty käyttämään lämpöpumppua matkustamon lämmityksessä. Alhaisissa lämpötiloissa lämpöpumpun lämmöntuottokyky kuitenkin
laskee, joten autoissa voi myös olla lämpöpumpun lisäksi sähkövastuksia kovempia pakkasia varten. Ulkolämpötilan vaikutus ajokulutukseen voi olla kymmeniä prosentteja. (AAA
2019)
3.5 Sähköautojen huomioiminen nykyisissä määräyksissä ja mitoitusohjeissa
Latausjärjestelmien rakentamisen ja sähköteknisen mitoituksen tueksi on julkaistu määräyksiä, standardeja ja ohjeita muun muassa standardointilaitoksien ja erilaisten julkisten ja yksityisien toimijoiden toimesta. Näistä turvallisuusmääräykset ovat velvoittavia, kun taas mitoituksessa voi olla käytössä vähimmäisvaatimusten lisäksi tilaajalta tai suunnittelijalta tulevia vaatimuksia ja niiden pohjalta tehtyjä mitoituspäätöksiä. Latausjärjestelmien ja niitä
syöttävien sähköverkojen on täytettävä SFS 6000 standardisarjassa ja erikseen SFS 6000-7722 standardissa asetetut vaatimukset (SESKO 2021).
Turvallisuusvaatimukset koskevat suojaamista esimerkiksi lämmön ja sähköiskun varalta.
Näiden myötä asennuksille, kaapeleille ja suojalaitteille on asetettu vähimmäisvaatimuksia,
joita esitellään tässä tietyiltä osin. Asennuksien ja kaapeleiden osalta on huolehdittava riittävästä lämmön, iskun ja mekaanisen rasituksen, sekä veden ja roiskeiden kestävyydestä ja
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suojauksesta muun muassa asennusolosuhteet ja läpiviennit huomioon ottaen. Latausasemien sijoituksessa on huomioitava ympäristöolosuhteet ja, että kaapeli ei joudu puristuksiin
tai yliajetuksi. Kuormitettavuus tulee perustua täyteen kuormitettavuuteen lämpimillä keleillä eli vähintään 30 °C ilman ja 20 °C maan lämpötilassa. Paloturvallisuuden huomioimiseksi erityisesti maanalaisissa tiloissa suositellaan halogeenittomien Dca-s2d2a2-luokan
kaapeleiden käyttöä, joissa muun muassa savunmuodostus on vähäisempää. (SESKO 2021;
SFS 6000-7-722)
Sähköturvallisuuden huomioimiseksi latauslaitteet ja sitä syöttävä sähköverkko on varustettava riittävillä suojalaitteilla. Muun muassa latauspisteet, eli esimerkiksi latauslaitteen yksittäiset pistokkeet, on suojattava omilla ylivirtasuojilla ja enintään 30 mA vikavirtasuojilla.
Lataustavalla 3 vikavirtasuojan tulee olla B-tyyppiä tai vaihtoehtoisesti A-tyypin vikavirtasuojaa käyttäessä on huolehdittava yli 6 mA tasasähkövikavirran poiskytkennästä. Lisäksi
lämmittämättömissä tiloissa vikavirtasuojan on oltava näihin olosuhteisiin soveltuva. Soveltuvuus ilmoitetaan vikavirtasuojan lumihiutalesymbolin sisällä olevalla -25 °C merkinnällä.
Kotelointiluokka vaatimuksena on ulkotiloissa vähintään IP44 ja sisätiloissa IP41 ja iskunkestävyyden osalta asennusolosuhteet huomioiden IK07–IK10. (SESKO 2021; SFS 6000-7722)
Latauspisteiden sähkönsyötön mitoituksessa tulee huomioida yksittäisen latauspisteen tai
syöttävän sähköverkon kytkennästä ja ohjaustavasta riippuen useamman latauspisteen muodostama suurin kuormitus. Ohjaamattoman latauksen tapauksessa on mahdollista, että kaikkia latauspisteistä käytetään samanaikaisesti. Tämän myötä latausjärjestelmän eri osien mitoituksessa tulee varautu yhtäaikaiseen kuormitukseen ilman risteilyä eli käyttämällä tasoituskertoimena 1. Kuormanvalvonnan tai -hallinnan avulla tasoituskerrointa voidaan pienentää, mutta kuitenkin yksittäisen latauspisteen mitoituksessa tulee varautua latauspisteen suurimpaan kuormitettavuuteen. (SFS 6000-7-722) Oikea tasauskertoimen suuruus vaihtelee latauslaitteiden käyttökohteiden ja niihin odotetun latauskuormituksen määrän mukaan. Eri
mitoitusohjeiden väliset olosuhteet ja käyttökohteet vaihtelevat, joten niiden suora vertaileminen muodostuu haastavaksi. Eri ohjeissa latausjärjestelmän mitoitus on tehty esimerkiksi
tasauskertoimien, latausalueelle laskettavan kokonaistehon, sulakkeeseen liitettävien latauslaitteiden tai tietyssä aikaikkunassa siirrettävän energian näkökulmasta (Saanich 2020; EDS
2019; Sitowise 2020, ST-käsikirja 41).
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4 MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT JA PERIAATTEET
Tämän diplomityön mallinnuksen lähtökohtana on selvittää sähköautojen kiinteistöihin
muodostama kuormitus, jonka myötä mallinnuksessa käytettävät periaatteet ja tuloksien käsittely on valittu palvelemaan tätä tarkoitusta. Sähköautojen lataustehon mallinnuksessa käytetään lähtötietoina mittauksista ja tutkimuksista saatuja sekä myös niiden pohjalta luotuja
erilaisia aineistoja ja jakaumia. Mallinnuksen avulla voidaan yhdistää näitä yksittäisiä tietoja, saadaan tietoa niiden vaikutuksista ja pystytään lopulta määrittämään niistä syntyvää
yhteisvaikutusta latauskuorman muodostumiseen. Mallinnuksen tulos riippuu sen toteutuksen periaatteista ja siinä käytetyistä aineistoista, joten niitä on tulosten luotettavuuden vuoksi
suotavaa myös esitellä. Kuten tämän työn luvussa 1.2 kerrottaan, tavoitteena on selvittää
ihmisten keskimääräinen liikkumistarpeen täyttävän sähköautojen latauksen muodostama
kuormitus kiinteistöverkoissa ja niiden pysäköintialueilla. Käytettävissä olevien aineistojen
myötä mallinnus kuvaa keskimääräistä viikoittaista lataustehoa ja sen luottamustasoa. Mallinnuksessa huomioitavia lähtötietojen tekijöitä on koottu taulukkoon 4.1.
Taulukko 4.1 Mallinnuksessa huomioituja tekijöitä.
Tekijä
Tarkennus
Ajoneuvot ja olosuhteet

- latausprofiili
- ominaiskulutus ja ajon rytmittymisen vaikutus (kWh/100km)
- akun / sisätilojen esilämmitysprofiili
- akun koko

Ajosuorite

- päiväkohtainen ajosuorite
- lähtöajankohdan ajoittuminen
- saapumisajankohdan ajoittuminen
- päiväkohtainen liikkumattomuus

Latauskäyttäytyminen

- akun varaustilan vaikutus latauskytkennän todennäköisyyteen
- skenaariotarkastelu

Latausympäristö

- talotyyppi

4.1 Sähköautojen olosuhdemittaukset
Ympäristö- ja ajo-olosuhteilla on merkittävä vaikutus sähköautojen tarvitsemaan energiamäärään. Olosuhteiden vaikutuksesta, esimerkiksi sisätilojen ja ajoakun lämmityksen tai nopean moottoritieajon seurauksena, auton ominaiskulutus (kWh/100km) vaihtelee. Kulutuksen vaihtelun seurauksena myös latausenergian tarve muuttuu, vaikka autolla tehtävä ajo-
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suorite ja -rytmi sinänsä pysyisikin vakiona. Mallinnuksessa huomioidaan suurelta osin sähköautomalli riippuvaisista tekijöistä lataus- ja esilämmitysprofiilin, ominaiskulutuksen ja
automallien akkukoon vaikutusta latauskuorman muodostumiseen. Lisäksi ainakin osa sähköautovalmistajista suosittaa auton pitämistä jatkuvassa latauksessa erittäin kylmissä olosuhteissa autoa pidempään seisottaessa (Wilber et al. 2021). Laboratoriomittauksien automalleille tehdyissä yön yli mittauksissa autot eivät kuitenkaan ottaneet vastaan energiaa akun
lämpötilan tai varaustilan ylläpitotarkoituksessa. Tästä syystä ylläpitotarkoituksen energiantarvetta ei huomioitu mallinnuksessa. Tässä kohtaa on huomattava, että ylläpitotarkoitus ja
sen energiantarve tarkoittaa eri asiaa kuin ajoakun lataus matalammalta energiatasolta korkeammalle tai akun ja sisätilojen esilämmitys ennen ajoon lähtöä.
Tämän työn mallinnuksessa latausprofiileina käytetään Lappeenrannan-Lahden teknillisen
yliopiston ja Metropolia AMK:n kylmälaboratoriossa neljälle täyssähköautomallille mitattuja latausprofiileja. Mittauksia oli kaiken kaikkiaan suoritettu Kia E-Niro, Nissan Leaf,
Tesla Models S ja Volkswagen ID.3 täyssähköautoille ja Volvo V60 lataushybridille erilaisissa alkutilanteissa ja lämpötiloissa. Lataus- ja esilämmitysprofiileista hyödynnetään käyrämuotoa, jonka lisäksi eri olosuhteissa tehtyjen mittauksien energiatarvetta on käytetty olosuhderiippuvuuden analyysin pohjalla. Kuvassa 4.1 on esitetty eri lämpötiloissa tapahtuvien
latauksien muodostamat latausprofiilit. Esimerkki autona on Volkswagen ID.3 ja tuloksena
on kaikkien vaiheiden yhteisteho. Akustoa ladataan varaustilasta 60–80 %. Kuvasta on syytä
huomioida, että latausprofiili ei ota huomioon olosuhteiden vaikutusta sähköauton ajokulutukseen eli akun tyhjentymisen nopeutta. Mittauksia varten sähköautojen akustoa on tyhjennetty ajamalla, kunnes akunvaraustila oli auton ajotietokoneen näyttämän mukaan laskenut
oikealla tasolle.
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Kuva 4.1 Volkswagen ID.3 latausteho SOC (State of Charge) 60–80 % latauksessa eri lämpötiloissa.

Kuvassa 4.1 Volkswagen ID.3 tapauksessa latauskäyrät muodostuivat ajosuoritteen jälkeen
tehtävässä latauksessa melko tasaiseksi noin 11 kW:n latauskäyräksi akuston SOC 60–80 %
latauksessa. Auton ja sen ajoakun viilenemisen jälkeen suoritetussa kylmän alkutilan latauksessa latausenergia ja -aika kasvoivat ja latausteho rajoittui loppua kohden. Autojen akun
varaustilan taso oli auton oma ajotietokoneen näyttämä tulos. Kaikilla automalleilla kuormitus ei muodostunut esimerkkiauton kaltaisen tasaiseksi tai kuormituksen tasaisuus vaihteli
lataustapahtuman aikana tai eri vaiheiden välillä. Myöskään kaikilla automalleilla muutokset
lataustehossa ja -energiassa eivät olleet esimerkkiauton kaltaisen vähäisiä eri lämpötiloissa.
Tarkempaa tietoa kylmälaboratoriomittauksista ja muiden automallien mittaustuloksista löytyy mittausraportista (Tikka & Lassila 2021).
Mitattuja latausprofiileja käytetään tämän työn mallinnuksessa samalla keskimääräisellä todennäköisyydellä. Mallinnuksessa sähköautojen latausprofiilia pidennetään vastaamaan lataustapahtuman energiasisältö latausprofiilin alkupäästä kohdalta, jossa suurin latausteho on
saavutettu. Latauslaitteen suurimman lataustehon rajoittuessa latausprofiilin huipputehoa
pienemmäksi profiilia tehoa leikataan ja pidennetään vastaamaan laboratoriossa mitattua
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energiasisältöä. Latausprofiilia pienemmillä latausenergian määrillä latausprofiilista leikataan osa profiilin alkupäästä. Mallinnus suoritetaan minuuttitarkkuudella, jonka myötä sama
tarkkuus on käytössä myös latausprofiilien osalta.
Autojen ominaiskulutusanalyysin pohjalla hyödynnetään Norjan autoliiton ja Tekniikan
Maailman kylmissä olosuhteita tekemiä käytännön kulutusmittauksia ja niistä syntyvää lämpötilariippuvuutta. Kulutusmittauksia oli suoritettu erilaisille autotyypeille ja -malleille. Automalleja voidaan luokitella eri tavoin, mutta käytetään tässä työssä kuvan 4.2 mukaista jaottelua.

Kuva 4.2 Eri autosegmentit ja esimerkkejä autosegmentteihin kuuluvista automalleista. Alkuperäiseen kuvaan lisätty autosegmentin keskimääräinen prosenttiosuus vuosien 2016–2020 aikana ensirekisteröidyistä henkilöautoista. (Autoalan Tiedotuskeskus 2021c)

Ominaiskulutusmittauksissa mukana olleet automallit ovat edustaneet erilaisia autosegmenttejä. Mallinnuksessa käytettävää autojen ominaiskulutusjakaumaa varten kulutusmittaukset
on painotettu vastaamaan Suomessa myytyjen automallien ja -segmenttien ensirekisteröintimääriä. Mittaustulokset on sovitettu normaalijakaumaan ja jakauma on leikattu simulointia
varten 95 % luottamusväliin. Ensirekisteröintimäärissä on käytetty Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosien 2016–2020 tietoja, jotta katumaasturisegmentin rooli saadaan näkyväksi.
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Mittaustuloksia ei ollut käytettävissä aivan kaikista autosegmenteistä. Lämpötilariippuvuuden selvittämisessä ensisijaisesti käytetyissä Norjan autoliiton mittauksista ovat puuttuneet
kuvan 4.2 autosegmentit F, M2, M3 ja S ja Tekniikan Maailman mittauksista lisäksi A, D ja
JL. Jaottelussa hyödynnetään kuvan 4.2 esimerkkejä eri autosegmenteistä. Kuvasta 4.2 puuttuvien automallien osalta verrataan automallille ilmoitettu autosegmenttiä Wikipedia sivuilla
automalleille annettuun autosegmenttiin. Mittaustulosten vähyyden vuoksi Norjan autoliiton
ja Tekniikan Maailman mittauksissa Tesla Model S ja Porsche Taycan on katsottu edustavan
autosegmenttejä D, E ja F. Tämän myötä vuosien 2016–2020 ensirekisteröityjen autojen
keskiarvosta laskettu autosegmenttien kattavuus on noin 96,5 ja 92,9 %. Mittauksien koonti
on esitetty aiemmissa kuvassa 3.20.
Mallinnusta varten mittaustulokset sovitetaan normaalijakaumaan. Siitä syntyvä hajonta vähentää osaltaan segmenttien puuttumisen vaikutusta. Ominaiskulutusjakauman lämpötilariippuvuus on tehty niin, että jakauman keskiarvo on lämpötilariippuvainen, mutta hajonta
ei ole, jotta ekstrapoloinnissa hajonta ei kasva. Esimerkiksi Norjan autoliiton ja Tekniikan
Maailman mittauksien pohjalta tehdystä jakaumasta muodostuu -10°C lämpötilassa noin
N(24,1, 3,2) kWh/100km. Norjan autoliiton ja Tekniikan Maailman mittaukset ovat yleistettynä maantiepainotteisia ja yhdellä kertaa ajettuja. Niissä ei muodostu siten hajontaa erilaisten ajosyklien ja kaupunki, maantie ja moottoritie osuuksien vaihtelusta. Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa kulutusmittaukset ovat sisältäneet erilasia ajotilanteita, mutta ovat pohjautuneet toisaalta myös eri vuoden aikoihin (van Gijlswijk et al. 2020). Keskiarvo tutkimuksen eri automalleille lasketuille hajonnoille on noin 5,7 kWh/100km. Hajonnan kasvattaminen latauskuormituksen mallinnuksessa voi muodostua perustelluksi. Tämän diplomityön tuloksissa näytetyissä kuvaajissa mallinnuksen hajontana on käytetty 3,2 kWh/100km.
4.2 Henkilöliikennetutkimus ja liikennevirran mallintaminen
Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) henkilöliikennetutkimukset ovat olleet matkapäiväkirja tyyppisiä kyselytutkimuksia. Tutkimuksia on suoritettu noin kuuden vuoden välein aina
vuodesta 1974. Viimeisimmän eli vuoden 2016 tutkimuksen ajanjakso oli 1.1.–31.12.2016,
joskin tutkimuksen havaintoaineistoa on täydennetty lisäotoksella keväällä ja alkukesästä
2017. Lisäotoksella on tasoitettu ensimmäisellä otoksella saatuja vastausmääriä. Kyselyyn
vastaaminen on vaihdellut eri vuosikymmenillä. Vastaaminen on suoritettu alkuaikoina ai-
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noastaan kirjeitse, vuoden 1998–1999 tutkimuksesta lähtien puhelinhaastatteluina ja viimeisimmässä tutkimuksessa on voinut vastaamisen suorittaa joko kirjeitse, puhelimessa tai verkossa. Johtuen eri vastausvaihtoehdoista, eri vuosina suoritetut tutkimukset eivät ole täysin
vertailukelpoisia keskenään. (Paakkinen et al. 2018)
Henkilöliikennetutkimuksesta saatua aineistoa käytetään tässä työssä soveltuvin osin. Sitä ei
ole tehty latauksen mallinnuksen lähtökohdista, mutta kiitos sen laaja-alaisuuden, se vastaa
hyvin moniin tämänkin työn kysymyksiin. Päivittäisien ajosuoritteiden ja niiden jakautumisen kannalta mielenkiinto kohdistuu henkilöliikennetutkimuksen vastaushenkilöiltä kysyttyihin yksittäisen tutkimuspäivän matkoihin. Laajan aineiston avulla pystytään melko luotettavasti määrittämään Suomen väestön liikkumia matkoja ja niiden ajoittumista yleisellä
tasolla. Aineistossa ei ole ihmisiä yksilöiviä tietoja, joten tutkimushenkilön tunnistaminen
aineiston avulla ei ole mahdollista (Paakkinen et al. 2018). Aineistoista käytetään valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa kerättyä aineisto sekä eri seutujen suorittamia lisäotoksia.
Taulukossa 4.2 on esitetty eri otoksien koko.
Taulukko 4.2 Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen eri tutkimusalueiden otoskoko vuonna
2016, lisäotoskoko vuonna 2017 ja otoksista alueelta saatu havaintomäärä. Alueet havaintomäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä. (Paakkinen et al. 2018)
Tutkimusalue
Otoskoko, kpl
Havaintoaineisto, kpl
2016

2017

Valtakunnallinen

21 017

1 618

9 307

Tampereen seutu

7 003

544

3 665

Oulun seutu

7 005

552

3 537

Turun seutu

7 004

526

3 423

Helsingin seutu

7 033

582

3 155

Päijät-Häme

5 009

376

2 556

läntinen Uusimaa

3 016

230

1 519

Salo

3 008

218

1 510

itäinen Uusimaa

3 008

232

1 462

Joensuun ydinkaupunkiseutu

1 026

94

543

Riihimäen seutu

1 012

102

534

65 141

5 074

31 211

yhteensä

Taulukosta 4.2 nähdään, että myös seutujen aineistojen myötä mallinnuksen lähtöaineisto
saadaan noin kolminkertaistettua. Seutujen aineistoa käyttämällä mallinnuksen aineisto ei
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kuitenkaan edusta enää tasapuolisesti koko valtakuntaa vaan tietyt alueet, erityisesti suuret
kaupunkiseudut, korostuvat aineistossa. Vaikutuksen arvioinnissa on hyvä huomata, että tutkimuksessa käytetään kerros- ja rivitaloasukkaiden liikkumisesta kysyttyjä tietoja ja nämä
talotyypit ovat jo tyypillisesti kaupunkialueilla. Pelkästään valtakunnallisen tai myös seutujen aineiston käytöllä ei ollut merkittävää vaikutusta mallinnuksen latauskuormitusvaikutuksen tasoon. Lisäksi kaupungin rakennetun alueen tiiviyden vaikutusta alueen ihmisten
liikkumiseen voidaan korjata kertoimen avulla kohti tietyn tutkittavan alueen keskiarvoa.
Ihmisten liikkumisen ajoittumisessa eli ajon lähtö- ja saapumisajankohdissa painotus kuitenkin säilyy.
Henkilöliikennetutkimuksen aineistosta hyödynnetään tutkimushenkilöiden päivittäistä ajosuoritetta ja tietoa sen ajoittumista päivän ja viikon kannalta, sekä niiden yhteyttä tutkimushenkilön asuinpaikkaan. Aineistoa laajemmin tutkimalla ja sitä vertaamalla muihin tutkimuksiin on lisäksi selvitetty latauksen kannalta tarpeellista ihmisten yleistä käyttäytymistä
ja siitä tehtäviä päätelmiä ja tarvittaessa niiden huomioimista mallinnuksessa. Lähtöaineistoa
on suodatettu mallinnusta varten asuintavan ja liikkumiseen käytetyn kulkuneuvon mukaan.
Kulkutavoista jäljellä on henkilöauto (kuljettaja). Tutkimuksessa on voinut ilmoittaa myös
kulkutavaksi henkilöauto (matkustaja), mutta niitä ei sisällytetä mallinnuksen aineistoon.
Ajoneuvon liikkumisesta on mahdollisesti kertonut jo ajoneuvon kuljettaja, mikäli hän on
tutkimukseen kuulunut. Samalta tutkimushenkilöltä saadut automatkat on lisäksi yhdistetty
yhdeltä päivältä, jonka myötä käytössä on aamun ensimmäinen lähtöajankohta, päivän ajokilometrit ja saapumisajankohta. Vuodenaika saadaan tarvittaessa selville tutkimuspäivän
avulla. Aineistosta säilytetään yhteys tutkimushenkilöiden ajosuoritteen, sen ajoittumisen, ja
asuintavan välillä.
Tutkimushenkilöltä saadut matkatiedot koskevat yksittäistä päivää. Tiedoista ei käy näin
ilmi yli vuorokautta kestävien matkojen ketjuuntumista. Asian vaikutusta voidaan pienentää,
kun huomioidaan ajoakun varaustason vaikutus lataukseen kytkennän todennäköisyyteen.
Tällöin eri päivänä tehtyjä matkoja yhdistyy, kun lataukseen kytkennän ei oleteta tapahtuvan
aina välttämättä esimerkiksi päivän päätteeksi. Huomion arvoista on lisäksi, että matkojen
aikana on olemassa latauksen mahdollisuus, esimerkiksi julkisilla latausasemilla. Julkisten
latausasemien käyttö ei ole kuitenkaan luvun 3.4.3 mukaisesti säännöllistä, joten mallinnuksessa on lähdetty vaativimmasta tilanteesta, jossa syystä taikka toisesta lataukset halutaan ja

68

pystytään suorittaa kotilatauksena asuinkiinteistöissä. Kuvassa 4.3 on esitetty päivittäisen
ajosuoritteiden pituus ja niiden osuus vastauksista, kun aineistosta on jäljellä kerrostaloasujat. Kuvaaja on leikattu yli 500 km ajosuoritteen osalta, niiden vähäisen osuuden ja kuvaajan
luettavuuden parantamisen takia.

Kuva 4.3 Henkilöliikennetutkimuksen valtakunnallisessa ja seutujen aineistossa olevien tapauksien
ajosuoritteet ja ajosuoritepituuksien osuus tapauksista. Liikkuminen suoritettu roolissa
henkilöauto (kuljettaja), asuinpaikkana kerrostalo, n = 2539 kpl.

Aineiston otoksessa olevien matkojen keskipituus vaihtelee viikonpäivittäin. Eri viikonpäivien keskiarvon ja virhemarginaalin avulla voidaan selvittää, tukeeko aineisto viikonpäivien
erillistä tarkastelua vai jääkö viikonpäivävaihtelu virhemarginaalin rajoihin. Virhemarginaali on laskettu luvussa 2.3 esitetyllä tavalla. Otoksen eri viikonpäiville sijoittuvien matkojen keskiarvo ja keskiarvon virhemarginaali on esitetty kerrostaloasujia koskien kuvassa 4.4
ja rivitaloasujien osalta kuvassa 4.5.
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Kuva 4.4 Eri viikonpäivinä henkilöautolla (kuljettaja) liikkuneiden päivittäisen ajosuoritteen keskiarvo ja keskiarvon virhemarginaali 95 % luottamusvälillä. Asuinpaikkana kerrostalo, n =
2539 kpl ja kaikkien päivien keskiarvo 52,3 km.

Kuva 4.5 Eri viikonpäivinä henkilöautolla (kuljettaja) liikkuneiden päivittäisen ajosuoritteen keskiarvo ja keskiarvon virhemarginaali 95 % luottamusvälillä. Asuinpaikkana rivitalo, n =
1842 kpl ja kaikkien päivien keskiarvo 54,3 km.

Kuvien 4.4 ja 4.5 mukaan kerros- ja rivitaloasujien keskimääräiset päivittäiset ajosuoritteet
vaihtelevat 95 % luottamusväli huomioon ottaen eri viikonpäivien kesken. Mallinnuksessa
käytetään tästä syystä aineistona kyseiselle viikonpäiville annettuja vastauksia. Kuvasta 4.4
nähdään myös, että kerrostaloasujien vastauksien mukaan ajosuorite on keskimäärin kaikista
suurin torstaina noin 57,3 km päivässä ja keskiviikkona vastaavasti pienin noin 47,5 km.
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Rivitaloasukkaiden vastauksissa suurin päivässä tehty keskimääräinen ajosuorite nähdään
kuvasta 4.5 ajoittuvan sunnuntaille 66,5 km ja pienin ajosuorite keskiviikolle 43,0 km.
Henkilöliikennetutkimuksen aineistosta käy ilmi vain tutkimuspäivän aikana liikkuneiden
matkojen pituudet ja käytetyt kulkuneuvot. Päivän aikana liikkumattomista tutkimushenkilöistä ei siten ole tietoa, miten he olisivat matkat suorittaneet, mikäli tutkimuspäivänä olisivat pihapiiriänsä kauemmaksi liikkuneet. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 19 % kaikista ihmisistä ei keskimäärin liikkunut tutkimuspäivän aikana (HLT 2018). Tutkimuksen
kannalta asia liittyy siihen, kuinka suuri osa autoilijoista ei liiku päivän aikana ja siten kerrytä latausenergian tarvetta sähköverkkoihin. Mallinnuksessa on siten huomioitava myös
päiviä, jolloin autoilija ei autolla liiku. Kuvassa 4.6 on esitetty tutkimukseen vastanneiden
henkilöiden suhteellinen osuus päivän aikana liikkumisen ja henkilö liikkumisen suhteen.
Kuvasta nähdään, että kaikkien tutkimukseen vastanneiden ja myös päivänaikana liikkuneiden osuus vaihtelee viikonpäivän mukaan. Kuvan aineiston tutkimushenkilöt ovat asuneet
kerrostalossa, heillä on voimassa oleva ajokortti ja talouteen on kuulunut henkilöauto.

Kuva 4.6 Henkilöliikennetutkimuksen valtakunnallisessa ja seutujen aineistossa olevien tapauksien
suhteellinen määrä eri viikonpäivinä. Tutkimushenkilöiden asuinpaikkana kerrostalo, henkilöillä on ollut voimassa oleva ajokortti ja taloudessa on ollut käytössä henkilöauto. Kaikki
tutkimushenkilöt, n = 4623 kpl, päivän aikana liikkuneet, n = 3957 kpl, henkilöautolla liikkuneet, n = 2539 kpl
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Voidaan olettaa, että myöskään osalle autoilijoista ei tutkimuspäivän aikana tutkimukseen
merkittäviä matkoja ollut. Mallinnuksessa päivän aikana autolla liikkumattomien osuutena
on käytetty samaa todennäköisyyden suhdelukua, kuin on kaikkien tutkimushenkilöiden ja
tutkimuspäivän aikana liikkuneiden välillä. Suhdeluvut eri mallinnuksissa on koottu taulukkoon 4.3.
Taulukko 4.3 Liikkuvien autoilijoiden prosenttiosuus mallinnuksessa eri viikonpäivinä. tutkimusaineisto (kerrostalo, n = 4623 kpl, tutkimusaineisto liikkuneet (kerrostalo) n = 3957 kpl,
tutkimusaineisto (rivitalo), n = 3006 kpl, tutkimusaineisto liikkuneet (rivitalo) n =
2571 kpl
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Ihmisten lähtö- ja saapumisaikojen yhtäaikaisuudella on vaikutusta lataustehojen kerrostumiseen. Samaan aikaan ajoittuvat lataukseen kytkennät voivat johtaa etenkin ohjaamattomassa latauksessa hyvinkin huiputtuneeseen pysäköintialueen sähkönkulutusprofiiliin. Samanlaista kerrostuneisuutta syntyy lähtöaikojen yhtäläisyydellä, kun autoja esilämmitetään.
Mallinnuksessa käytettävää lähtö- ja saapumisaikojen jakaantumista eri päivän tunneille ja
suhdetta eri viikonpäivien välillä on esitetty kuvassa 4.7.
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Kuva 4.7 Henkilöliikennetutkimuksen valtakunnallisessa ja seutujen aineistossa olevien henkilöautolla päivän aikana suoritettujen matkojen lähtö- ja saapumisajankohtien suhteellinen osuus
päivän lähtö- ja saapumisajankohdista. Lähtöajankohta päivän ensimmäinen ja saapumisajankohta päivän viimeinen autolla (kuljettaja) suoritettu matka. Kuvassa yksi viikko maanantaista sunnuntaihin ja esitystarkkuus 1 h. Tutkimushenkilöiden asuinpaikkana kerrostalo. Aineiston koko, n = 2539 kpl.

Mallinnuksessa simuloitavalle kiinteistölle voidaan satunnaisesti poimia päiviä suodatetusta
aineistosta kuormituksen mallinnusta varten. Poiminta suoritetaan siten, että todennäköisyys
yksittäisen tutkimushenkilön vastausten poiminnalle edustaa tutkimushenkilön osuutta aineistossa ja siis hänen kaltaisensa ajokäyttäytymisen osuutta kaikista autoilijoista. Esimerkiksi mikäli maanantaille jää suodatuksen jälkeen sata tapausta, muodostuu mallinnukseen
maanantaille jokaisen simulointipäivänä liikkuneen tapauksen poiminnalle simuloinnin aikana sama keskimääräinen todennäköisyys, 1 %. Lisäksi mallinnuksessa huomioidaan liikkumisen todennäköisyys, koska kuten aiemmin kappaleissa on käyty läpi, jokaiselta päivältä
ei aina ajosuoritetta kuitenkaan muodostu. Aineiston tapauksia tarkemmin tarkasteltaessa
huomataan, että tietty saapumisajankohta muodostua toista ajankohtaa yleisemmäksi, jolloin
poiminnan myötä ja mallinnusta toistamalla tämä ajankohta mallinnuksen latauskuormituksen tuloksissa korostuu. Mallinnus hyödyntää siten Monte Carlo-menetelmää.

73

Osassa ajosuoritteen ajoittumisen vastauksissa korostuvat tietyt tasanumerot, kun tutkimushenkilöt ovat vastauksia kirjanneet ylös todennäköisesti esimerkiksi varttitunnin tai läheisen
kymmenluvun tarkkuudella. Todellisuudessa ajoittuminen tapahtuu kutenkin liukuvasti eri
tunnin minuuteille. Ilmiö huomioidaan mallinnuksessa satunnaistamalla lähtö- tai saapumisajankohdan tunnin minuutti. Toinen mallinnuksessa alkuperäisestä aineistoon tehtävä muutos koskee ajosuoritteen suuruutta. Vaikka mallinnuksessa käytetään valtakunnallisen aineiston lisäksi myös eri seutujen aineistoa, jää mallinnettavan aineiston koko joihinkin tuhansiin. Jokainen tutkimukseen vastannut voidaan siis katsoa vastanneen melko laajaa, samankaltaisen elämäntavan omaavaa joukkoaan, josta nyt on yksi vastaus käytössä. Joukon
sisällä ajosuorite kuitenkin vaihtelee oman jakauman mukaisesti. Tämä asia huomioidaan
kahdella tavalla. Ensinnäkin yksittäisen vastauksen poikkeuksellista vääristymää perusjoukostaan pienennetään ottamalla samalle tunnille ajoittuneista tapauksista keskiarvo koko sen
tunnin aikana hyödynnettäväksi. Toiseksi mallinnuksessa sovitetaan tunnin tutkimushenkilöiden vastaus ajosuoritteen jakaantumista kuvaavaan Weibull-jakaumaan ja jakaumasta tehdään satunnainen poiminta. Jakauman odotusarvona on tunnin vastausten keskiarvo.
Henkilöliikennetutkimuksen myötä käytössä on aineistoa yksittäisen ihmisen autolla liikkumisesta. Osassa tapauksista auton käyttäjinä toimii kuitenkin aktiivisesti useampi ihminen.
Useamman autonkäyttäjän tapauksessa myös auton latauksen mahdollisuus on riippuvainen
kaikista auton käyttäjistä ja heidän autoilunsa ajoittumisesta. Aineistojen huomioisen myötä
ja käyttämällä ajosuoritteiden aineistosta vain yhtä tapausta ja siten yhtä auton käyttäjää,
päivittäinen ajosuorite muodostuu lähelle taulukossa 3.2 laskettua keskimääräistä ajosuoritetta. Myös lähtö- ja saapumisajankohdissa jakaumat painottuvat aamuun ja iltaan. Päivän
matkoista näiden välille muodostuu myös tuntien väli, joten myöhemmissä tuloksissa ei useampaa autoilijaa ole otettu huomioon. Kuvassa 4.8 on esitetty Henkilöliikennetutkimuksen
aineiston vastauksien aikaisimmat ja myöhäisimmät lähtö- ja saapumisajankohdat henkilöautoilla kuljettajan ja matkustajan roolissa.
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Kuva 4.8 Henkilöliikennetutkimuksen valtakunnallisessa ja seutujen aineistossa henkilöautolla päivän aikana suoritettujen matkojen lähtö- ja saapumisajankohtien suhteellinen osuus päivän
lähtö- ja saapumisajankohdista. Lähtöajankohta päivän ensimmäinen ja saapumisajankohta
päivän viimeinen suoritettu matka. Kuvassa yksi viikko maanantaista sunnuntaihin. Tutkimushenkilöiden asuinpaikkana kerrostalo. Aineiston koko (kuljettaja) n = 2539 kpl ja (matkustaja) n = 1302 kpl.

Kuvasta 4.9 nähdään, että henkilöautoilla matkustavien henkilöiden ajoittuminen ei merkittävästi poikkea henkilöautojen kuljettajien saapumisajankohdista. Kuljettajien lähtöajankohdat painottuvat arkipäivinä voimakkaammin aamuun, joka todennäköisesti liittyy työmatkaliikenteeseen. Henkilöauton kuljettajien muodostaman aineiston käyttö ei kuvan 4.8 mukaan
jätä huomioimatta auton käytölle muodostuvaa tarvetta ajoittumisen näkökulmasta ja rajoita
siitä syntyvää auton käytön aikaväliä päivän aikana.
4.3 Latauskäyttäytyminen ja skenaariotarkastelu
Sähköauton käyttäjien latauskäyttäytymiset voivat olla verkon kuormituksen ja sen kantokyvyn kannalta joko neutraaleja tai korostaa lataustapahtumien ajoittumisia, joko negatiiviselta tai positiiviselta kannalta. Negatiiviseksi käyttäytymiseksi voidaan katsoa laajaa joukkokäyttäytymistä yhdistettynä ehkä tarpeettomiin lataukselle asetettaviin vaatimuksiin ja toisaalta positiiviseksi käyttäytymiseksi käyttäjien omaksumaa kuormitusvaikutuksen tietämystä ja asiantuntijoiden neuvojen huomioimista latauskäytännöissä ja esimerkiksi lomalii-
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kenteen yhteydessä. Latauskäyttäytymisen tarkastelua ja sen käyttämistä verkkojen mitoituksen pohjana vaikeuttavat kuitenkin muun muassa seuraavat seikat: (1) sähköautojen ja
niiden käyttäjien määrä ei ole toistaiseksi tarjonnut Suomessa otollista pohjaa tutkimuksille,
(2) käyttäjäkunta on vielä ollut teknologian omaksumisen suhteen uudistajia tai aikaisia
omaksujia, jolloin heidän käyttäytymisensä ei välttämättä edusta myöhempää laajempaa
käyttäjäkuntaa ja (3) latauspaikat ja niiden mahdollisuudet ovat vielä kehitysvaiheessa, jolloin käyttäjät eivät ole voineet hyödyntää kaikkia haluamiaan vaihtoehtoja autonsa lataukseen erilaisissa tilanteissa. Tämän myötä analyysissä hyödynnetään tutkimusaineistojen lisäksi skenaariotarkastelua.
Latauskäyttäytymisen perusvaihtoehdoksi voidaan katsoa auton kytkemistä lataukseen päivän ajosuoritusten päätyttyä. Monet nykyiset sähköautomallit mahdollistavat kuitenkin jo
keskimäärin useamman päivän ajosuoritteiden suorittamisen ainakin useimmissa olosuhteissa ilman välissä tehtävää latausta. Mallinnuksessa tämä näkyy tilanteena, jossa latauksia
tehdään harvemmin, mutta latausenergioista muodostuu suurempia. Toisaalta mallinnuksen
avulla voidaan hakea myös todennäköistä käyttäytymistä, joka muodostuu sähköverkkojen
kannalta mitoittavaksi tekijäksi. Epätodennäköisiin ja toisaalta helposti vältettävissä oleviin
tilanteisiin varautuminen, voi helposti johtaa esimerkiksi sähkökapasiteetin suureen vajaakäyttöön ja ehkä tarpeettomiin kustannuksiin.
Mallinnuksessa käytetään kuvassa 3.17 esitettyä latauskytkennän todennäköisyyden yhteyttä
akun varaustilaan ja siitä syntyvää vaihtelua latauksen kytkentään. Mallinnuksessa ei ole
tietoa pelkästä auton ajokulutuksesta ja siten akusta kulutetusta energiasta, vaan se sisältää
sähköautojen kulutuksen yleisen ilmoittamisen mukaisesti myös lataushäviöt. Latauskytkennän todennäköisyyteen liittyvän akunvaraustilan laskennassa ajoakun kokoon on lisätty keskimääräisten häviöiden suuruus. Mallinnuksessa sähköautojen käytettävissä olevana energiasisältönä käytetään 70 kWh. Kuvan 3.24 mukaisella keskimääräisellä 10 % lataushäviöillä akkukokoa joudutaan kasvattamaan siten noin 77,8 kWh, jotta huomioidaan sähköauton akkukoon ja sähköverkon välinen kuormitusero. Suurin ladattava energiamäärä rajautuu
akkukokoon, joten akkukoon ylittävä päivittäinen energiantarve ajatellaan täytettävän
muulla kuin kotilatauksella.
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4.4 Kiinteistöjen kulutustiedot ja liittymäratkaisut
Sähköautojen latausjärjestelmät kytketään usein kiinteistön sähköverkkoon ja osaksi kiinteistöllä olevaan nykyistä liittymään ja lisäkuormitukseksi nykyiseen nähden. Tämän avulla
pystytään hyödyntämään eri kuormitusten, kiinteistön taustakuorman ja latauksen, välistä
risteilyä ja voidaan ehkä välttää tai pienentää investointitarvetta sähkön lisäkapasiteettiin.
Kiinteistöjen nykytilanne vaihtelee kuitenkin suuresti ja kahdella vierekkäisillä kiinteistöllä
sijaitsevilla rakennuksilla voi olla hyvin erilaiset lähtökohdat sähkönkäytön lisääntymisen
kannalta. Tietyissä tapauksissa ja alueilla paikallisen jakeluverkkoyhtiön suostumuksella
voidaan esimerkiksi harkita myös toisen liittymän hankkimista tontille, mikäli sähköautojen
latauksen järjestäminen ei onnistu nykyisen liittymän rajoissa tai tarkoituksenmukaisin lisäkustannuksin nykyiseen liittymään.
Kiinteistöjen nykyistä sähkökulutusta voidaan selvittää kiinteistön sähkökäyttöpaikkojen
AMR-mittareiden mittaustietojen pohjalta. Lisäksi jakeluverkkoyhtiöllä on usein tietoa kiinteistön liittymän ja kiinteistön käyttöpaikkojen sulakkeiden koosta, jotta he ovat omalta osaltaan pystyneet huolehtimaan kiinteistön sähkökapasiteetin tarpeesta ja esimerkiksi laskutuksesta. Tässä diplomityössä kiinteistöjen keskimääräisiä taustakuormia tai tehorajoja ei kuitenkaan ole huomioitu myöhemmin tuloksissa esitetyissä kuvaajissa.
4.5 Kuormituksien kerrostuminen
Latauskuormituksen mallinnuksessa ohjaamatonta kuormitusta ja älyohjaukseen soveltuvaa
kuormitusta käsitellään erikseen, jotta niiden tilastolliset ominaisuudet pystytään määrittämään. Ohjaamattoman tai ajallisesti sidotun latauksen tapauksessa latausjärjestelmän ja sitä
syöttävän sähköverkon tulee olla kapasiteetiltaan riittävä kattamaan kulloinkin lataukseen
kytkettyjen sähköautojen muodostama kuormitus. Ohjaamattomassa latausjärjestelmässä tulee siten varautua hetkellisiin tehoihin. Älykkäästi ohjatussa järjestelmässä tulee taas pystyä
siirtämään tarvittava määrä energiaa tietyssä aikajaksossa, esimerkiksi ennen seuraavan päivän aamua. Lataustapahtuman tehoa ja siten myös tietylle aikavälillä kertyvää latausenergiaa
voidaan rajoittaa ja lataustapahtuman ajoittumista siirtää myöhemmäksi. Järjestelmän kokema kuormitus vastaa hetkellisen tehon sijasta energiaa ja sen kertymää, joka käyttäytyy
tilastollisesti. Kertymän laskemisessa tilastollisen hajonnan pienentyy vasta aikajakson edetessä. Latausenergian keskiarvo ja luottamustaso muodostuu tilastollisesti ja aikajakson
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päättyessä energioiden kumulatiivinen summa kuvaa järjestelmästä ladattua energiamäärää
ja esimerkiksi sähkölaskuun perustuvan energiankulutuksen suuruutta.
Yksinkertaistetussa esimerkissä sähköauton energiantarve muodostuu yhden kilowattitunnin
verran ensin esilämmityksestä aamulla ja toisen kerran latauksesta illalla. Oletetaan, että esilämmityksessä käytetään latausasemasta otettavaa energiaa, kuten mallinnussakin. Otetaan
tarkasteluun kaksi tapausta, joissa esilämmitys ja lataus ajoittuvat eri aikoihin aamulla ja
illalla. Ohjaamattomassa latausjärjestelmässä tulee olla kapasiteettia tarjolla näiden molempien mahdollisten tapauksen ajankohdissa, siis yhteensä neljän kilowattitunnin verran. Älykkään latausjärjestelmän tapauksessa kuormitusta voidaan rajoittaa ja siirtää, jolloin voidaan
pysyä mahdollisen kapasiteettirajan alapuolella ja siirtää kuormitus muuhun hetkeen, jolloin
kapasiteettia on vielä käytettävissä. Älykään ohjauksen mahdollisuus koskee kuormitusta,
jota voidaan tietyissä rajoissa siirtää, siis tässä tapauksessa latausta. Esilämmitys tulisi toteuttaa ajallaan, jotta esimerkiksi auton sisätilat ovat vielä lämpimät ajoon lähdettäessä. Samassa yksinkertaistetussa esimerkissä, latausjärjestelmän energiantarpeen varautuminen
muodostuu esilämmityksen hetkistä kahden kilowattitunnin verran ja yhden kilowattitunnin
verran latauksesta. Kuvassa 4.9 on esitetty esimerkin selventävä kuva.

Kuva 4.9 Esimerkki ohjaamattoman ja älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän vaatimasta sähkökapasiteetin varautumisen tarpeesta. Oranssilla pylväällä kuvattu esilämmityksen ja sinisellä
pylväällä latauksen tapahtuma.
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Kuvan 4.9 esimerkistä nähdään, että esilämmityksessä osalta kapasiteetin varautumisen
tarve muodostuu ohjaamattomassa ja älykkäästi ohjatussa latauksessa samanlaiseksi. Lataustapahtumien osalta ohjaamattomassa latauksessa tulee varautua molempiin ajankohtiin
ja niiden tilastolliseen käyttäytymiseen. Älykkäässä latausjärjestelmässä lataustapahtumat
voidaan tarvittaessa siirtää ja niitä voidaan rajoittaa, joten kapasiteetin varautuminen vastaa
yksittäisien tapauksien kumulatiivista kertymää ja sen tilastollista käyttäytymistä. Tämän
havainnollistamiseksi lasketaan vielä seuraavat esimerkit, käyttäen molemmissa samoja
kuormituksen lähtötietoja. Taulukossa 4.4 on esitetty esimerkki ohjaamattoman latausjärjestelmän laskennasta.
Taulukko 4.4 Esimerkkilaskelma ohjaamattoman latausjärjestelmän kuormituksen laskennasta.
Maanantai keskituntitehot, kW
kello
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
simulointikierros: 1.
0
0
0
10
0
0
2.
10
10
10
10
10
0
3.
0
0
0
0
10
0
4.
0
0
0
10
0
0
5.
0
10
10
10
0
0
6.
0
0
0
0
0
10
7.
0
10
10
10
0
0
8.
0
0
10
0
0
0
9.
0
0
10
10
10
0
10.
0
0
0
0
0
0
Keskituntitehojen
keskiarvo
1,0
3,0
5,0
6,0
3,0
1,0
99% luottamustaso
8,3
14,2
17,2
18,0
14,2
8,3
Keskituntitehojen kumulatiivinen summa
keskiarvo
1,0
4,0
9,0
15,0
18,0
19,0
99% luottamustaso
8,3
22,5
39,8
57,8
72,0
80,3

Älykkäästi ohjatussa latausjärjestelmässä lataustapahtumista lasketaan päivittäistä energiakertymää ja sen ajoittumista. Kertymä lasketaan energiantarpeen kumulatiivisena summana
ajassa katsottuna vastapäivään. Vasta- ja myötäpäivään laskemalla energiakertymä ja esimerkiksi sähkölaskun perustuva energiamäärä muodostuu yhtä suureksi, mutta vastapäivään
laskemalla järjestelmässä tulee varauduttua riittävällä kapasiteetilla myöhäisiin tapahtumiin.
Mallinnuksessa simuloidaan viikkoa useita kierroksia. Eri kierroksia voi ajatella myös eri
viikkoina, mutta tuloksien käyttökohteissa eli yksittäisissä kiinteistöissä tulisi lopulta pystyä
varautumaan mahdollisiin erilaisiin tapauksiin. Laskemalla kertymä vastapäivään huomioi-
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daan edellä kuvattu asia ja lopputulemana latausjärjestelmä vastaisi esimerkiksi 99 % todennäköisyydellä erilaisiin lataustapahtumiin ja niiden energiantarpeeseen. Luottamusväli ei
kuitenkaan kuvaa sähkönkulutuskäyrää tai sen ajoittumista. Taulukossa 4.5 on esitetty esimerkki älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän laskennasta.
Taulukko 4.5 Esimerkkilaskelma älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän kuormituksen laskennasta.
Maanantai keskituntitehot, kW
kello
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
simulointikierros: 1.
0
0
0
10
0
0
2.
10
10
10
10
10
0
3.
0
0
0
0
10
0
4.
0
0
0
10
0
0
5.
0
10
10
10
0
0
6.
0
0
0
0
0
10
7.
0
10
10
10
0
0
8.
0
0
10
0
0
0
9.
0
0
10
10
10
0
10.
0
0
0
0
0
0
Energian kumulatiivinen kertymä (vastapäivään)
simulointikierros: 1.
10
10
10
10
0
0
2.
50
40
30
20
10
0
3.
10
10
10
10
10
0
4.
10
10
10
10
0
0
5.
30
30
20
10
0
0
6.
10
10
10
10
10
10
7.
30
30
20
10
0
0
8.
10
10
10
0
0
0
9.
30
30
30
20
10
0
10.
0
0
0
0
0
0
Kumulatiivisen kertymän
keskiarvo
19,0
18,0
15,0
10,0
4,0
1,0
99% luottamustaso
54,4
48,5
37,5
25,5
16,0
8,3

Vastapäivään laskennan hyödyn voi huomata vertaamalla simulointikierroksen kuusi myöhäistä ajankohtaa luottamustasojen laskentaan taulukoissa 4.4 ja 4.5. Vertaamalla keskenään
taulukoiden 4.4 ja 4.5 keskiarvoja ja 99 % luottamustasoja huomataan, että kumulatiivisesti
laskettu keskiarvo on molemmissa esimerkeissä 18,0 kWh. Luottamustasossa huomataan
sen sijaan, että ohjaamattoman latauksen tapauksessa luottamusvälin kumulatiivisesta summasta muodostuu suurempi kuin älyohjauksen tapauksessa 74,0 kWh vs. 50,4 kWh. Esimerkissä järjestelmät vaativat tilastollisesti eri suuruisen kapasiteettivarauksen tilanteessa, jossa
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järjestelmästä saatu latausenergia tarkastelujakson päätteeksi pysyy kuitenkin samansuuruisena. Edellä esitetyt numeroarvot ei kuvaa mitään todellista järjestelmää ja tilannetta, vaan
ne ovat ainoastaan valittu matemaattisen laskennan havainnollistamiseksi. Taulukossa 4.4
lasketun ohjaamattoman latausjärjestelmän keskiarvo ja luottamustaso on havainnollistettu
kuvassa 4.10.

Kuva 4.10 Taulukon 4.4 esimerkin tuntitehoilla laskettu ohjaamattoman latausjärjestelmän keskiteho
ja tehon 99 % luottamustaso.

Mallinnuksessa selvitetään tunneittain päivän aikana kertyvää latausenergian tarvetta. Energiasta ja sähköautojen latausvaatimuksista johtuen myös teholle muodostuu vaatimukset,
joskin tuntitehoina tarkastellessa nämä rajat voidaan katsoa tapahtuvan tunnin aikaikkunan
sisällä. Esilämmityksen ajoittuminen on mallinnuksessa edellä kuvatusti aikaan sidottua, joten myös älykkäästi ohjatussa latauksessa käytetään ohjaamattoman latauksen laskennan periaatetta esilämmityksen osalta.
Mallinnuksessa energiakertymä lasketaan tietylle päivälle ajoittuneista saapumisista. Kertymä ajoittuu tämän myötä myös yksittäisen päivän ulkopuolella pidempien lataustapahtumien seurauksena. Tällä tavoin pystytään analysoimaan myös seuraavalle päivälle mahdollisesti osuvien esilämmitys- ja lataustapahtumien päällekkäisyyttä. Älykkäästi ohjatun järjestelmän lataustarpeen ajoittumisena käytetään kertymän tunnissa tapahtuvaa muutosta. Latausjärjestelmän mallinuksessa voitaisiin myös käyttää kuormanohjausta esimerkiksi siten,
että latausjärjestelmän tehonrajan ylittävältä osalta lataustapahtumia aloitusta siirretään
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myöhempään ajankohtaan. Tämän diplomityön tuloksissa ei kuitenkaan ole kuormanohjausta mallinnuksen aikana käytetty, koska on haluttu havainnollistaa tehorajaa, ohjattua
energiaa ja sen tarvetta. Kertymän muutos pyritään sijoittamaan aina kullekin tunnille ja
mahdollinen kapasiteettirajan ylimenevää osa pyritään sijoittamaan aina sitä seuraavalle tunnille. Älykkäästi ohjatussa latausjärjestelmässä siirretyn energian tapauksessa käytetään heti
ajon jälkeen tehdyn latausprofiilin sijasta seisotetun ja kylmän alkutilan latauksen latauskäyrästä ja lisäenergian tarpeesta mallinnettua latausenergian kertymän tuloksia. Älykkäästi
ohjatun latauskuormituksen muodostuminen ja sen pohjalla olevaa laskentaa on esitetty kuvassa 4.11.

Kuva 4.11 Älykkään latausjärjestelmän latauskuormituksen muodostuminen ja ajoittuminen eri tunneille 99 % luottamustasolla taulukon 4.5 esimerkistä laskien.

Kuvasta 4.11a) nähdään, että laskentaesimerkissä toisella tunnilla tehoraja saavutetaan ja osa
latauksesta siirretään seuraavalle tunnille. Myös seuraavilla tunneilla tehoraja saavutetaan,
joten toisen tunnin siirrettyä latausta ei niillä tunneilla pystytä vielä purkamaan. Siirretyt
lataukset pystytään purkamaan kuvan 4.11 esimerkissä lopullisesti kello viiden ja kuuden
välillä.
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5 LATAUSTEHO JA KUORMITUS ERILAISISSA KIINTEISTÖISSÄ
Sähköautojen mallinnettuja esilämmityksen ja latauksen muodostamia tehon ja energian tuloksia voidaan hyödyntää erilaisiin käyttökohteisiin ja tarkasteluihin. Niiden avulla voidaan
tutkia esimerkiksi kiinteistön ja sähköverkkojen tilannetta, kun sähköautojen ja niiden latauksen määrä kasvaa. Suurin osa sähköautojen määrän kasvusta kohdistuu jo rakennettuihin
kiinteistöihin. Tilanteet kiinteistöissä vaihtelevat kuitenkin suuresti niin kaupunkien sisällä,
kuin myös kaupunkien välillä. Siten on luontevaa tehdä tarkastelu käytettävissä olevien aineistojen rajoitteet huomioiden, tyypilliseen ja helposti samaistuttavaan kiinteistöön. Lisäksi
myös mahdolliset erot ohjaamattoman ja älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän välillä muodostuvat mielenkiintoisiksi, joten tämän luvun eri aliluvuissa käsitellään erikseen ohjaamattomalla ja älykkäästi ohjatulla latausjärjestelmällä syntyviä tilanteista. Kiinteistöön tehtävissä sähköverkon saneerauksissa olisi hyvä varautua ainakin tietyiltä osin kiinteistöä tulevaisuudessa odottaviin sähkönkäytön muutoksiin (ST-käsikirja 41). Siten kiinteistöjen saneeraustilanteissa tarkastelu on hyvä kohdentaa tilanteeseen, jolloin sähköautoja laajasti
käytössä. Seuraavaksi esitetyissä mallinnuksen tuloksissa pysäköintipaikkojen lukumäärä
vastaa myös asukkaiden sähköautojen lukumäärää ja sähköautoilla tarkoitetaan täyssähköautoja, niiden lataushybridejä suuremman kuormittavuuden vuoksi. Autojen esilämmitys tapahtuu suoraan sähköverkosta. Mallinnuksen tuloksien käsittely on tehty kiinteistöverkon
mitoituksen näkökulmasta, joten niiden käytettävyys muihin tarkoituksiin vaihtelee.
5.1 Lataustehon tasoituskerroin, ohjaamaton lataus
Sähköautoilijoiden liikkumisen ajoittumisen, lataustapahtumien keston ja myös latauskytkennän todennäköisyyden myötä mallinnuksessa kaikki sähköautot eivät olleet latauksessa
samoihin aikoihin. Lataustapahtumissa ja sitä myöten myös lataustehoissa on syntynyt risteilyä. Tätä ilmiötä kuvataan tasoituskertoimella, joka kuvaa samanaikaisten kuormien muodostaman tehon suhdetta kaikkien kuormien tehojen summaan. Ohjaamattoman latausjärjestelmän tapauksessa on mallinnettu hetkellistä tehoa. Kuvassa 5.1 on esitetty mitoituksessa
käytettävä latauslaitteiden teho ilman tasoituskerrointa, ja mallinnuksessa muodostunut
huipputuntiteho eri autopaikkojen lukumäärillä. Mallinnuksessa käytetty suurin latausteho
on 11 kW. Mallinnuksessa käytetyistä täyssähköautojen latausprofiileista 11 kW tehon ovat
saavuttaneet Tesla, Volkswagen ja Kia. Nissanin suurin latausteho on noin 6,7 kW. Kaikkien
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neljän eri täyssähköauton latauskäyriä on käytetty mallinnuksessa samalla todennäköisyydellä. Mallinnuksessa käytetään autopaikkojen lukumäärän mukaista autojen määrää ja luvun 4.2 mukaisesti samansuuruista kuljettajien määrää. Huipputuntiteho on laskettu 99 %
luottamustasolla ja se on pyöristetty ylöspäin lähimpään 11 kW jaolliseen latauslaitteiden
lukumäärän yhteistehoon eli esimerkiksi 19,2 kW on pyöristetty 22 kW.

Kuva 5.1 Latauksen huipputuntiteho ilman risteilyä ja mallinnuksessa muodostunut huipputuntiteho
99 % luottamustasolla eri autopaikkojen lukumäärillä. Suurin latauslaitteen latausteho
11 kW ja ajo- sekä latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C. Mallinnuksessa käytettyjen
täyssähköautojen latausprofiilien maksimitehot kolmessa tapauksessa 11 kW ja yhdessä tapauksessa noin 6,7 kW. Eri latausprofiilien käyttö mallinuksessa yhtä suurella keskimääräisellä todennäköisyydellä. Huipputuntiteho pyöristetty ylöspäin lähimpään 11 kW:lla jaolliseen latauslaitteiden lukumäärän yhteistehoon.

Huipputuntitehon 99 % luottamustaso jää kuvassa 5.1 lasketun latauslaitteiden yhteistehon
alapuolelle kaikissa kuvassa näytetyillä autopaikkojen lukumäärillä. Mallinnus tuloksissa on
huomioitava, että se perustuu suureen määrään tapauksia laajalla erilaisten ihmisten elämäntavoilla, -tilanteilla ja -rytmeillä. Tilastollisuus ei myöskään aina toimi tarkoituksen mukai-
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sesti latauslaitteiden harvinaisille yhtäaikaisen käytön tilanteille, jotka joudutaan huomioimaan mitoituksessa erityisesti pienillä pysäköintialueilla. Latausteho näyttäytyy siten mitoituksen näkökulmasta todennäköisesti liian pieneltä erityisesti alle kymmenelle autopaikalle.
5.2 Case: Kerrostalo 30 autopaikkaa, ohjaamaton lataus
Ensimmäisille sähköautoille on voitu kiinteistön sähkökapasiteettien rajoissa järjestää latausmahdollisuus erilaisilla latausjärjestelyillä ohjaamattomana latauksena. Tällöin latausjärjestelmä muodostaa kiinteistöön kuormituksen latauksen kytkentäaikojen ja latausprofiilin mukaisesti. Sitä syöttävässä sähköverkossa tulee myös olla kapasiteettia kulloisenkin hetkellisen tehon mukaisesti. Suuremman pysäköintialueen ohjaamattoman latauksen esimerkkinä käytetään kuvan 2.7 perusteella 30 autopaikkaista kerrostalokiinteistöä. Latauksen keskitunti muodostuu täyssähköautojen mallinnuksessa kuvan 5.2 mukaisesti. Teho on ilmoitettu tuntikeskitehona 99 % luottamustasolla. Latauskuormituksen mallinnuksessa on käytetty ulkolämpötilana -20 °C, jolloin kuormituskäyrä vastaisi talven pakkasviikkoa. Tämä ei
välttämättä edusta latausjärjestelmälle tarvittavaa lopullista mitoittavaa olosuhdetta, eikä sitä
siten tule latausjärjestelmän mitoittavaksi olosuhteeksi tulkita.

Kuva 5.2 Sähköautojen muodostama tuntikeskiteho ohjaamattomassa latauksessa. Kiinteistönä kerrostalo, autopaikkoja (täyssähkö) 30 kpl, suurin latausteho on 11 kW ja ajo- sekä latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C.

85

Ohjaamattoman latauksen tapauksessa tarkasteltavan kiinteistön sähköautoilijoiden elämänrytmi ja toteutuneet latauskäytännöt vaikuttavat suuresti lopullisen lataustehojen kerrostumiseen. Kuvista 5.2 nähdään, että lataustehoon syntyy risteilyä, kun laajasta joukosta poimittujen kerrostaloasujien lähtö- ja saapumisajankohtien, sekä ajosuoritteiden välillä tapahtuu vaihtelua. Yksittäistä kiinteistöä tarkasteltaessa voi kuitenkin tulla tarve huomioida,
kuinka hyvin sen asukkaat edustavat keskimääräistä sekalaista kerrostaloasukkaisen joukkoa
erilaisilla elämäntavoilla, -tilanteilla ja -rytmeillä.
5.3 Case: Kerrostalo 30 autopaikkaa, älykkäät ohjausratkaisut
Älykkäät ohjausjärjestelmät sisältävässä latausjärjestelmässä kiinteistön sähköverkon tulee
selviytyä sähköautojen tehon- ja energiantarpeesta tietyn aikajakson aikana. Aikajakson rajoitteeksi voidaan katsoa seuraavan aamun esilämmityksistä syntyvä kuormitus, jotta sähköautot olisivat ladattuina ennen seuraavaa ajosuoritetta. Latauskuorman muodostumista on
mallinnettu yhden päivän ajalta vastapäivään laskettuna kumulatiivisena kertymänä. Kumulatiivisen kertymän myötä vaihtelu ja hajonta tuloksissa pienenee kertymää eteenpäin laskettaessa. Vaikka latausenergiaa kertyy eri tahtiin eri tunteina, tasaantuvat vaihtelut latausenergian kertymässä ja kertymä kuvastaa latausjärjestelmään muodostuvaa kuormitusta.
Kertymää lasketaan yhden päivän tapahtumien ajalta, koska yöaika toimii luontaisena lataushetkenä. Älykkäästi lasketun latausjärjestelmän mallinnusta ja siihen pohjautuvaa laskentaa on esitelty tarkemmin luvussa 4.5. Kuvassa 5.3 on esitetty esimerkki kerrostalokiinteistön latausenergian tarpeesta johtuva kapasiteetin luottamustaso älykkäästi ohjatussa latausjärjestelmässä. Tehonrajoitus on tehty niin, että siitä johtuva lataustapahtumien siirto on
saatu purettu seuraavaan aamuun kello kuuteen mennessä.
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Kuva 5.3 Sähköautojen latausenergian tarpeesta johtuva kapasiteetin luottamustaso älykkäästi ohjatussa latauksessa. Kiinteistönä kerrostalo, autopaikkoja (täyssähkö) 30 kpl, suurin latausteho 11 kW ja ajo- ja latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C. Kuvan esitystarkkuus 1 h.

Kuvassa 5.3 esilämmitys ja latausenergian käyrät ovat yhteenlaskettuina. Esilämmityksen
luottamustason käyrä on laskettu hetkellisenä tehona eli samalla tavoin kuin ohjaamattoman
latauksen tapauksessa. Ohjaamattoman ja älykkäästi ohjatun järjestelmää vertailtaessa on
huomioitava, että niitä ei ole sovitettu kiinteistön muuhun taustakuormaan. Älykkäästi ohjattu järjestelmä ei siten mahdollisesti kerrostu ohjaamattoman latauksen tapaan kiinteistön
muihin taustakuormiin, vaan järjestelmä pystyy hyödyntämään koko kiinteistön huipputuntien ulkopuolisia kuormituskäyrän laaksoja (load valley filling). Älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän etu ei siten tule kuvista täysimääräisesti ilmi. Älykkäiden latausjärjestelmän
kuvista on hyvä huomata, että se ei kuvaa suoranaisesti latauksien hetkellistä tehoa tai sen
kuormituskäyrää vaan järjestelmään kohdistuvaa kuormitusta.
5.4 Case: Rivitalo 15 autopaikkaa, ohjaamaton lataus
Rivitalo esimerkkinä käytetään kuvan 2.8 perusteella 15 autopaikkaista kiinteistöä. Mallinnuksessa käytetään suurimpana lataustehona 11 kW ja ulkolämpötila -20 °C. Sähköautojen
latauksen tuntikeskiteho esimerkin rivitalokiinteistölle on esitetty kuvassa 5.4.
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Kuva 5.4 Sähköautojen muodostama tuntikeskiteho ohjaamattomassa latauksessa. Kiinteistönä rivitalo, autopaikkoja (täyssähkö) 15 kpl, suurin latausteho on 11 kW ja ajo- sekä latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C. Kuvan esitystarkkuus 1 h.

Ohjaamattoman latauksen käyrämuoto on kuvan 5.4 rivitalokiinteistössä hyvin samankaltainen kuvan 5.2 kerrostalokiinteistön käyrämuodon kanssa. Huipun ajoittumisen ja yksittäisien tuntien suhteen syntyy pientä tuntien välistä vaihtelua.
5.5 Case: Rivitalo 15 autopaikkaa, älykkäät ohjausratkaisut
Rivitalokiinteistön esimerkkinä toimii luvun 5.4 tapaan 15 autopaikkainen kiinteistö. Mallinnuksessa on käytetty edeltävän luvun 5.4 mukaisesti samansuuruista suurinta lataustehoa
11 kW ja ulkolämpötilaa -20 °C, jotta tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Mallinuksen tulos on esitetty kuvassa 5.5. Tehonrajoitus on tehty niin, että siitä johtuva lataustapahtumien siirto on saatu purettu seuraavaan aamuun kello kuuteen mennessä.
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Kuva 5.5 Sähköautojen latausenergian tarpeesta johtuva kapasiteetin luottamustaso älykkäästi ohjatussa latauksessa. Kiinteistönä rivitalo, autopaikkoja (täyssähkö) 15 kpl, suurin latausteho
11 kW ja ajo- ja latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C. Kuvan esitystarkkuus 1 h.

Kuvassa 5.5 esilämmityksen ja latausenergian käyrät ovat yhteenlaskettuina. Latausjärjestelmän tehorajan muodostuminen tapahtuu ilman taustakuormaa rivitalokiinteistössä sunnuntain lataustapahtumien ja maanantain esilämmitysten välisestä energiantarpeesta. Ajankohta eroaa kerrostalokiinteistön keskiviikon ja torstain välisestä energiantarpeesta.
5.6 Suurimpana lataustehona 11 kW vs. 3,7 kW
Lataustehon suuruus on tässä diplomityössä vaikuttanut lataustapahtuman kestoon. Sähköautojen laboratoriossa mitattujen latausprofiilin teho on rajoitettu suurimpaan lataustehoon
ja profiilien on pidennetty alkupäästä huipputehon saavuttamisen jälkeen vastaamaan laboratoriossa mitattua latauksen energiasisältöä. Latausprofiilissa ei ole huomioitu pidentyneestä lataustapahtumasta mahdollisesti syntyvää latausenergian kasvua, mikä voi johtua
esimerkiksi akun lataustapahtuman aikaisesta lämmönhallinnan tarpeesta. Kuvassa 5.6 on
esitetty mallinnuksen tulos ohjaamattomalle latausjärjestelmälle, kun lataustehon maksimisuuruus on 11 tai 3,7 kW.
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Kuva 5.6 Latauksen tuntikeskitehon 50 % luottamustaso ohjaamattomassa latauksessa 11 ja 3,7 kW
maksimi latausteholla. Kiinteistönä rivitalo, autopaikkoja (täyssähkö) 15 kpl ja ajo- sekä
latausolosuhteiden ulkolämpötila -20 °C. Esilämmitys- ja latausprofiileissa ei huomioitu
lataustehon rajoituksesta mahdollisesti syntyvää latausenergian kasvua, joka johtuu mahdollisesti lataustapahtuman pidentymisestä.

Riittävällä latausteholla esilämmityksen ja latauksen kuormituskäyrä vastaa aamun huipussa
suurilta osin esilämmityksestä syntyvää kuormitusta. Kuvasta 5.6 b) havaitaan pienemmällä
latausteholla jo tuntikeskitehoilla laskettuna edellisen päivän lataustapahtumien ja seuraavan
päivän esilämmitystapahtumien päällekkäisyys aamun tunteina.
5.7 Älykkäiden ohjausratkaisujen merkitys
Sähköautojen latausjärjestelmien älykkäiden ohjausratkaisujen avulla voidaan ohjata ja rajoittaa latausjärjestelmän kiinteistöverkolle aiheuttamaa kuormitusta. Ohjausratkaisujen
myötä kiinteistökuormitus ei muodostu enää latauksen kytkennän ja lataustapahtuman keston muodostamista hetkellisistä sähkötehoista, vaan järjestelmältä vaaditusta latausenergian
määrästä tietyssä aikaikkunassa. Järjestelmän suurinta sähkötehoa voidaan pienentää, koska
lataustapahtumia voidaan tarvittaessa siirtää. Tämän myötä nykyisellä sähkökapasiteetilla
voidaan palvella suurempaa sähköautoilijoiden määrää tai vaihtoehtoisesti voidaan vähentää
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latausjärjestelmän vaikutuksesta mahdollisesti syntyvää liittymän tai sähkönkäyttöpaikan
sähkökapasiteetin nostotarvetta.
Älykkäiden ohjausratkaisujen merkitys kasvaa suuremmilla lataustehoilla. Lataustehon kasvun myötä latausenergia saadaan ladattua lyhyemmässä ajassa, mutta vastaavasti suuremmalla teholla. Tällöin lataustapahtumien alkuajankohtien läheisyyden ja lataustapahtumien
päällekkäisyyksien merkitys korostuu. Tässä työssä tehdyn mallinnuksen perusteella suuremman lataustehon myötä ohjaamattoman latausjärjestelmän huipputeho kasvaa ja huipun
kestoaika (leveys) lyhenee. Lyhytaikaisempien lataustapahtumien vaikutuksesta samanaikaisesti latauksessa olevien autojen määrä pienenee, mutta yhtäaikaisista lataustehoista muodostuu tätä merkittävämpi tekijä. Älykkäiden ohjausratkaisujen avulla huipputehoa voidaan
hallita.
Älykkäiden ohjausratkaisujen myötä sähköjärjestelmän kapasiteettitehokkuutta voidaan
nostaa. Sähkönkulutusprofiilista saadaan tasaisempia, kun tarpeetonta kuormien samanaikaisuutta voidaan välttää. Lataustapahtumien ajoituksessa voidaan huomioida esimerkiksi
kiinteistön muu mahdollisesti voimakkaammin aikaan sidottu kuormitus ja siirtää lataustapahtumia tehohuippujen ulkopuolelle (load valley filling).
Sähköautojen kiinteistökuormituksesta esilämmitys muodostaa keskimäärin noin neljäsosan. Sähköautojen esilämmityksessä vaadittavan energian saattamisessa älylatauksen piiriin voi muodostuu luvussa 5 esitettyjen mallinnusten mukaan haasteita latausajan riittävyydessä järjestelmän mitoittavissa olosuhteissa. Auton ajoakusta tehtävä esilämmitys suurentaa latausenergian tarvetta, mutta samanaikaisesti esilämmitykseen vaaditaan aikaa ennen
ajosuoritetta. Mallinnuksessa ei ollut käytössä akusta tehtävän esilämmityksen tehoprofiilia.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Sähköautojen yleistyminen kasvattaa merkittävästi kerros- ja rivitalokiinteistöjen sähkönkulutusta ja ajoittumisen vaikutuksesta myös mahdollisesti sähkökapasiteetin tarvetta. Kasvu
on merkittävää erityisesti kiinteistöissä, joissa sähkönkulutus on vähäistä rakennuksen pintaalaan ja tilavuuteen sekä asukasmäärään nähden. Suhteellisesti vähäistä sähkönkulutus on
yleensä kiinteistöissä, jotka käyttävät päälämmönlähteenä ja käyttöveden lämmityksessä
sähkölämmityksen sijasta esimerkiksi kaukolämpöä.
Sähkökapasiteetin lisääntynyt tarve ei välttämättä vaadi liittymätehon kasvattamista. Monien nykyisten kiinteistöjen liittymissä on sähkökapasiteettia vielä jäljellä, mutta tilanne
vaihtelee taloyhtiöittäin muun muassa aikaisemmin käytettyjen mitoitusperiaatteiden mukaan. Latausjärjestelmän rakentaminen kiinteistösähkön yhteyteen johtaa yleisesti kiinteissähkön käyttöpaikan lisääntyneeseen tehotarpeeseen.
Ohjaamattomassa latauksessa mallinnettu huipputuntiteho muodostuu merkittävästi pienemmäksi kuin latauslaitteiden yhteenlaskettu nimellishuipputeho. Liikkumiskäytäntöjen ja lataustapahtumien ajoittumisen myötä lataustehoissa syntyy merkittää risteilyä. Mallinnetun
ohjaamattoman latausjärjestelmän huipputuntiteho jää täyssähköautoilla 11 kW:n latauslaitteilla noin 22–40 %:iin latauslaitteiden yhteenlasketuista nimellistehoista, kun pysäköintialueen koko on enintään sata ja vähintään kymmenen autopaikkaa. Mallinnus vastaa hyvin
erilaisilla elämäntavoilla, -tilanteilla ja -rytmeillä olevaa kerros- tai rivitaloasukkaiden joukkoa, joka ei todennäköisesti toteudu täysin yksittäistä kiinteistöä tarkasteltaessa.
Ohjaamattoman latauksen tai älykkäästi ohjatun latausjärjestelmän mallinuksessa kerros- ja
rivitalojen huipputuntiteho muodostui lähes yhtä suureksi, mutta viikon sisällä tehojen ajoittumisessa on eroavaisuuksia. Tehojen ajoittuminen vaikuttaa lopulliseen kuormitusvaikutuksen muodostumiseen erilaisilla kiinteistön taustakuormilla. Mitoittava tehoraja muodostuu illasta aamuun asti kestävästä latauksesta ja aamun esilämmitystapahtumien vaatimasta
tehotarpeesta. Kiinteistön illan ja yön aikaisella kuormituksella on merkittävä vaikutus kiinteistön tarvitsemaan sähkötehoon. Tässä työssä tehdyssä mallinnuksessa latauksen on oletettu tapahtuvan päivän viimeisen ajosuoritteen ja seuraavan päivän ensimmäisen ajosuoritteen välisenä aikana.
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Älykkäillä ohjausjärjestelmillä huipputehoa voidaan leikata vielä kymmenillä prosenteilla
ohjaamattoman latauksen mallinnukseen verrattuna. Latauspisteiden yhteenlaskettu nimellisteho voi olla jopa satoja prosentteja älykkään latausjärjestelmän latauksenaikaista huipputehoa suurempi. Älykkäiden ohjausratkaisujen mallinnuksessa yksittäisen kiinteistön asukkaiden samankaltaisten elämäntapojen, -tilanteiden ja -rytmien vaikutuksesta syntyvä lataustapahtumien samanaikaisuus ei muodostu yhtä merkittäväksi muutosta mallinnuksen tulokseen kuin ohjaamattomassa latauksessa.
Täyssähköautojen suurimman lataustehon rajoittaminen esimerkiksi 3,7 kW:iin pidentää lataustapahtumia ja sen soveltuvuus sähköautoilijoille vaihtelee. Pidentyneiden lataustapahtumien seurauksena latausta ei saada päätökseen ennen seuraavaa ajosuoritetta ja siihen liittyvää esilämmitystä. Tässä diplomityössä on verrattu keskenään maksimiteholtaan 11 kW:n ja
3,7 kW:n latauslaitteilla syntyvää tilannetta. Pienemmällä latausteholla ohjaamattomassa latauksessa lataus- ja esilämmitystapahtumat menevät suurissa määrin päällekkäin. Lataustapahtumia ei siten saada päätökseen ennen esilämmitysten alkua. Eri suuruisilla lataustehoilla
ei huomioitu mahdollista pidentyneestä lataustapahtumasta syntyvää latausenergian kasvua.
Mallinnuksessa käytetystä aineistosta ei ilmene suoraa yhteyttä eri päivien saapumis- ja lähtöajankohtien välillä, joten asian tarkempi selvitys vaatii vielä jatkotutkimusta.
Kiinteistöverkkojen lisäksi myös sähköjärjestelmän muilla tasoilla voidaan mahdollisesti
päästä kaikkia osapuolia palvelevaan hyötyyn, mikäli latauskuormituksen ajoittumisessa
huomioidaan useampia sähköverkon tasoja. Osassa tapauksissa ei ole välttämättä tarpeellista
tai yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, että ohjaaminen tapahtuu pelkästään kiinteistökohtaisesti. Sähkönverkon mitoitus tapahtuu mitoittavan olosuhteen mukaan, jolloin järjestelmän optimoinnille jää useimmissa tilanteissa tilaa.
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7 YHTEENVETO
Sähköautojen yleistymisen myötä on syntynyt tarve huomioida entistä paremmin niiden
muodostama latausteho kiinteistön sähköverkon mitoituksessa. Tässä diplomityössä selvitettiin kerros- ja rivitalokiinteistöjen nykytilaa sähköverkon mitoituksen näkökulmasta ja
sähköautojen muodostumaa kuormitusta kiinteistöille. Työn tavoitteena oli mallinnuksen
avulla saada ymmärrystä sähköautojen verkkovaikutuksista Suomen olosuhteissa. Sähköautojen energiankulutukseen vaikuttavien tekijöiden pohjalta mallinnettiin käytettävissä olevien aineiston avulla autojen esilämmitys- ja lataustapahtumista syntyvää kuormitusta ohjaamattomalle ja älykkäästi ohjatulle latausjärjestelmälle. Mallinnus suoritettiin numeeriseen laskentaan soveltuvalla MATLAB-tietokoneohjelmalla ja Monte Carlo-menetelmällä.
Siinä huomioitiin muun muassa ajosuoritteen ja sen ajoittumisen, energiankulutuksen, lataus- ja esilämmitysprofiilin sekä latauskäyttäytymisen vaikutusta kuormitukseen.
Monien kerros- ja rivitaloyhtiöiden sähköliittymissä on kapasiteettia vielä jäljellä. Kapasiteetin lisääntynyt tarve ei siten välttämättä vaadi liittymätehon kasvattamista. Tilanne vaihtelee taloyhtiöittäin ja kiinteistön muun kuorman painottuminen iltaan ja yöhön vaikuttaa
merkittävästi tilanteeseen. Pysäköintialueiden sähkölämmitystolpat ovat mitoitettu yleisesti
enintään pari tuntia kestävään moottori- tai sisätilalämmittimien käyttöön. Pysäköintialueiden nykyisen sähköjärjestelmän soveltuvuus sähköautojen tarkoituksen mukaiseen ja suositeltuun lataukseen vaihtelee muun muassa sen nykyisen kunnon ja toteutustavan mukaan.
Mallinnuksen tuloksien tarkastelussa ja tulkinnassa on huomioitava, että tulokset on aina
riippuvaisia siinä käytetyistä periaatteista, aineistoista ja esimerkiksi olosuhdevalinnoista.
Mallinnettu ohjaamattoman latauksen huipputuntiteho muodostuu 11 kW:n latauslaitteilla
noin 22–40 %:iin latauslaitteiden yhteystehosta, kun täyssähköautojen pysäköintialueen
koko on kymmenen ja sadan autopaikan välillä. Mallinnuksessa käytetty aineisto vastaa hyvin erilaisilla elämäntavoilla olevaa kerros- ja rivitaloasukkaiden joukkoa, joka ei todennäköisesti toteudu täysin yksittäistä taloyhtiötä tarkasteltaessa. Älykkäillä ohjausratkaisuilla
tehorajaa voidaan leikata kymmenillä prosenteilla ohjaamattoman latauksen huipputehoon
verrattuna. Täyssähköautojen suurimman lataustehon rajoittaminen esimerkiksi 3,7 kW:iin
pidentää lataustapahtumia, jonka myötä viitteitä riittämättömästä latausajasta on olemassa.
Sen soveltuvuus sähköautoilijoiden laajalle käyttäjäkunnalle vaatii vielä jatkoselvitystä.
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