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Lyhenteet 

RFID Radio frequency identification. Radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä tie-

don etätallentamiseen ja -lukuun käyttäen RFID-tunnisteita eli tägejä 

NFC Near Field Communication. RFID-tekniikkaa käyttävä laitteiden tunnistami-

seen ja tiedonsiirtoon hyvin lyhyille, korkeintaan muutamien senttimetrien 

pituisille etäisyyksille kapealla tiedonsiirtokaistalla. 

DLM Dynamic Load Management – dynaaminen kuormanhallinta. Tarkoitetaan 

sitä, että latausjärjestelmä osaa aktiivisesti, eli dynaamisesti havaita ja hal-

lita lataukseen käytettävää ja rakennuksessa käytettävissä olevaa tehoa.
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1 Johdanto 

Sähköautoilu lisääntyy Suomessa ja maailmalla kovaa tahtia. Yhä useampi haluaa vä-

hentää ilmastonmuutoksesta johtuvia haittoja ja liikkua vastuullisemmin. Autoalan käyt-

tövoimaennusteen mukaan Suomessa sähköautojen määrä tulee nousemaan 2020-lu-

vulla jopa 230 000:n autoon ja lataushybridien määrä nousisi jopa 350 000:n autoon. 

[44.] Tällä hetkellä sähköajoneuvojen ja ladattavien hybridisähköautojen lataus tapahtuu 

valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan mukaan suurimmaksi osaksi kotioloissa: noin 

90 prosenttia sähköajoneuvojen latauksista tapahtuu työpaikoilla tai asuinkiinteistöissä 

useimmiten yöaikaan ja noin 10 prosenttia latauksista suoritetaan julkisissa latauspis-

teissä. [45.] 

Insinöörityön tarkoituksena on käsitellä sähköautojen ja ladattavien hybridisähköautojen 

latauspisteiden vaatimuksia sähkösuunnittelun näkökulmasta tutkimalla erilaisia lataus-

vaihtoehtoja, lakitekstejä ja standardeja aiheeseen liittyen. Työssä tutkitaan myös säh-

köauton lataukseen liittyvää akkupalon riskiä ja otetaan kantaa, miten asia tulisi ottaa 

huomioon suunnitelmia laatiessa. Työn lopussa on myös esiteltynä sähköauton latauk-

seen liittyviä tulevaisuuden näkymiä tutkimalla älylatausta ja dynaamista induk-

tiolatausta. 

Tämä insinöörityö tehdään tilauksena Hepacon Oy:lle. Käyttäen hyödyksi tähän työhön 

kerättyä materiaalia, työn pohjalta tuotetaan myöhemmin suunnitteluohje tilaajayrityk-

selle. 

Tilaajayritys Hepacon Oy on itsenäinen, kotimaisessa omistuksessa oleva talotekniikan 

konsultointiyritys, joka toimii Helsingin Malmilla. Yritys on perustettu vuonna 1978 ja on 

alallansa yksi suurimmista yrityksistä Suomessa. Yrityksessä on työntekijöitä opiskeli-

jasta diplomi-insinööriin. Syyskuussa 2018 Hepacon avasi myös Ouluun aluekonttorin 

asiakkaidensa palvelemiseksi. [43.] 
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2 Sähkö- ja ladattavat hybridisähköautot 

2.1 Sähköautot 

Sähköautolla tarkoitetaan akkusähköautoa, jonka kaikki ajamiseen tarvittava sähköener-

gia varastoidaan autossa oleviin akkuihin. Ne olivat erityisen suosittuja autoilun alkutai-

paleella 1900-luvun alussa, jolloin polttomoottorikäyttöiset autot olivat usein hintavam-

pia, meluisampia ja epävarmempia kuin sähköautot. Sähköautot olivat jo siihen aikaan 

hiljaisempia, helppokäyttöisempiä ja ympäristöystävällisempiä, ja erityisesti Yhdysval-

loissa ne olivat paljon halutumpia kuin polttomoottoriautot. [1.] 

Sähköautoilun alkuaikoina autovalmistajat käyttivät samansuuntaisia teknisiä ratkaisuja 

ajoneuvoissaan. Esimerkiksi Ferdinand Porsche, joka myöhemmin perusti nimeään kan-

tavan autotehtaan, kehitti autovalmistaja Jacob Lohnerille vuonna 1898 sähköauton ni-

meltä Egger-Lohner EV C.2 Phaeton model. Autosta käytetään myös nimeä Porsche P1. 

Porsche suunnitteli autoon kahdeksankulmaisen tasavirtamoottorin, joka ripustettiin ajo-

neuvon takaosassa olevien iskunvaimentimien väliin. Auton monimutkaista vaihteistoa 

käytettiin 12-vaihteisella ohjaimella, jossa oli kuusi vaihdetta eteenpäin ajamiseen, kaksi 

peruutusvaihdetta ja neljä vaihdetta auton jarruttamiseksi. P1:llä pystyi saavuttamaan 

”jopa” 34 km/h:n nopeuden ja matkustaa noin 79 kilometriä yhdellä latauksella. [36.] Au-

ton moottori sai virtansa Tudorin valmistamista lyijyakuista. [37.] 

Myös Baker Motor Vehicle Company valmisti sähköautoja 1900-luvun alussa. Bakerin 

ensimmäinen markkinoille saatettu auto oli kaksipaikkainen, Imperial Runabout. Se esi-

teltiin ensimmäisen kerran New Yorkissa kaupungin ensimmäisessä autonäyttelyssä. 

Auto houkutteli useita merkittäviä ostajia, mukaan lukien Thomas Edison osti yhden en-

simmäiseksi autokseen. Edison myös suunnitteli joissakin Baker-ajoneuvoissa käytettyjä 

pitkäikäisiä nikkeli-rauta-akkuja. Vuoteen 1906 mennessä Baker oli hetken aikaa maail-

man suurin sähköajoneuvojen valmistaja. Imperial Runabout käytti myös tasavirtamoot-

toria. [38.] 

Kun polttomoottoritekniikka kehittyi kätevämmäksi ja varmatoimisemmaksi ja polttoai-

neen saanti tuli helpommaksi ja hinta pieneni, sähköautot jäivät väistämättä kilpailussa 

jälkeen. Myös matkustuskäytäntöjen muuttuminen hankaloitti sähköautojen menestystä. 
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Vielä 1900-luvun alkuvuosina sähköauto tyydytti ihmisten autoilutarpeet, koska valtaosa 

liikenteestä oli paikallisliikennettä. Maanteitä ei siihen aikaan vielä juurikaan ollut ja pi-

demmät matkat matkustettiin laivalla tai junalla silloin kun pidemmälle matkalle lähdettiin. 

[1.] 

Kun polttomoottoriautojen suosio kasvoi, niitä varten alettiin rakentaa maanteitä. Tämä 

johti siihen, että sähköauton muutaman kymmenen kilometrin kantama ei enää ollut tar-

peeksi riittävä. Akkujen lataukseen kuluva aika vaikeutti myös autoilun pidempiä mat-

koja. Kun sarjatuotanto pienensi polttomoottoriautojen kustannuksia huomattavasti ja 

sähköstartti teki niistä helppokäyttöisempiä ja turvallisempia, sähköautolle ei selkeästi 

hankintahinnaltaan hintavampana vaihtoehtona enää juurikaan löytynyt ostajia. [1.] 

2.2 Ladattavat hybridisähköautot 

Ladattavassa hybridisähköautossa on bensiini- tai dieselkäyttöisen moottorin lisäksi tu-

kea antava sähkömoottori ja akusto, jota voi ladata verkkosähköllä. Ladattavalla hybri-

dillä pystyy ajamaan noin 30–80 kilometriä pelkästään sähköllä. Lataaminen onnistuu 

kätevimmin täyssähköautojen latauspisteissä. Vaikka ladattavassa hybridissä hiilidioksi-

dipäästöt ovat isompia kuin täyssähköautossa, se on askel parempaan suuntaan. [2.] 

Auton akusto voidaan ladata täyteen latauspisteestä ennen lähtöä ja se latautuu myös 

ajon aikana jarruttaessa sekä polttomoottorin voimin. [2.] 

Ladattavassa hybridisähköautossa erona tavalliseen hybridiautoon on se, että tavallisen 

hybridiauton akustoa ei pysty lataamaan latauspisteestä, joten se saa käyttövoimansa 

polttomoottorista. [2.] 

Lataushybrideissä tekniikka on pohjimmiltaan samankaltaista riippumatta merkeistä ja 

malleista. Pääkomponentteina toimivat korkeajänniteakku, sähkömoottori tai -moottorit, 

sisäinen laturi ja tehoelektroniikka, joka ohjaa tätä kaikkea. Se, mihin ja miten kyseiset 

komponentit on sijoitettu, on valmistaja- ja mallikohtaista. Lataushybridit voidaan käytän-

nössä jakaa kolmeen kategoriaan voimansiirron rakenteen perusteella: sarja-, rinnak-

kais- ja yhdistelmähybrideihin. [42.] 
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Sarjahybridissä polttomoottori tehtävänä on vain tuottaa sähköä, eli se ei ole mekaani-

sessa yhteydessä vetäviin pyöriin. Tekniikan avulla polttomoottori pystyy toimimaan par-

haan hyötysuhteen alueellaan koko ajan, jolloin kulutus on mahdollisimman vähäistä. 

Tämä rakenne kuitenkin vaatii kaksi sähkömoottoria, joista toinen toimii ajomoottorina ja 

toinen polttomoottorin käyttämänä generaattorina. Sarjahybridin haittapuolena on ener-

gian muuntamiseen liittyvät häviöt. Kun ajetaan suurilla nopeuksilla, mekaaninen yhteys 

vetäviin pyöriin antaa paremman hyötysuhteen. Sarjahybridirakennetta käytetään esi-

merkiksi Ford Transit PHEV:ssä. [42.] 

Rinnakkaishybridissä sekä sähkö- että polttomoottorilla on vetäviin pyöriin mekaaninen 

yhteys, joten auto voi kulkea polttomoottorilla, täysin sähköllä, tai niiden yhteistyön tulok-

sena. Tämän rakenteen haittapuolena on se, että sähkömoottoreita on vain yksi. Se taas 

tarkoittaa sitä, että sähkömoottori voi toimia joko moottorina tai generaattorina, muttei 

samaan aikaan molempina. Rinnakkaisrakenteessa sähkömoottori on useimmiten sijoi-

tettu etupuolelle vaihteistoa yhdessä ylimääräisen irrotuskytkimen ja momentinmuunti-

men kanssa. Irrotuskytkin vastaa sähkömoottorin irrottamisesta polttomoottorista, ja mo-

mentinmuunnin huolehtii sujuvasta toiminnasta polttomoottorin ollessa käynnissä. Tek-

niikkaa käytetään esimerkiksi BMW 330e Sedan Charged Edition M Sportissa ja Merce-

des-Benz C 300 e T A Business Avantgarde EQ Powerissa. [42.] 

Yhdistelmä- eli split power -hybrideissä on sarja- ja rinnakkaishybridien ominaisuudet 

yhdistetty. Se mahdollistaa ajamisen sähkö- tai polttomoottorilla yhdessä ja erikseen 

sekä nestemäisen polttoaineen käyttämisen myös akuston lataukseen menettämättä 

kuitenkaan sähkömoottorin apua. Rakenne sisältää kaksi sähkömoottoria, joista toinen 

toimittaa generaattorin virkaa ja on usein pienempi. Sähkömoottorit ovat useimmiten si-

joitettuna vaihteiston molemmin puolin, ajomoottori vetopyörästön puolelle ja generaat-

tori polttomoottorin puolelle. Rakennetta on käytetty esimerkiksi Toyotan hybrideissä. 

Myös esimerkiksi Volvon V60 T6 TwE AWD Business A on yhdistelmähybridi. Siinä on 

erityinen rakenne, jossa on erotettu sähkö- ja polttomoottorit kokonaan toisistaan. Vol-

vossa sähkömoottori huolehtii takavedosta ja polttomoottori etuvedosta. Polttomoottorin 

yhteyteen on kuitenkin lisätty generaattorina toimiva pienempi sähkömoottori Volvossa-

kin, joka voi myös avustaa polttomoottoria sen raskaimmalla kuormituksella. [42.] 
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3 Autojen akut 

Akku on sähkökemiallinen tapa varastoida energiaa. Se koostuu kahden elektrodin muo-

dostamasta sähköparista. Tämä sähköpari on nimeltään anodi ja katodi. Elektrodien vä-

lissä on elektrolyytti, joka useimmiten on geelimäistä tai nestemäistä ainetta. [39.] 

Akku liitetään navoistaan virtapiiriin. Tästä seuraa anodilla tapahtuva hapettumisreaktio 

ja katodilla tapahtuva pelkistymisreaktio. Aine luovuttaa hapettuessaan elektroneja. 

Nämä elektronit siirtyvät virtapiirin kautta katodille negatiivisesti varautuneelta anodilta, 

jolloin samalla saadaan aikaan sähkövirta. [39.] 

Akussa on tavallisesti useita sähköpareja. Esimerkiksi 12 V:n lyijyakussa on omissa ken-

noissaan kuusi paria. Jos halutaan lisää käyttöaikaa ja kuormitettavuutta, akut voidaan 

kytkeä samanmerkkisistä navoistaan rinnakkain. Korkeampi jännite taas saadaan kytke-

mällä erimerkkiset navat sarjaan. [39.] 

Sähköautoissa on käytetty monia erityyppisiä akkuja energian varastointiin vuosien var-

rella. Vielä ei kuitenkaan ole yhtä ylivoimaista ratkaisua löytynyt. Käytössä olevat akut 

ovat kompromisseja toimintasäteen, käyttöiän, hinnan ja painon välillä. Litium-ioniakku 

on akkutyypeistä yleisin uusissa sähköautoissa. Taloudellisen ajotavan merkitys sähkö-

autolla ajettaessa korostuu, koska lataus on hidasta ja energiaa voidaan kuljettaa mu-

kana vain hyvin rajallinen määrä. [39.] 

Erilaiset akkutyypit ovat eri tavoin herkkiä käytölle ja ympäristölle. Jotkut akut menettävät 

kapasiteettiaan lämpötilan muuttuessa liiaksi, jotkut taas kärsivät liian suuresta lataus-

virrasta tai syväpurkauksesta. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat akun käyttöikään. 

Akku täytyy toimittaa kierrätettäväksi, kun se tulee tiensä päähän. [39.] 

Yleensä akut luokitellaan elektrodiensa aineen mukaan. Kun moottori pyörii, akku latau-

tuu yleensä vaihtovirtalaturin avulla, joka pitää yllä riittävän jännitetason ajoneuvon säh-

köjärjestelmässä. Kun auton moottori ei ole käynnissä, silloin akkua voi ladata myös 

verkkovirralla. Koska akku luovuttaa ja vastaanottaa tasavirtaa, auton sähköjärjestelmän 

pitää muuntaa laturin antama vaihtovirta tasavirraksi. [39.] 
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3.1 Lyijyakku 

Lyijyakku on polttomoottoriautoissa yleisin käytettävä akkutyyppi. Sitä käytetään anta-

maan virtaa moottorin sähköiseen käynnistykseen. Lyijyakun elektrolyyttinä käytetään 

rikkihappoliuosta ja elektrodeina toimii kaksi lyijylevyä. Perinteisessä lyijyakussa on avat-

tavat kennot, joten jos osa elektrolyytistä on haihtunut, niihin voi tarvittaessa lisätä tislat-

tua vettä. Elektrolyytti voi myös olla lasikuitumattoon imeytettynä tai geelimäisessä muo-

dossa. Tällöin akku on suljettu, eli sitä ei tarvitse huoltaa. [39.] 

Lyijyakut ovat yleisesti 12-volttisia. Raskaammissa ajoneuvoissa käytetään useimmiten 

24-volttisia järjestelmiä, jolloin kaksi 12-volttista akkua on kytketty sarjaan. Käynnistys-

akut on kehitetty antamaan suuria virtoja hetkellisesti. Lyijyakku on edullinen, mutta ver-

rattuna muihin akkutyyppeihin se on painava. Energiatiheys lyijyakussa on n. 30 Wh/kg. 

[39.]  

Lyijyakkuja käytetään tällä hetkellä sähköajoneuvoissa oikeastaan vain muiden akkujen 

avustamiseksi. Vaikka lyijyakut ovat tehokkaita, halpoja, turvallisia ja luotettavia, niiden 

lyhyt käyttöikä ja heikko kylmän lämpötilan suorituskyky tekevät niistä vaikeita käyttää 

sähköajoneuvoissa. [40.] 

3.2 Nikkeli-kadmiumakku 

Nikkeli-kadmiumakuissa elektrodit valmistetaan kadmiumista ja nikkelihydroksidista. 

Elektrolyyttinä näissä akuissa on useimmiten vahvasti emäksinen kaliumhydroksidiliuos. 

Tätä käytetään myös valmistaessa saippuaa. NiCd-akussa on pitkä kestoikä ja siinä on 

suuri virranantokyky johtuen sen matalasta sisäisestä resistanssista. Nikkeli-kadmiu-

makussa energiatiheys on n. 50 Wh/kg. NiCd-akkuja käytetään sähkötyökaluissa, kuten 

porakoneissa ja se toimii laajalla lämpötila-alueella. Nikkeli-kadmiumakun ongelmina 

ovat muun muassa erittäin myrkyllinen kadmium, joka tekee akuista ongelmajätettä sekä 

joissain akkutyypeissä esiintyvä kapasiteettia pienentävä muisti-ilmiö. Uusissa sähköau-

toissa kadmiumin käytöstä onkin jo luovuttu. [39.] 
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3.3 Nikkeli-metallihydridiakku 

Nikkeli-metallihydridiakun elektrolyyttinä on kaliumhydroksidi, elektrodeina toimivat nik-

kelihydroksidia ja metallihydridiä. NiMH-akussa kapasiteetti on suurempi mutta kestoikä 

lyhyempi kuin NiCd-akulla. NiMH-akussa myös lämpötilaherkkyys on suurempi ja vir-

ranantokyky matalampi kuin NiCd-akulla. Esimerkiksi matkapuhelimissa ja tietokoneissa 

sekä joissain hybridisähköautoissa käytetään NiMH-akkuja. Nikkeli-metallihydridiakussa 

energiatiheys on n. 60 Wh/kg. Muita muunnoksia nikkeliakuista ovat kevyt, mutta lyhyt-

ikäinen nikkeli-sinkkiakku sekä painava, helposti itsepurkautuva mutta kestävä nikkeli-

rauta-akku. [39.] 

Esimerkiksi Toyotan nelivetoiset hybridit, kuten vuoden 2019 Toyota Prius AWD-e, käyt-

tää vielä toistaiseksi NiMH-akkuja, koska ne kestävät paremmin kylmää, kuin esimerkiksi 

litiumioniakku. Toyota perustelee NiMH-akkujen käyttöä näissä autoissa sillä, että neli-

vetoiset autot ovat suunniteltu kylmiin maihin. [41.] 

3.4 Sinkki-halogeeniakku 

Sinkki-halogeeniakut ovat niin sanottuja virtausakkuja. Ne ovat käytännössä regeneroi-

tavia polttokennoja, jotka ovat varustettu nestemäisillä reaktioaineilla. Tällaisessa 

akussa kierrätetään tarpeen mukaan kennoston läpi reagoivat aineet, jolloin akun ulko-

puolella voidaan säilyttää akun aktiivinen materiaali. Akussa positiivisena elektrodina on 

halogeeniliuos, yleensä kloori tai bromi ja negatiivisena elektrodina toimii metallinen 

sinkki. Kyseisiä akkuja ei ole vielä sähköautoissa kaupallisessa käytössä. [39.] 

3.5 Redox-akku 

Myös Redox-akku on sinkki-halogeeniakun tavoin virtausakku. Sen toimii vanadiinin ha-

petus- ja pelkistysreaktioilla. Näissä akuissa on alhainen energiatiheys ja monimutkainen 

rakenne, mutta pitkä käyttöikä. Kyseisiä akkuja ei ole vielä sähköautoissa kaupallisessa 

käytössä. [39.] 
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3.6 Suola-akku 

Suola-akut toimivat korkeassa lämmössä, noin 300–400 °C:n lämpötilassa. Lämpötilan 

ylläpito vaatii vain vähän energiaa, koska akun kennostot on eristetty hyvin. Suola-akku 

käyttää elektrolyyttinä sulasuolaa, esimerkiksi natriumkloridiyhdisteitä. Suola-akku kiin-

nostaa sähköautovalmistajia, koska niissä käytettävät raaka-aineet ovat edullisia ja ener-

giatiheys on suhteellisen hyvä. Suola-akun energiatiheys on n. 90 Wh/kg. Suola-akut ei 

myöskään ole vielä tarpeeksi kehittyneitä käytettäväksi sähköautoissa. [39.] 

3.7 Litiumioniakku 

Litiumioniakku on tehokas ja laajasti käytössä oleva akkutyyppi. Litiumioniakkuja käyte-

tään muun muassa teollisuudessa, sähköautoissa, sähköpolkupyörissä, sähkökäyttöi-

sissä työkaluissa ja mobiililaitteissa, kuten esimerkiksi puhelimissa. [19.] Koska se on 

uusissa sähköautoissa yleisin akkutyyppi, on syytä käydä läpi tarkemmin sen tekniikkaa 

sähköautoissa. 

3.7.1 Akuston rakenne ja toimintaperiaate 

Litiumioniakun toimintaperiaate on samantapainen kuin muissakin akuissa. Se muodos-

tuu negatiivisesta ja positiivisesta elektrodista sekä elektrolyytistä. Akun toiminta perus-

tuu siihen, että akun varauksen purkautuessa negatiivisesti varautuneesta anodista va-

pautuu hapettumisen yhteydessä elektroneja, jotka siirtyvät positiivisesti varautunee-

seen katodiin, muodostaen siirtyessään sähkövirran. Katodille saapuvat elektronit ai-

heuttavat pelkistymisreaktion, jolloin elektroneja vastaanottavat katodilla olevat ionit.  

Akun latauksessa toimintaperiaate on sama, mutta reaktiot tapahtuvat päinvastaisesti. 

[3.]  

Sähköautossa akkujärjestelmän pienin yksittäinen osa on kenno ja sen tehtävänä on 

vapauttaa ja varastoida energiaa. Akkumoduulin muodostaa 24 yksittäistä kennoa. Eri-

kokoisia akustoja saadaan valmistettua säätelemällä moduulien lukumäärää, esimerkiksi 

Volkswagenin ID.3:een on saatavilla kolme erikokoista akustoa. Useampi moduuli tar-

koittaa luonnollisesti isompaa kapasiteettia ja pidempää toimintamatkaa. [33.] 
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Volkswagen ID.3 on saatavilla maksimissaan kahdellatoista moduulilla. Korkeajänni-

teakusto on epäilemättä nimensä arvoinen, sillä ajoakkujärjestelmässä on suurimmillaan 

jopa 408 V:n jännite. Jännitettä taas saadaan säädettyä sillä, kuinka monta akkumoduu-

lia kytketään rinnan ja kuinka monta sarjaan (kuva 1). [33.] 

Energiavirtaa sähkömoottorin ja korkeajänniteakuston välillä saadaan säädettyä erilai-

sella tehoelektroniikalla, joka myös muuntaa akustosta saatavan tasasähkön sähkö-

moottorille sopivaksi vaihtosähköksi. [33.] 

Sähköautossa on korkeajänniteakuston lisäksi myös 12 voltin sähköjärjestelmä, eli au-

tossa on myös perinteisestä polttomoottoriautoista tuttu 12 voltin akku. Tämä järjestelmä 

latautuu jännitemuuntimen läpi korkeajänniteakustosta. Matalajännitejärjestelmää tarvi-

taan samoihin toimintoihin kuin polttomoottoriautoissakin: sähköiset ohjausyksiköt, mu-

kavuustoiminnot, valot ja niin edelleen. Matalajännitejärjestelmän velvollisuus on myös 

hallita korkeajännitejärjestelmää, eli 12 voltin akkua tarvitaan myös kytkemään korkea-

jänniteakku kiinni kontaktoreilla. [33.] 

 

Kuva 1. Volkswagenin kehittämä modulaarinen MEB-rakenne sähköautojen tuotantoon.  [34.] 
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3.8 Akustojen koot autoissa 

Akustojen koot eroavat toisistaan huomattavasti sähköautojen ja ladattavien hybridisäh-

köautojen välillä. Isossa ja tehokkaassa täyssähköautossa, esimerkiksi Audi e-tronissa, 

akuston kapasiteetti on 100 kWh. Ladattavien hybridien akkujen kapasiteetit ovat olleet 

useimmiten alle 10 kWh, mutta uusissa malleissa koot jatkuvasti nousevat. Näin ollen 

akuston kapasiteetti on tämän päivän tekniikoilla ostettavissa lataushybrideissä ja säh-

köautoissa 6:n ja 100:n kWh:n välillä. [4.] 

Sähköautojen ajokantama vaihtelee paljon. Esimerkiksi 20–30 kWh akustolla ajaa 

yleensä noin 150–250 kilometrin matkan, isommilla 40–60 kWh akustoilla pystyy aja-

maan 300–450 kilometrin matkoja ja 75–95 kWh:n akustoilla ajokantama voi olla jopa yli 

500 kilometriä. Ajokantamaan vaikuttaa myös auton paino ja olosuhteet. [1.] 

Energiatehokkuudella mitattuna sähköauto on huomattavasti polttomoottoriautoa pa-

rempi. Se tarvitsee normaalisti 10–15 kWh/100 km. Dieselauto, jonka kulutus on 5 l/100 

km edellyttää 50 kWh/100 km energiankulutusta ja 8 l/100 km kuluttavan bensiiniauton 

ajaminen tarkoittaa noin 72 kWh/100 km energiankulutusta. [1.] 

Ajokantamassa polttoainekäyttöiset autot ovat vielä kuitenkin parempia, 50 litralla polt-

toainetta dieselautolla ajaa noin 1 000 kilometriä ja bensiiniautolla noin 600 kilometriä. 

Tämä johtuu polttomoottoriauton energiavaraston energiatiheydestä. Dieselpolttoai-

neessa energiatiheys on n. 12 kWh/kg, kun taas litiumioniakussa energiatiheys on vain 

n. 0,1 kWh/kg. Näin ollen 1 000 kilometrin ajokantamaan tarvittaisiin n. 1 000 kg painava 

akusto. Akkujen energiatehokkuus on viimeisten vuosikymmenien aikana kuitenkin ke-

hittynyt moninkertaisesti, ja oletettavasti kehityksen suunta jatkuu samana. Tällöin tule-

vaisuudessa sähköautot ovat ajokantamaltaan entistä lähempänä polttomoottoriautoja. 

[1.] 

4 Lataustavat 

Sähköautojen lataamiselle on neljä erilaista tapaa. Lataustavat 1 ja 2 toimivat perintei-

sestä pistorasiasta ilman älykkäitä ominaisuuksia. Lataustavat 3 ja 4 toimivat niille 
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suunnitelluista latauspisteistä. Lataustavoissa 3 ja 4 on mahdollista tiedonsiirto ja ohjaus 

latauspisteen ja ajoneuvon välillä. (kuva 2) [5.]  

 

Kuva 2. Maailmalla käytössä olevat erilaiset pistokkeet lataustavoissa 2, 3, ja 4. EU:ssa, ja siten 
myös Suomessa, käytetään Type 2 pistoketta. [22.] 

 

4.1 Lataustapa 1 

Kevyemmät ja pienikokoisemmat sähköajoneuvot kuten sähköpolkupyörät, ruohonleik-

kurit ja skootterit ladataan lataustavalla yksi. Lataustapaa ei suositella pitkäaikaiseen la-

taamiseen, sillä latauskaapeli ja liitin lämpenevät käytössä. [5.] 

Laturia syötetään vaihtosähköllä tavallisesta hyväkuntoisesta ja maadoitetusta 230 V ko-

titalouspistorasiasta. Pistorasia on suojattu kiinteästi asennetulla 30 mA:n vikavirtasuo-

jalla. Tämä lataustapa nojaa siis täysin kiinteistön asennuksiin, koska latauskaapelissa 

ei ole ohjaus- ja suojalaitteita, kuten lataustavassa kaksi. [7.] 
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4.2 Lataustapa 2 

Lataustapaa kaksi käyttäen sähköajoneuvoa ladataan tavallisesta kotitalouspistorasi-

asta, mutta latauskaapelissa on myös latausvirranrajoitin. Tämän tapainen kaapeli tulee 

useimmiten ladattavan sähköauton mukana. Tämän lataustavan kaapelissa ei kuiten-

kaan useimmiten ole vikavirtasuojaa, joka ehkäisee ennalta mahdollisia vikatilanteita. 

Auton mukana tuleva tilapäislatauskaapeli on tarkoitettu vain ajoneuvon lyhytaikaiseen 

lataukseen, esimerkiksi matkoilla. [5.] 

Kyseisestä lataustavasta käytetään nimitystä ”hidas lataus”. Vaikka sähköajoneuvoa voi-

daan syöttää vaihtosähköllä ajoneuvon läheisestä kotipistorasiasta (SFS 5610) tai teol-

lisuuspistorasiasta (SFS-EN 60309), kuten esimerkiksi ajoneuvon lämmityspistorasiako-

telosta, pistorasian käytölle silti on rajoituksia. Kotipistorasiat on useimmiten suojattu 10 

A:n johdonsuojakatkaisijalla tai sulakkeella. Todellisuus kuitenkin on, että kotitalouspis-

torasia ei kestä jatkuvalla syötöllä 16 A:n mitoitusvirtaansa. Tämä pätee varsinkin silloin, 

kun kyseessä on pistorasia, joka on ollut pitkään käytössä. Sähköautoa ja ladattavaa 

hybridisähköautoa on mahdollista ladata kotipistorasiasta ottaen huomioon, että ajoneu-

von ottama pitkäaikainen latausvirta on 8 ampeeriin rajoitettu, kuten standardi SFS-EN 

62752 vaatii. [7.] 

4.3 Lataustapa 3 

Tämä lataustapa on suositeltavin sähköisten ajoneuvojen lataukseen. Sähköajoneu-

vossa olevaa laturia syötetään standardin SFS-EN 62196-2 mukaisesta tyypin 2 sähkö-

auton latauspistorasiasta ajoneuvoon kuuluvalla latauskaapelilla vaihtosähköllä. Lataus-

virtana voi käyttää 63 A ja sillä saadaan enintään 43 kW:n latausteho. Latauspistorasiaa 

on mahdollista käyttää myös pienemmillä virroilla riippuen käytettävästä sähkötehosta. 

Latausjohto, joka on varustettu ajoneuvopistokkeella voi myös olla osa latausasemaa, 

kuten lataustavassa 4. [7.] 

Julkisissa vaihtosähkölatausasemissa, jotka ovat kansallisen lainsäädännön määrittele-

miä, on oltava tyypin 2 mukainen SFS-EN 62196-2 ajoneuvopistoke (kuva 3) tai pistora-

sia ja mahdollisuuksien mukaan niissä täytyy hyödyntää älykkäitä latausjärjestelmiä 
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(esitetty tarkemmin: Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jake-

lusta 478/2017). Kun ladataan kyseisellä tavalla, pistokytkimet lukittuvat joko sähköisesti 

tai mekaanisesti vastakappaleisiinsa, latausjärjestelmä edellyttää tiedonsiirtoväylää, 

jonka avulla saadaan varmuus siitä, että ajoneuvo on kytketty turvallisesti ja oikein la-

tauspisteeseen. Lisäksi väylän avulla on mahdollista ohjata virran syöttöä ja kuormitusta 

molempiin suuntiin. [7.] 

 

Kuva 3. Tyypin 2 latauspistoke. [23.] 

4.4 Lataustapa 4 

Lataustavalla neljä tarkoitetaan sähköajoneuvon pikalatausta. Julkisista latauspisteistä 

osa on lataustavalla neljä toimivia pikalatauspisteitä. Siinä auton akuston lataus 80 pro-

senttiin kestää keskimäärin n. 30 minuuttia. Kaikki ladattaviin ajoneuvoihin ei kuitenkaan 

sovellu pikalataus. [5.] 

Tämä lataustapa käyttää hyväkseen auton ulkopuolista tasasähkölaturia, joka syöttää 

tasasähköä suurella virralla ajoneuvon akustoa. Latausjohto on latausaseman osana ja 

ajoneuvopistoke latausjohdossa on rakenteeltaan standardin SFS-EN 62196-3 mukai-

nen, joko FF eli niin sanottu CCS-pistoke tai sitten AA eli niin sanottu CHAdeMO-pistoke 

(kuva 4). Julkisissa latausasemissa, jotka ovat kansallisen lainsäädännön määrittelemiä, 
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on oltava tyypin 2 mukainen SFS-EN 62196-2 ajoneuvopistoke tai pistorasia ja/tai SFS-

EN 62196-3 mukainen FF-tyypin ajoneuvopistoke, kun käytetään tasasähköä. Mahdolli-

suuksien mukaan niissä on käytettävä älykkäitä latausjärjestelmiä (esitetty tarkemmin: 

Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 478/2017). Ny-

kyisten teholatureiden tasavirrat, joilla autoa syötetään, ovat satoja ampeereita ja lataus-

tehot ovat 22kW:n ja 150 kW:n välillä. Lataustehoja aiotaan kasvattaa 350 kW saakka. 

[7.] 

 

Kuva 4. Vasemmalla CCS-latauspistoke ja oikealla CHAdeMO-pistoke. [23.] 

4.5 Johdoton lataus 

Sähköajoneuvoja on mahdollista myös ladata johdottomasti. Tämä lataustapa on toteu-

tettavissa siirtämällä sähköenergiaa tienpintaan induktiivisesti tai  johonkin muuhun alus-

taan upotetun käämin ja ajoneuvon alapohjaan asennetun käämin välillä. Standardisarja 

IEC 61980 käsittelee johdottoman latausjärjestelmän turvallisuusvaatimuksia. [7.] 

Langattomia latauslaitteita ei ole vielä markkinoilla, mutta autovalmistaja BMW:llä on ol-

lut langaton lataus testikäytössä Saksassa vuodesta 2018 ja Yhdysvalloissa syksystä 

2019 (kuva 5). BMW:n testikäytössä oleva langaton latauslaite lataa 3,7 kW:n teholla, 

mikä on suhteellisen heikko verrattuna esimerkiksi lataustapaan 3. [20.] 
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Kuva 5. BMW:n langaton lataus. [24.] 

5 Latauspisteen suunnittelu 

5.1 Lainsäädäntö 

Suomessa on laadittu EU:n jakeluinfradirektiivin 2014/94/EU pohjalta laki 478/2017 lii-

kenteessä käytettävien polttoaineiden jakelusta. Lain tarkoituksena on varmistaa, että 

julkisten latauspisteiden tekniikka on yhteisten eritelmien mukaisia. Jakeluinfradirektiivin 

liitteessä 2 on kuvattu julkisten latauspisteiden tekniset eritelmät ja vähimmäisvaatimuk-

set. Lain 4. momentissa on kirjattu julkisia tankkaus- ja latauspisteitä koskevat määritel-

mät seuraavasti: [21] 

• Toiminnanharjoittaja saa asettaa julkisen lataus- ja tankkauspisteen käytölle aikarajoi-

tuksia sekä erilaisia tunnistus-, käyttö- ja maksuehtoja. 

• Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- tai 

tankkauspiste on jakeluinfradirektiivin liitteessä II säädettyjen teknisten eritelmien mukai-

nen. 

• Toiminnanharjoittaja ei saa edellyttää, että käyttäjän tai kuluttajan on sitouduttava so-

pimukseen tai jäsenyyteen voidakseen tehdä yksittäisen latauksen tai tankkauksen. 
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• Sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauksessa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää 

älykkäitä latausjärjestelmiä. 

• Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 2. momentissa tarkoite-

tuista teknisistä eritelmistä. 

5.2 Uusi laki latauspisteistä 

Eduskunta hyväksyi perjantaina 16.10.2020 sähköajoneuvojen latauslain, jota valmistel-

tiin pitkään. Laissa on säädetty velvollisuuksia sähköajoneuvojen latauspisteiden ja la-

tauspistevalmiuksien suunnitteluun ja asennukseen. [6.] 

Hallitus antoi esityksensä kyseisestä laista jo syksyllä 2019, minkä seurauksena laki he-

rätti laajaa arvostelua ja keskustelua. Kritiikin kohteena oli ennen kaikkea se, että Suo-

messa oltiin asettamassa kovempia ehtoja kuin EU-direktiivi vaatii. Muun muassa Kau-

pan liitto kritisoi asiaa näkyvästi. Sen laskujen mukaan latauspisteiden asentamisesta 

tulisi kaupoille liialliset kustannukset. [6.] 

Hallitus korjasi esitystään lausuntokierroksen jälkeen ja lievensi velvoitteita saadun pa-

lautteen pohjalta. Hyväksytyn lain mukaan uuden tai laajasti kunnostettavan asuinraken-

nuksen yhteyteen on asennettava latauspistevaraus kaikkia pysäköintipaikkoja varten, 

jos pysäköintipaikkoja on useampi kuin neljä kappaletta. [6.] 

Latauspistevaraus tarkoittaa pysäköintipaikalle tehtyä kaapelointia tai putkitusta niin, että 

sille pystytään asentamaan myöhemmin latauspiste. Latauspaikkojen asentamiseen ei 

tule asuinrakennuksille varsinaista velvollisuutta lain myötä. Taloyhtiö tai pysäköintipaik-

kojen tai rakennuksen omistaja päättää asiasta. [6.] 

Muunlaisen uuden tai laajasti kunnostettavan rakennuksen yhteyteen, joka ei ole asuin-

rakennus, jossa on enemmän kuin 10 paikkaa pysäköinnille, on asennettava yksi suuri-

tehoinen latauslaite tai vaihtoehtoisesti pienitehoisia latauslaitteita porrastetusti riippuen 

pysäköintipaikkojen lukumäärästä. [6.] 
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Laki koskee myös jo olemassa olevia rakennuksia, jotka ovat muussa kuin asuinkäy-

tössä, joissa on yli 20 paikkaa pysäköintiin. Näiden rakennusten yhteydessä tulisi olla 

vuoden 2024 loppuun mennessä käytössä vähintään yksi suuritehoinen tai normaalite-

hoinen latauspaikka. [6.] 

Hallitus on perustellut EU-direktiiviä korkeampia määräyksiä sillä, että mikäli tavoite hii-

lineutraalista Suomesta vuonna 2035 aiotaan saavuttaa, liikenteen sähköistäminen on 

tärkeää. Vuoteen 2030 mennessä lailla arvioidaan tulevan n. 73 000–97 000 latauspis-

tettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta. [6.] 

5.3 Latausverkon tekniset vaatimukset 

Sähköajoneuvojen lataukseen käytettävien kiinteistöjen sähköverkkojen erityiset asen-

nusvaatimukset ovat esitettynä standardissa SFS 6000-7-722. Lisäksi on huomioitava 

pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 muut vaatimukset. 

Seuraavat asiat on syytä ottaa huomioon: 

Mikäli seuraavissa kohdissa on esitettynä vaatimuksia, ne pohjautuvat standardiin SFS 

6000-7- 722 velvoittaviin vaatimuksiin. [7.] 

• Kaikki vaihtosähköllä syöttävät sähköajoneuvojen latauspisteet tulee suojata mitoitus-

toimintavirraltaan enintään 30 mA:n vikavirtasuojilla. Vaatimus koskettaa myös kotita-

louspistorasioita, jotka ovat käytössä sähköajoneuvon latauksessa. Mikäli vikavirtasuojat 

asennetaan lämmittämättömiin tiloihin, niiden on kestettävä riittävän hyvin pakkasta (lu-

mihiutalesymbolin sisällä merkintä –25 °C).  

• Sähköauton lataukseen käytettävien pistorasioiden suojauksessa on oltava B-tyypin 

vikavirtasuojat, mutta A-tyypin vikavirtasuoja on sallittu silloin, kun käytössä on soveltu-

via laitteita, joilla pystytään varmistamaan virran poiskytkentä tasasähkövikavirran ylittä-

essä 6 mA. Joissain latauslaitteissa tämä tasasähkövikavirtasuojaus on sisään asen-

nettu valmiiksi.  

• Latauspiireihin, eli ryhmäjohtoon, joka syöttää pistorasiaa, on sallittua liittää vain säh-

köajoneuvojen lämmittämiseen ja syöttöön tarkoitettuja piirejä. Ryhmäjohdolla 
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tarkoitetaan suoraan kulutuskojeeseen tai pistorasiaan kytkettävää ylivirtasuojan suojaa-

maa sähköpiiriä. Mikäli pistorasia on varustettu latausasemaan sisään asennetulla ylivir-

tasuojalla, esimerkiksi johdonsuojakatkaisijalla tai varokkeella, ryhmäjohto on latauspis-

teen tai latauslaitteen sisäinen latauksen syöttöpiiri.  

• Mikäli vain yhtä latauspistettä syötetään, täytyy olla varautunut sen täyden tehon syöt-

tämiseen, joten tasoituskerroin on yksi. Mikäli sähköjärjestelmästä syötetään useita la-

tauspisteitä, voidaan tehonohjausta hyödyntäen soveltaa pienempää tasoituskerrointa 

koko järjestelmälle ja mitoittaa latauspisteitä syöttävät kaapelit sen mukaisesti ottaen 

huomioon myös tehovarauksen, jota turvajärjestelmät tarvitsevat. Latausasemien syöt-

töä on mahdollista käyttää myös kytkemällä ketjuttaen ottaen huomioon, että syöttökaa-

pelit on mitoitettu riittäviksi. Jotta liittymän kokoa ei olisi tarvetta kasvattaa, niin kuor-

manohjausta hyödyntäen voidaan jakaa käytettävissä oleva teho käytössä olevien la-

tauspisteiden välillä. Jos käytössä on vain muutama latauspiste, niin suuremmalla te-

holla on mahdollista syöttää yksittäistä latauspistettä.  

• Latausverkko on suunniteltava niin, että sitä on mahdollista ohjata ja tarvittaessa mitata 

latauspistekohtaisesti. Tämän lisäksi on suositeltavaa vuorotella vaiheita, koska suurin 

osa sähköautoista ottaa vastaan vain yhden tai kahden vaiheen tehon. Vaihejärjestys on 

syytä tarkistaa, koska joidenkin automallien akustot eivät lataudu, jos vaiheiden kierto-

suunta on väärä. 

• Maakaapelit on asennettava suojaputkeen, jotta myöhemmin on mahdollisuus helposti 

muuttaa kaapelikoot suurempiin ja asentaa mahdollisesti tarvittavia tiedonsiirtokaape-

leita.  

• Kaapeloinnissa lisäputkia on kannattavaa asentaa latauspisteiden mahdollisen lisää-

misen helpottamiseksi. 

• Etenkin maanalaisissa tiloissa on suositeltavaa käyttää halogeenittomia ja vähäisen 

savunmuodostuksen Dcas2d2a2 -luokan kaapeleita (ks. SFS 6000-5-52), koska lataus-

järjestelmän kaapelointi lisää palokuormaa 
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• Sähköajoneuvojen syöttöihin tarkoitetut piirit (suojalaitteet, kaapelit ja pistokytkimet) tu-

lee mitoittaa siten, että ne kestävät sähköajoneuvojen pitkäaikaista lataamista täydellä 

kuormituksella myös lämpimänä vuodenaikana. Mitoitusten tulee perustua vähintään 30 

°C ilman lämpötilaan ja vähintään 20 °C maan lämpötilaan.  

• Latauspisteiden rakenteessa ja sijoituspaikoissa on huomioitava ulkoiset erityisolosuh-

teet, kuten mahdollinen lumen kinostuminen ja pöllyäminen sekä maantiesuolasta aiheu-

tuva korroosio.  

• Pistorasiat, jotka ovat ilman turvasulkuja, on sijoitettava vähintään 1,7m:n korkeudelle 

maanpinnasta tai lukittuun koteloon, jotta pienet lapset eivät pääse käsiksi pistorasioihin. 

Esimerkiksi lataustavan 3 pistorasiaa tämä vaatimus ei koske, koska se on jännitteetön, 

kunnes sen vastakappale on kytketty.  

• Latausjohto pistokkeineen voi myös olla osa latausasemaa. Tällöin pistorasioita ei tar-

vita. Kuitenkin on otettava huomioon edellisessä kohdassa mainittu vaatimus siitä, että 

pistokkeet, joissa ei ole turvasulkuja, on sijoitettava lasten ulottumattomiin.  

• Latauslaitteisiin on mahdollista asentaa korttitunnistus tai lukitus ja sähkön mittaus, 

jotka toimivat käyttäjän tunnistusmenetelminä. Julkisiin latauspisteisiin suositellaan va-

rustuksena älykäs sähköenergian mittaus (ks. Laki 478/2017). Valtioneuvoston asetus 

66/2009 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on otettava huomioon mittaroin-

teja tehtäessä. Mittauslaitelain (707/2011) vaatimukset mittauksille on otettava huomi-

oon sähköauton lataamiseen käytetyn laskutettavan sähköenergian mittaamisessa.  

5.4 Latausjärjestelmän suunnittelu 

Seuraavat ohjeet liittyvät varsinaisen sähköauton latausjärjestelmän eli lataustavan 3 

suunnitteluun: [7.] 

• Nykyinen kuormitus syöttävässä sähköjärjestelmässä selvitetään ja se, onko järjestel-

mään mahdollista liittää lisää kuormaa vai onko muutettava sähköliittymää; tarkistettava 

liittymisjohdon kunto ja koko, keskuksen mitoitusvirta ja kunto, pääsulakkeiden koko, 

onko keskuksessa tilaa uusille lähdöille yms.  
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• Selvitettävä esimerkiksi mittauksin syöttävän sähköjärjestelmän kunto. Keskusten läm-

pökuvaamista suositellaan.  

• Suunnittelussa on valittava ympäristöön ja käyttöön sopivat latauspisteet. Myös niiden 

lukumäärä, sijoitus jne. otettava huomioon. Latauspisteet on sijoitettava sopiviin paikkoi-

hin siten, että sähköajoneuvo on mahdollista liittää latauspisteisiin normaalin mittaisella 

latausjohdolla.  

• Tietoliikennekaapeloinnin ja muun kaapeloinnin häiriönsuojauksen vaatimukset on otet-

tava huomioon latausjärjestelmän asennusten kaapeloinnissa. 

• Kun syöttöjä suunnitellaan, on varauduttava etähallintaan, kuormituksen ohjaukseen ja 

mittauksen järjestämiseen. Liittyminen myös muihin kiinteistöautomaatio- tai turvajärjes-

telmiin, kuten paloilmoitinjärjestelmään voi olla tarpeen turvallisuussyistä. Tällöin lataus 

on mahdollista esimerkiksi keskeyttää paloilmaisimen ohjaamana.  

• Ajoneuvosta sähköverkkoon tapahtuva sähkön syöttömahdollisuus on otettava tarvitta-

essa huomioon.  

• Huippukuormien leikkaamiseen isommissa järjestelmissä voidaan käyttää energiava-

rastoja, esimerkiksi akkuja.  

5.5 Sähköauton akkupalo 

Sähköauton suurin tulipaloriski on sen sähköjärjestelmissä sekä auton energiavaras-

tossa eli akustossa. Sähköauton tuleen syttyminen ilman ulkopuolista palonaiheuttajaa 

johtuu lähes aina poikkeuksetta vioittuneesta akkukennosta ja sitä seuraavasta reak-

tiosta, tai oikosulusta muualla sähköjärjestelmässä. Huonosta liitoksesta johtuva kuu-

mentuminen voi myös aiheuttaa tulipalon, erityisesti pikalatauksessa, kun käytetään suu-

ria latausvirtoja. [8.] 

Akun vioittuminen saa alkunsa lähes aina ulkoisesta syystä, kuten ylilataamisesta, lataa-

misesta kylmänä, akuston ylikuormituksesta, syväpurkautumisesta, lämpötilavaihteluista 

tai tärinästä ja kolhiintumisesta. [8.]  
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Yleisin syy auton syttymiseen tuleen on kolaroinnista tai muusta samankaltaisesta 

syystä akustoon kohdistunut vaurio. Akun syttyminen saa alkunsa useimmiten yksittäi-

sen kennon syttymisestä. Tämä johtuu useimmiten kennon sisäisestä oikosulusta. Se 

taas saattaa sytyttää elektrolyytin tai kenno voi kuumentua liikaa, josta seuraa lämpö-

ryntäys ja lopulta roihahtaminen. Kun yksi vioittunut kenno roihahtaa, palo lähtee leviä-

mään yleensä ketjureaktiona viereisiin kennoihin, kunnes koko akusto saattaa lopulta 

syttyä palamaan. [8.] 

Akun meneminen epäkuntoon saattaa johtua myös akun sisäisistä syistä, esimerkiksi 

epäpuhtauksista valmistusvaiheessa tai akun sisäisistä muutoksista, jotka johtuvat akun 

ikääntymisestä, mutta todennäköisyys tällaisille on hyvin pieni. [8.] 

Paloturvallisuusalan viranomaisille ja asiantuntijoille ei vielä ole saatavilla riittävästi tut-

kittua dataa riskeistä uusissa akkusovelluksissa ja erityisesti palon käyttäytymisestä tai 

palovaaroista akkupaloissa. Tämä aiheuttaa haasteita myös suunnittelijoille, kun asen-

nuksissa pitäisi huomioida esimerkiksi ihmisten toiminta, käyttöolosuhteet, rakenteelliset 

ratkaisut ja laitteistojen yhteydet niin kiinteistötekniikan kuin palontorjuntatekniikan 

osalta. [16.] 

Vaikka sähköajoneuvojen käyttö kasvaa voimakkaasti, vielä tällä hetkellä se on suhteel-

lisen pienimuotoista. Tästä syystä ei ole vielä saatavilla luotettavia tilastoja. On olemassa 

riskejä, mutta kaikkia riskejä ei vielä ole välttämättä tunnistettu. Ohjeistavaa toimintaa 

tarvitaan ennalta, eikä vasta jälkeenpäin, kun huomataan, että ongelma on tilastolli-

sesti merkittävä. On siis olemassa akuutti tarve laajemmalle ohjeistukselle. [16.]  

Vielä ei ole tiedossa esimerkiksi, vaikuttaako sähköautojen käytön yleistyminen riskien 

todennäköisyyksiin. Olisi kuitenkin olennaista ymmärtää esimerkiksi akkujen ja lataus-

tekniikoiden kasvava teho, ikä, erilaiset lataustavat ja akustoon kohdistuvat ulkoiset is-

kut, jotka voivat vaikuttaa todennäköisyyksiin riskien toteutumisessa. [16.] 

Lisäselvitystä vaativia asioita ovat myös mahdollisuudet palon leviämiseen, ympäristön 

olosuhteiden sekä rakenteellisten ratkaisujen vaikutus paloturvallisuuteen. Erityisesti 

sähköajoneuvojen osalta myös palokuormat polttomoottorillisten autojen ja sähköauto-

jen välillä ovat aiheuttaneet kiistelyä ja lisätietoa tarvittaisiin myös akkupalon luonteesta, 
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jotta löydettäisiin soveltuvia ja turvallisia sammutusratkaisuja sekä metodeja, joilla paloa 

voitaisiin rajoittaa tai ennaltaehkäistä. [16.] 

Litium-ioniakkupaloissa merkittävä tekijä on lämpökarkaaminen. Sillä viitataan akkuken-

non sisällä tapahtuvaan reaktioon, joka tuottaa voimakkaasti lämpöä. Tämä voi johtaa 

kaasuuntuneen elektrolyytin purkautumiseen, syttymiseen ja voimakkaaseen liekkipa-

loon. Tästä syystä lähtökohtana paloturvallisuudessa on lämmön ja palon ilmaantumisen 

varhainen tunnistaminen. [16.] 

Akkupalon sammutusta vaikeuttaa lisäksi se, että akussa tapahtuva kemiallinen reaktio 

tuottaa itse happea, jota palaminen tarvitsee. Tästä syystä palo on hankala sammuttaa 

ja palo voi kestää huomattavan pitkään. Esimerkiksi sammutuslaitteistojen suunnitte-

lussa on otettava huomioon akkupalon luonne ja mahdollinen pitkäkestoisuus. Nämä vai-

kuttavat tapauskohtaisesti laitteiston toiminta-aikaan ja mitoitukseen. [16.] 

Akut ja niiden käyttö voi siis aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle ja mahdollisesti 

myös ympäristölle. Akkupalossa kehittyvät erittäin myrkylliset kaasut ovat osa-alue, jo-

hon on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Ihmisiin kohdistuvissa riskeissä on lisäksi arvi-

oitava henkilöiden määrä, joka altistuu riskille ja seurausten vakavuus. Tällöin myös ih-

misten käyttäytymistä on arvioitava, jolloin myös poistumismahdollisuudet ja kyky väis-

tää vaaraa on huomioitava. [16.] 

Palonsuojauskonseptin suunnittelu vaatii ymmärtämistä kohteen rakenteellisista järjes-

telyistä sekä yhteissuunnittelua ja teknisiä toteutusmalleja muun kiinteistötekniikan 

kanssa. Kehitystyö vaatii lisäksi myös enemmän kansalaisviestintää, jotta voidaan en-

nakoivasti vaikuttaa riskien todennäköisyyksiin ja estää tapahtumasta palovahinkoja. 

[16.] 

5.5.1 Akkupalon sammutus 

Vaikka sähköauto palaa tilastollisesti bensiiniautoa harvemmin, sähköautopalon sam-

muttaminen on haastavampaa. Tästä syystä on kehitetty juuri sähköautopaloja varten 

erityinen tapa sammuttaa palo. 
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Tanskassa on otettu vuoden 2020 alussa käyttöön Pohjoismaiden ensimmäinen sähkö-

autojen sammutuskontti. Palava auto sammuu kontissa upottamalla se veteen, jonka 

jälkeen auto ja käytetty vesi viedään jätteenkäsittelyyn. Asiantuntijoiden mukaan tehok-

kain tapa akkupalojen sammuttamiseen onnistuu paikan päällä laskemalla palava säh-

köauto konttiin, joka on täytetty vedellä. Hylky kuljetetaan suoraan jäähtymään turvalli-

seen paikkaan. [17.] 

Tanskalainen, Kööpenhaminan lähistöllä toimiva paloviranomainen, Beredskap Øst, on 

saanut käyttöönsä ensimmäisenä Pohjoismaissa sähköautopalojen sammutukseen 

suunnitellun, täysin suljettavan erikoiskontin (kuva 6). [17.] 

Palava auto siirretään konttiin vinssin avulla. Kontti on varustettu suutinjärjestelmällä, 

joka ruiskuttaa kovalla paineella sammutusveden alhaaltapäin. Saastunut sammutusvesi 

otetaan talteen ja edelleen käsittelyyn. Tällä menetelmällä on mahdollista siis estää ym-

päristölle haitalliset päästöt jo palopaikalla. [17.] 

Pumput tuottavat runsaat 1 000 litraa vettä minuutissa. Suljetussa kontissa on myös kaa-

susammutus mahdollista suorittaa sisäänrakennetun järjestelmän avulla. [17.] 

 

Kuva 6. Tanskassa käyttöön otettu sammutuskontti. [17.] 



24 

 

Myös Suomessa on hankittu käyttöön vastaavanlainen sammutussiirtolava Päijät-Hä-

meessä. Kuten Tanskassa, lava kuljetetaan sähköautopalon sattuessa onnettomuuspai-

kalle, täytetään tarvittavalla määrällä sammutusvettä, jonka jälkeen sähköauto nostetaan 

siirtolavaan. Sähköauto on sammutettava ennen nostoa. Auton nostaminen siirtolavaan 

onnistuu samalla pelastuslaitoksen ajoneuvolla, millä se kuljetetaan onnettomuuspai-

kalle (kuva 7). [18.] 

Vesitiivis siirtolava on mahdollista lukita. Se on tarkoitus jättää onnettomuuspaikalle seu-

raavaksi 48 tunniksi palanut auto sisällään. Tämän hetken tietoihin nojaten 48 tuntia pi-

detään turvarajana sähköautoakuston syttymiselle uudelleen. Määräajan umpeuduttua 

onnettomuusajoneuvo siirretään loppusijoituspaikkaan. [18.] 

Sammutuksessa käytettyä, lavassa ollutta sammutusjätevettä käsitellään varmistetusti 

siten, että käsittelyssä hyödynnetään vaarallisiin jätteisiin erikoistuneen yrityksen siirto-

kalustoa (imuauto) ja vastaanottotoimintaa. [18.] 

 

Kuva 7. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kehittämä sammutuskontti. [25.] 

Vesitiiviin siirtolavan lisäksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään raivauspe-

lastusajoneuvo, jolla siirtolava voidaan siirtää kohteeseen. Sähköauton siirtämiseksi la-

valle pelastusajoneuvossa on riittävän nostokykyinen nostolaite sekä pelastusajoneuvon 
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käyttöön koulutettu ammattitaitoinen henkilöstö, joka on välittömässä toimintavalmiu-

dessa ympäri vuorokauden. [18.] 

5.5.2 Akkupalon huomiointi latauspisteen sijoituksessa 

Sähköautojen ja -ajoneuvojen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun lataus- ja 

akkutekniikat kehittyvät jatkuvasti. Tästä syystä latauspisteiden suunnittelussa olisi hyvä 

ottaa huomioon sähköauton mahdollinen akkupalo. 

Jos sähköauton latauspisteitä sijoitetaan paikkoihin, jonne pelastushenkilökunnalla on 

vaikea päästä tai auton hinaaminen turvalliseen paikkaan palamaan on haastavaa, olisi 

suunnittelussa hyvä ottaa huomioon tämä riski.  

Esimerkiksi, jos sähköauton akusto syttyy palamaan ollessaan latauksessa pysäköinti-

talossa tai maanalaisessa pysäköintilaitoksessa, jonne normaalillakin henkilöautolla tun-

tuu ahtaalta kulkea, palokunnan pääseminen paikalle on vielä haastavampaa. Sähköau-

ton akkupalolle ominaista on, että vaikka sen saisi sammutettua kerran, lämpökarkaami-

sen takia viereiset kennot syttyvät palamaan uudelleen ja uudelleen.  

Tätä ei ole otettu aina tarpeeksi hyvin huomioon, kun näkee esimerkiksi kauppakeskuk-

sien pysäköintihalleissa sähköautojen latauspisteitä. Usein ne on imagosyistä sijoitettu 

ovien läheisyyteen, eikä mietitty loppuun asti, miten auto saadaan sammutettua ja hinat-

tua turvalliseen paikkaan, jos tarve vaatii. Akkupalosta muodostuu myös ihmisille haital-

lisia kaasuja. Tämä olisi myös hyvä ottaa huomioon latauspisteen sijoittamisessa. 

Tehtaissa ja varastoissa eri toimijat ovat myös alkaneet siirtymään entistä enemmän fos-

siilisilla polttoaineilla toimivista trukeista sähkötrukkeihin. Sähkötrukkien latauspisteiden 

sijoituksessa tulisi myös huomioida edellä mainitut seikat mahdollisen akkupalon varalta. 

Tutkitun materiaalin pohjalta sähköauton latauspisteet tulisi sijoittaa siten, että pelastus-

henkilökunnalla olisi mahdollisimman helppo pääsy paikalle, mikäli sähköauto syttyy pa-

lamaan ollessaan latauksessa. Olisi hyvä myös ottaa huomioon se, että palo aiheuttaisi 

mahdollisimman pientä vaaraa ihmisille, rakennuksille ja muille autoille palon arvaamat-

tomuudesta ja mahdollisesta pitkäkestoisuudesta johtuen. 
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Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pysäköintihalleissa ja maanalaisissa pysäköinti-

laitoksissa latauspisteet olisi hyvä sijoittaa esimerkiksi mahdollisimman lähelle sisääntu-

loväyliä, joten pelastushenkilökunta pääsisi mahdollisimman helposti paikalle ja tarvitta-

essa hinattua auton ulos. Vaihtoehtoisesti, jos tämä ei ole mahdollista pysäköintilaitok-

sen rakenteen takia, latauspisteet olisi hyvä sijoittaa siten, että niille olisi lähellä turvalli-

nen paikka palaa, jotta palaminen aiheuttaisi mahdollisimman vähän materiallista vahin-

koa ja vaaraa ihmisille. 

Ulkotiloissa latauspisteen sijoittaminen olisi huomattavasti helpompaa ottaen huomioon 

mahdollinen sähköauton palaminen latauksessa. Pelastushenkilökunnalla on paljon yk-

sinkertaisempaa päästä sammuttamaan paloa, kun kalusto saadaan paikalle helposti. 

Ulkotiloissa ihmiselle haitalliset savut ei myöskään ole niin suuri vaara kuin sisätiloissa. 

Latauspisteen sijoittamisessa tulisi silti myös ulkona ottaa huomioon, että sähköautojen 

palokuorma on asiantuntijoiden mukaan suurempi kuin tavallisissa autoissa.  

5.5.3 Latauksen aikana syttyneitä sähköautoja 

Kesäkuussa 2019 Tesla Model S syttyi tuleen ja paloi kokonaan ollessaan kytkettynä 

Teslan Supercharger-latausasemaan Antwerpenissä, Belgiassa. Paikallisen uutistoimis-

ton mukaan auto syttyi tuleen vähän aikaa lataamisen aloittamisen jälkeen. Palon sytty-

misen syytä ei tiedetä, mutta jonkinlainen tekninen vika on todennäköisesti aiheuttanut 

palon. Saatuaan palon kuriin, Antwerpenin palokunta siirsi auton vaihtolavaan, joka oli 

täytetty vedellä (kuva 8). [26.] 

 

Kuva 8. Vasemmalla auton upotus veteen. Oikealla laturi, jossa auto oli kytkettynä. [26.] 
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Uudenvuodenpäivänä 2016 Tesla Model S syttyi tuleen ja paloi lähes tunnistamatto-

maksi kasaksi Norjan Gjerstadissa. Kuten Belgian tapauksessa, auto oli kytkettynä Tes-

lan Superchargeriin. Palokunnalle tapaus oli ensimmäinen laatuaan, joten he olivat epä-

tietoisia sähköauton sammutusmenetelmistä. He suojasivat auton ympäristön mahdolli-

selta leviämiseltä ja antoivat sen palaa loppuun (kuva 9). [27.]  

 

Kuva 9. Palanut Tesla Norjassa. [27.] 

Teslan tutkimuksen mukaan palo sai alkunsa oikosulusta ajoneuvon sähköjärjestelmän 

jakorasiassa latauksen aikana. [28.] 

Maaliskuussa 2019 sähköauto syttyi palamaan ollessaan latauksessa autoliikkeen pi-

hassa Lahdessa.  Pitkäkestoisen jäähdyttelyn jälkeen ajoneuvo siirrettiin asfalttikentälle, 

jossa mahdollinen uudelleensyttyminen ei aiheuttaisi palon leviämisvaaraa (kuva 10). 

[29.] 

Kun auto näytti sammuneen täysin, akuston lämpötila oli laskenut ja savunmuodostus 

oli lakannut, palokunta poistui paikalta. Paikalle jäi autoliikkeen edustaja pitämään sil-

mällä palanutta autoa. Noin vartti myöhemmin auto syttyi kuitenkin räjähdysmäisesti uu-

delleen. Kun palomiehet saapuivat takaisin paikalle, auto paloi aukealla asfalttikentällä. 

[29.]   
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Pelastusopiston Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden erikoistutkijan Marko 

Hassisen mielestä Lahden tapauksessa on erittäin todennäköistä, että palon aiheutti 

sähköauton akustossa tapahtunut terminen karkaaminen. Auto syttyi palamaan uudel-

leen ja uudelleen sammutusyrityksistä huolimatta. [29.]  

Tapauksen myötä Päijät-Hämeen pelastuslaitos hankki käyttöönsä vedellä täytettävän 

siirtolavan, joka on esiteltynä aikaisemmassa tekstissä. 

 

Kuva 10. Latauksen aikana syttynyt sähköauto Lahdessa. [30.] 

6 Tulevaisuuden näkymät 

6.1 Älylataus 

Sähköautojen lataamiseen on jatkuvasti kehitteillä erilaisia älykkäitä ratkaisuja, jotka te-

kevät auton lataamisesta entistä helpompaa ja turvallisempaa. Tämä on tärkeää myös 

siksi, ettei sähköverkko kuormitu liikaa, kun sähköautot lisääntyvät liikenteessä. Esi-

merkkeinä yrityksistä, jotka tarjoavat jo tällaisia palveluita ovat Comsel System Oy, IGL-

Technologies Oy ja Virta Ltd. Seuraavissa kappaleissa esitellään heidän tarjoamia rat-

kaisuja sähköautojen älykkääseen lataukseen. [9.] 
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Comselin sähköajoneuvojen lataus on kaikenkattava latausratkaisu. Se kattaa kaiken 

tarpeellisen: latausaseman, maksupalvelut, latauskokemuksen sekä sähköverkon hallin-

nan integroidussa kokonaisuudessa. [9.] 

Järjestelmä on tarkoitettu niin julkista kuin myös puolijulkista latausta varten. Julkinen 

latauspiste tarkoittaa latauspistettä, joka on julkisella paikalla, ja sille on kaikilla käyttäjillä 

esteetön pääsy. Tällaisia latauspisteitä sijaitsee päätieverkolla, kadunvarsilla, julkisissa 

pysäköintilaitoksissa, pysäköintialueilla tai valtion ja kuntien kiinteistössä. Puolijulkinen 

latauspiste tarkoittaa taas latauspistettä, joihin kaikilla mahdollisilla käyttäjillä on myös 

avoin pääsy. Näitä löytyy päätieverkon yksityisalueilta kuten esimerkiksi huoltoasemilta, 

kaupallisista pysäköintilaitoksista tai yksityisistä kiinteistöistä. [13.] 

Comselin latausasemat käyttävät EU-standardin mukaisia (IEC 61851-1) Type 2 -liitintä 

ja Mode 3 -latausta eli lataustapaa 3. Tämän ansiosta on mahdollista turvallinen sekä 

ohjattava yhteys ajoneuvon ja latausaseman välillä. Latausasemat lataavat enintään 22 

kW:n teholla, joten keskiverto sähköauton lataaminen täyteen tyhjästä kestää noin puo-

litoista tuntia. [9.] 

Järjestelmään liitettävä monipuolinen mobiilisovellus kertoo käyttäjälle latauksen tietojen 

lisäksi myös latauksen laadun, tilan ja ilmoittaa kun ajoneuvo on latautunut täyteen tai 

jos lataustapahtuman aikana tapahtuu jotain poikkeavaa. Sovelluksella myös löytää la-

tauspisteet, hoitaa käyttäjän maksut ja tunnistautumiset, voi mukauttaa lataustapahtu-

maa sekä selata edellisiä lataustapahtumia ja käyttötietoja käyttäjätilistä. [9.] 

Käyttäjän tunnistuksen ja latauksen maksun voi suorittaa latausasemalla joko RFID-kor-

tilla, NFC:llä, lähimaksulla tai skannaamalla mobiililaitteella latausaseman QR-koodin. 

Maksaminen on suojattu salatulla tietoliikenneyhteydellä ja huippuluokan tietoturvarat-

kaisuilla. [9.] 

Latausta pystyy asemakohtaisesti tasapainottamaan ja säätämään valittujen kriteerien 

perusteella. Älylatausta voi tarjota erilaisilla kriteereillä, esimerkiksi nopeuden, hinnan tai 

ympäristöystävällisyyden perusteella, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan voi antaa itse tehdä 

valinnan. Älylatauksen avulla toimintaa voi tehostaa ja säätää erilaisten muuttujien 
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perusteella, kuten esimerkiksi sähkön tuntihinnoittelun, paikallisen kuormituksen tai säh-

köntuotannon mukaan. Näin ollen koko latausinfrastruktuuri on optimoitavissa. [9.] 

IGL-Technologies Oy:llä on oma vaihtoehtonsa älylataukseen, eTolppa. Se on auton-

lämmitystolppa, jota voi internetin kautta tai paikallisesti ohjata. Sen avulla on myös mah-

dollista ladata sähköajoneuvoa. eTolppa-järjestelmää on myös mahdollista käyttää te-

hokkaammissa sähköajoneuvon latausasemissa 22kW:iin asti. Järjestelmä mittaa kaik-

kien pistokkeiden sähkönkulutuksen ja rekisteröi sen käyttäjäkohtaisesti. Jotta eTolppa 

ja eTolppa Type2 toimivat, ne tarvitsevat e-Tolppa-tukiaseman eli Xodemin. [10.] 

eTolpat ovat yhdistettävissä eParking.fi varaus- ja maksujärjestelmään. Sen kautta pys-

tytään maksamaan myös sähköauton lataamisesta aiheutuneet kulut. [10.] 

Virta tarjoaa myös oman ratkaisunsa älykkääseen sähköauton lataukseen. Kaikkiin Vir-

ran latauslaitteisiin sisältyy älykkäät ominaisuudet. Virran latauspalvelut vastaavat sekä 

julkisen että yksityisen latauksen tarpeeseen. Latauspisteen omistaja voi itse määrittää 

kuka latauspistettä saa käyttää ja kuinka kallista lataus on. [11.] 

Suuren laitevalikoiman lisäksi Virran kaikki latauspalvelut lataavat sähköajoneuvoja älyk-

käästi. Latauspalvelu toimii verkossa ja liittää yhteen sähköautojen latauspisteet osaksi 

energiajärjestelmää. Latauspisteen omistaja saa käyttöönsä hallintajärjestelmän, jossa 

latausasemien asetuksia ja ominaisuuksia pystyy hallitsemaan. Latauspisteen omistajan 

ensisijainen tehtävä on asettaa lataukselle hinta. Tämän jälkeen älykäs järjestelmä toimii 

ilman huolenpitoa. [12.] 

Virran latauslaitteiden lisäksi valikoimaan kuuluu kaksi erilaista palvelupakettia, Virta 

Public ja Virta Private. Latauspalvelu valitaan sen mukaan, kuka latauspistettä pystyy 

käyttämään. [12.] 

Virta Public -latauspisteet ovat julkisia, eli kuka tahansa voi käyttää latauspistettä. Nämä 

latauspisteet lisätään Virran latauspistekartalle, jota sähköautoilijat hyödyntävät vapai-

den latauspisteiden löytämiseen, varaamiseen ja latauksen aloittamiseen. [12.] 
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Virta Public soveltuu etenkin paikkoihin, joissa autot voivat olla pysäköitynä ja sähköau-

toilijoille on tarjolla palveluita: vaikkapa hotellien, ravintoloiden ja kauppakeskusten yh-

teyteen ja valtateiden varsille. Myös latauksen kertamaksu onnistuu julkisella latauspis-

teellä ilman, että rekisteröityy Virran asiakkaaksi. Lataus on kuitenkin edullisempaa ja 

onnistuu sujuvammin rekisteröityneelle asiakkaalle. Palvelu toimii prepaid-periaatteella, 

eli käytöstä maksetaan etukäteen. [12.] 

Virta Private on latauspalvelu paikkoihin, joissa latauspisteelle pääsy on tarkoituksena 

rajata tietylle asiakasryhmälle: esimerkiksi kiinteistön työntekijöille tai taloyhtiön asuk-

kaille. Latauspisteen haltija antaa haluamilleen autoilijoille latausoikeuden Virran hallin-

tajärjestelmässä. Virta Private -latausasema näkyy latauspistekartalla ainoastaan niille 

autoilijoille, joille on annettu latausoikeus kyseiselle latausasemalle. Sähköautoilijoiden 

täytyy rekisteröityä Virran asiakkaaksi, jotta he voivat käyttää Virta Private -latausase-

maa. [12.] 

Latauksen hinnan määrittää latauspisteen omistaja aina itse. Virran hallintajärjestel-

mässä asetetaan hinta, jossa voidaan myös muokata hinnoittelua myöhemmin. Latauk-

sen hinta voidaan määrittää lataustapahtuman keston, ladattujen kilowattituntien tai näi-

den yhdistelmän mukaisesti. Määritetty hinta päivittyy automaattisesti autoilijoiden näh-

täville mobiilisovellukseen. [12.] 

Sähköautoilijaa laskutetaan automaattisesti lataustapahtuman päätyttyä maksukortilta 

tai Virta-asiakastililtä. Latauksesta ansaitut tulot siirretään latauspisteen omistajalle joka 

kuukausi. Aseman omistaja voi tarkastella latauspisteen käyttötilastoja sekä ladata käyt-

tötilastoja ja raportteja hallintajärjestelmän kautta. Sähköautoilija saa kuitin asiakastilil-

leen ja mobiilisovellukseen jokaisesta lataustapahtumasta. [12.] 

Älykäs latauspalvelu varmistaa, että sähköauton lataus on turvallista. Lisäksi se ehkäi-

see sähköverkon ylikuormittumista ja säästää rahaa. Hallintajärjestelmästä voidaan 

myös rajoittaa latauspisteiden maksimilataustehoa. Dynaaminen kuormanhallinta (DLM) 

sisältyy kaikkiin Virran latauspalveluihin. Latauspisteistä voi muodostaa ryhmiä ja mää-

rittää maksimikuorman kullekin ryhmälle. Järjestelmä pitää huolen, että latausteho ja-

kautuu tasaisesti latauspisteiden välillä. Kun muu sähkönkulutus kasvaa, DLM-ominai-

suus suojaa paikallista sähköverkkoa sähkönkulutuksen huippuhetkillä, sillä se pitää 
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huolen, että sähköautojen latausteho laskee automaattisesti tarvittaessa. Kun muu säh-

könkulutus on alhaista, autot latautuvat täydellä teholla. [12.] 

DLM-ominaisuuden avulla voi myös säästää investointikuluissa. Kiinteistön sähköliitty-

mää ei tarvitse välttämättä kasvattaa, vaikka olisi käytössä useita latauspisteitä, kun kiin-

teistön muun sähkönkulutuksen mukaan latauspisteiden kuormaa ohjataan älykkäästi. 

[12.] 

Latauspalvelun käyttö on yksinkertaista sähköautoilijalle. Kun latauskaapeli on kytketty 

kiinni latauslaitteeseen ja ajoneuvoon, autoilija tunnistautuu latauspisteelle joko rekiste-

röitymisen yhteydessä tilattavilla RFID-tunnisteilla tai mobiilisovelluksella. Kaikki lataus-

laitteet on varustettu RFID-lukijalla, ja näyttämällä latauskorttia tai -avaimenperää luki-

jaan, lataustapahtuma voi alkaa. Mobiilisovelluksella tunnistautuminen onnistuu valitse-

malla latauspisteen ja pyyhkäisemällä ”Aloita lataus”-painiketta. [12.] 

Kertamaksua käyttämällä lataustapahtuma voi alkaa, kun autoilija on lisännyt maksukor-

tin tiedot onnistuneesti järjestelmään. Julkisia latauspisteitä on myös mahdollista käyttää 

roaming-järjestelmän kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköautoilijat ympäri Eurooppaa 

löytävät latauspisteen ja voivat käyttää sitä kätevästi Virran roaming-kumppaneiden 

asiakastunnuksilla. [12.] 

6.2 Dynaaminen induktiolataus 

Dynaamista induktiolatausta kehitellään maailmalla yhdeksi merkittäväksi ratkaisuksi 

sähköautoilun kasvavaa suosiota varten. Tästä käytetään myös kansanomaisempaa ni-

mitystä sähkötie. Se toimii siten, että kun sähköautolla ajaa keskellä kaistaa asennetun 

käämin päällä, latausjärjestelmä tunnistaa sen ja tämän jälkeen energiansiirto alkaa. La-

tausjärjestelmä aktivoituu auton alla metri metriltä auton etenemisen mukaan, ja tien la-

tausjärjestelmä jokainen osuus menee päälle ja pois millisekunneissa. Latausjärjestelmä 

ei tällöin altista sähkömagneettiselle kentälle tietä ylittäviä ihmisiä, eläimiä tai muita au-

toja. [14.] 

Ajoneuvon vastaanottavaan käämiin siirtyy sähkövirtaa indusoitumalla sähkömagneetti-

sen kentän välityksellä tien sisällä sijaitsevista johdinkäämeistä ilman mekaanista tai 
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johtavaa kontaktia tiensisäisten latausrakenteiden ja ajoneuvon välillä. Toimintaperiaate 

on samantapainen kuin muuntajissa, mutta vastaanottavan ja lähettävän käämin välinen 

magneettinen kontakti on tässä paljon heikompi johtuen käämien välisestä suuremmasta 

etäisyydestä. Tämän lisäksi haasteena on se, että ajoneuvo liikkuu, useimmiten suurella 

nopeudella. Tällöin lataus tapahtuu lyhytkestoisina pulsseina. [15.] 

Etelä-Koreassa linja-autojen ja muiden pienempien ajoneuvojen dynaamisella induk-

tiolatauksella on jo suhteellisen pitkä historia johtuen aktiivisesta ja pitkäaikaisesta kehi-

tys- ja tutkimustyöstä (KAIST) ja sen kaupallistajasta (Dongwon Inc). Muita kaupallisia 

ydintoimijoita ovat israelilainen Electreon ja kanadalainen Bombardier. Tämän lisäksi dy-

naamisen induktiolatauksen kaupallistamiseksi ja kehittämiseksi työskentelee useita tut-

kimusryhmiä eri yliopistoista (mm. Oak Ridge), autonvalmistajista ym. Maailmalla teh-

dään tällä hetkellä laajimmin kehitys- ja tutkimustyötä juuri kyseisen teknologian kaupal-

lisen kypsyyden saavuttamiseksi. [15.] 

Dynaaminen induktiolataus voidaan nähdä käyttäjäystävällisenä, tienpidollisesti erin-

omaisena ja jopa tyylikkäänä ratkaisuna. Teknologisesti se on kuitenkin tunnetuista vaih-

toehdoista vaikein toteuttaa ja siihen liittyy vielä sekä teknisiä haasteita että standardoin-

tiin liittyviä vaikeuksia, koska eri toimijoiden järjestelmät eivät ole keskenään yhteenso-

pivia. Raskaiden ajoneuvojen lataustehon riittävyys on myös ollut suuri haaste, mutta ei 

ilmeisesti kuitenkaan mahdotonta saavuttaa. [15.] 

Ruotsin Gotlannissa on rakennettu pieni matka tietä sähköajoneuvojen dynaamista in-

duktiolatausta varten. Smartroad Gotland -hankkeessa on ensin kokeilussa raskaampia 

sähköisiä ajoneuvoja, eli rekkoja ja busseja. Tarkoituksen on pienentää niiden akustojen 

kokoa ja samalla säästää aikaa, joka kuluisi latauspysähdyksiin (kuva 11). [14.] 
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Kuva 11. Havainnekuva Smartroad Gotland -hankkeesta dynaamiseen induktiolataukseen. [31.] 

Tässä kokeilussa on Visbyn keskustan ja lentokentän välisestä 4,1 kilometrin tiestä säh-

köistetty 800 metrin tieosuudet kumpaankin suuntaan. Sähkötiellä on sekä mutkia että 

suoria osuuksia. Ensimmäiset testiajot tällä tiellä tehtiin sähkörekka-autoilla maalis-

kuussa 2020, ja syksyllä 2020 alkoi sähköisen lentokenttäbussin testit. Tarkoituksena on 

myös osoittaa, että lataus toimii jää- ja lumiolosuhteissa. [14.] 

Autojen pohjassa olevat vastaanotinyksiköt ovat teholtaan 25 kilowattisia. Järjestelmä 

on modulaarinen, eli vastaanotinyksiköitä voi asentaa useamman ajoneuvon koosta riip-

puen, joten se soveltuu erikokoisille ajoneuvoille. Testiajoissa bussissa on kolme 25 ki-

lowatin vastaanotinta ja rekassa niitä on viisi. [14.] 

Smartroad Gotland -hankkeen rahoittajana toimii Ruotsin liikennevirasto Trafikverket ja 

sitä on tarkoitus jatkaa vuoteen 2022 asti. Hanke aikoo laajentaa sähköteiden kokeilua 

pidemmille tieosuuksille aikanaan myös manner-Ruotsissa. [14.] 

Hankkeen avulla toivotaan, että tulevaisuudessa induktiivisen latauksen rakentaminen 

isommassa mittakaavassa Ruotsin valtateille olisi kannattavaa. Arvio dynaamisen induk-

tiolatausjärjestelmän tekniseksi toiminta-ajaksi on 40 vuotta, kun sitä asianmukaisesti 

huolletaan. Sitä ei vielä osata sanoa, kuinka paljon dynaaminen induktiolataus tulisi käy-

tännössä maksamaan. [14.] 
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Kuva 12. Smartroad Gotland -hankkeen rakennustöitä. [32.] 

Suomessa, kuten muuallakin maailmalla, dynaaminen induktiolataus voisi mahdollisesti 

olla vastaus kaikkiin ajonaikaisen latauksen tarpeisiin olemalla immuuni sääolosuhteille, 

olematta vaarallinen ja aiheuttamatta esteitä muille tienkäyttäjille. Mutta kaupalliseen 

käyttöön se ei ole vielä valmista teknologiaa. Tarvitaan vähintään muutama menestyk-

sekäs kokeilu myös Suomen olosuhteissa ennen kuin sitä on kannattavaa harkita maas-

samme laajempaan käyttöön.  Myös kansainvälinen kehitys on myös tarpeen ottaa huo-

mioon – yksittäisen maan ei ole kannattavaa lähteä kulkemaan omia teitään kehityk-

sessä, koska jos tietty teknologiaratkaisu yleistyy maailmalla, autonvalmistajat alkavat 

myös tarjota ajoneuvoja, joista löytyy kyseinen dynaaminen latausvalmius, joko vakiona 

tai lisävarusteena. [15.] 

7 Yhteenveto 

Aihetta tutkiessa tuli selväksi, että sähköautojen akku- ja lataustekniikat kehittyvät jatku-

vasti sähköautojen lisääntyessä. Yllättävänä seikkana tuli kuitenkin se, että vaikka säh-

köautoissa on olemassa riski auton syttymiseen tuleen, tätä ei ole otettu nykyisessä oh-

jeistuksessa ja lainsäädännössä mielestäni tarpeeksi hyvin huomioon. Vaikka sähköau-

toilu on vielä suhteellisen pienimuotoista, akkupalon riski olisi hyvä ottaa huomioon la-

tauspisteiden suunnittelussa ja sijoituksessa. Varsinkin tulevaisuutta ajatellen, kun säh-

köautoilu lisääntyy ja sitä myöten myös latauspisteitä tullaan rakentamaan entistä enem-

män.  
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Vaikka tapauksia Suomessa on tutkitun materiaalin perusteella ollut vain muutamia, 

joissa sähköauto on latauksen aikana syttynyt tuleen, käyttäessäni ulkomaisia lähteitä, 

tapauksia on enemmän raportoitu. Tämä selittynee sillä, että Suomessa on vielä tois-

taiseksi sähköautoja vähemmän liikenteessä, kuin vaikka esimerkiksi naapurimaassa 

Norjassa, jossa lainsäädäntö on suotuisampi sähköautoilijoille. Vuoden 2020 alkupuolis-

kolla Suomessa oli rekisteröity 6 432 täyssähköautoa, kun taas Norjan vastaava luku oli 

260 692. [35.] 

Kuten esimerkkitapaukset sen todistavat, sähköautojen akkupalot ovat todella arvaamat-

tomia ja haastavia sammuttaa. Tämä voi aiheuttaa mittavia materiaalisia vahinkoja ja 

vaaraa myös ihmisille. Vaikka tällaiset tapaukset ovat yksittäisiä, riski on kuitenkin ole-

massa. Tästä syystä aihe vaatisi mielestäni myös laajempaa keskustelua, jotta tulevai-

suudessa tällaisiin tilanteisiin osattaisiin varautua ja olisi yhteiset linjat niin suunnittelussa 

kuin pelastustoiminnassa.  
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