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1 Johdanto 
 

Tässä raportissa käsitellään sähkön varastointia yleisellä tasolla sekä sähkön varastoinnin eri tekniikoita 
ja niiden soveltuvuutta erityisesti Suomen olosuhteisiin. Raportissa pääpaino on hankkeen luonteen 
mukaisesti akkuteknologiaan perustuvissa sähkövarastoissa. Lisäksi raportissa käydään läpi viimeisin 
sähkön varastointiin liittyvä teknologia Suomessa ja muualla maailmalla. Raportissa tehdään läpileikkaus 
olemassa olevista ja viimeisimmistä kehitteillä olevista tai valmistuneista sähkövarastokohteista. 
Sähkövarastokohteiden avulla esitellään sähkövarastojen nykytilaa ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa 
toimintaympäristöissä.  

Raportin toteutuksesta on vastannut Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa 
uusiutuvalle energialle – hanke, jonka tehtävänä on edistää mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen 
käyttöä Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeessa tehtävien kirjallisten raporttien ja teknisten selvitysten 
tavoitteena on tuottaa informaatiota hankkeen konkreettisille kohderyhmille sekä muille välillisille 
kohderyhmille. Raportti vastaa hankkeen tavoitteissa hankekokonaisuudessa tuotetun tiedon 
levittämisestä ja osaamisen siirrosta yrityksille ja muille kohderyhmille. 

2 Sähkön varastointi 
 

Sähkön varastoinnin nousevan kehityksen taustalla on uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien 
keskitettyjen ja hajautettujen tuotantomuotojen lisääntyminen, hajautetun sähkönjakelun ja 
mikroverkkojen kehitys, erittäin voimakkaana globaalina ilmiönä alkanut ja jatkunut sähkö- ja 
hybridiajoneuvojen kehitystyö, sähkön jakelun luotettavuus- ja laatuongelmat sekä ympäristö- ja 
ilmansuojeluun liittyvät näkökulmat.  [1] 

Säätövoiman tarpeen on arvioitu lisääntyvän Pohjois-Euroopassa lähitulevaisuudessa voimakkaasti. 
Tämä johtuu lämpövoimaan perustuvan erillisen sähköntuotannon poistumisesta sekä olosuhteiden 
mukaan vaihtelevien aurinko- ja tuulienergian osuuden merkittävästä lisääntymisestä. Suomen 
mittakaavassa tunnin sisäisen säätötarpeen kasvu on arvioitu olevan noin 400 MW vuoteen 2020, joka 
johtuu ainoastaan kansallisen tuulivoimatavoitteen toteutumisen myötä. Uusiutuvan energian ja sähkön 
käytön lisääminen tulee arvioilta kaksinkertaistamaan päivän sisäisen säätötarpeen vuoteen 2030 
mennessä. Sähkövarastoilla voidaan vastata eri tavoin säätövoiman tarpeisiin. [2]  

Sähkövarastojen käytöllä pyritään saavuttamaan luonnollisesti myös selkeitä taloudellisia- ja ympäristön 
kuormitusta vähentäviä seikkoja. Sähkövarastoilla voidaan optimoida kysynnän vaihtelut ja 
huippukuormitus sekä niiden avulla sähköjärjestelmät toimivat myös luotettavammin vähemmillä 
päästöillä. Sähkövarastojen käyttö lisää myös uusiutuvan energian käytön kannattavuutta. [3] 

Tulevaisuuden sähköverkoissa eli ns. älykkäissä sähköverkoissa sähkön varastointi tulee olemaan 
merkittävässä roolissa. Koska sähköverkoissa tullaan tuottamaan sähköä yhä enemmän uusiutuvalla 
energialla ja hajautetulla tuotannolla, on tärkeää, että verkko pystyy reagoimaan nopeasti tuotannon 
epätasaisuuksiin. Sähkövarastoilla voidaan vastata näihin tuotannon ja kysynnän ongelmakohtiin sekä 
vastata myös kulutushuippuihin. Sähkön varastoinnilla ja sen kehittymisellä tulee olemaan merkittävin 
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rooli uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä varsinkin Suomessa, jossa uusiutuvan energian 
tuotanto- ja kausivaihtelut ovat suuria. [4] 

Sähkövarastot voidaan jakaa kolmeen eri sovellusluokkaan. Sovellusluokkia ovat suuret varastot, 
hajautettu sähkön jakelu sekä sähkön laadunhallinta. Eri sovellukset sopivat käyttötarkoituksensa 
mukaisiin purkaustehoihin ja energian varastoituun määrään. Sähkövoimajärjestelmässä sähkövarastoja 
voidaan sijoittaa eri tasoille, kuten tuotantoon, siirtoon jakeluun ja kulutukseen. [3] 

Sähkövarastoja luokitellaan myös purkausajan perusteella. Lyhyen purkausajan varastoja eli sekunneista 
minuutteihin, ovat mm. vauhtipyörä, superkondensaattori ja SMES. Keskipitkän purkausajan varastoilla 
kuten akuilla, purkausaika on yleensä minuuteista tunteihin. Pumppuvoimalaitokset, paineilmavarastot, 
vetyvarastot ja P2G-konseptivarastot kuuluvat pitkän purkausajan varastoihin, jolloin purkausaika voi 
olla tunneista päiviin. [5] 

Sähkövarastojen käyttötarkoituksia, joille on laskettu kaupallista arvoa. 

 

Kuva 1: esimerkkikuva sähkövarastojen käyttökohteista, jolle on laskettu kaupallista arvoa. (omad 
Musawi) 
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2.1 Sähkön varastointitekniikat 
 

Sähkön varastointiin liittyvät teknologiat jaetaan yleensä mekaanisiin, sähkökemiallisiin, kemiallisiin ja 
sähköisiin varastoteknologioihin. 

Mekaaninen Sähkökemiallinen Kemiallinen Sähköinen 
Pumppuvoimalaitos (PSH) Akut  Vety Suprajohtava magneettinen 

energiavarasto (SMES) 
Paineilmavarasto (CAES)   Superkondensaattorit 
Vauhtipyörä    

 

Pumppuvoimalaitoksen (PSH eli Pumped Storage Hydropower) toiminta perustuu kahden eri vesialtaan 
korkeuseroon ja energian varastoidaan potentiaalienergiana. Paineilmavarastossa (CAES eli compressed 
air energy storage) ilma on puristettu CAES-laitoksessa kompressorilla mekaanisesti silloin kun sähkön 
kulutus on vähäistä ja hinta on matala. Vauhtipyörät varastoivat liike-energiaa ja ne ovat energian 
varastoinnin vanhimpia sovelluksia. Vauhtipyörän varastoitu energiavarasto voidaan purkaa täysin 
tyhjäksi. [1] 

Vanhimpana ja edelleen käyttökelpoisena ja kehitettävänä energian varastointimuotona toimivat akut. 
Ne ovat ns. sekundäärisiä virtalähteitä eli ne voidaan ladata uudelleen.  [1] 

Vetyvarastolla tarkoitetaan synteettisen polttoaineen varastoa, jota puretaan tuottamalla sähköä 
polttokennon avulla. SMES eli suprajohtavassa magneettisessa energian varastossa kelassa kiertävä 
tasavirta synnyttää magneettisen kentän, johon energia varastoituu. Superkondensaattorit ovat 
kahdesta johdinlevystä koostuva varasto. Johdinlevyjen erimerkkisten elektoridien välille syntyy 
sähkökenttä, johon energia varastoituu. [3] 

 

Kuva 2: Sähkövarastot globaalissa mittakaavassa 
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Kuva 3: Sähkövarastot Eu-maissa, Sveitsissä ja Norjassa [5] 

Kuvasta 2 voidaan todeta, että globaalissa mittakaavassa pumppuvoimalaitokset (PHS) ovat toistaiseksi 
hallitsevin sähkön varastointimuoto. Toiseksi yleisin muoto on paineilmavarastot (CAES). Muista sähkön 
varastointimuodoista akut muodostavat yli puolet arvioidusta olemassa olevasta 
sähkövarastointikapasiteetista. Akuista korkean lämpötilan natrium-rikki-akut (NaS) sekä litium-ioniakut 
ovat yleisimpiä ja Redox virtausakut harvinaisempia. Kun globaalia tilannetta verrataan kuvaan 3, Eu-
maiden, Sveitsin ja Norjan tilanteeseen, on suhde pumppuvoimalaitosten ja muiden sähkövarastojen 
suhteen suurin piirtein sama, mutta akkujen osalta litium-ioniakut ovat selkeästi hallitseva 
sähkövarastomuoto.  

 

Kuva 4: varastointiteknologioiden nimellisteho energiakapasiteetin funktiona [5] 
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Kuvasta voidaan todeta, että eri akkuteknologiat mahdollistavat laajan skaalan eri vaihtoehtoja 
purkausajan ja tehon suhteen, joten niiden käyttösovelluskohteet ovat erittäin laajat. Akkuja voidaan 
käyttää monessa eri voimajärjestelmän osissa sähkön tuotannosta kotitalouskäyttöön. Akut tarjoavat 
ominaisuuksiensa myötä hyvän vaihtoehdon etenkin jakeluverkkotason sovelluksiin. Litium-ioniakut ovat 
tällä hetkellä ehkä paras kaupallinen akkuteknologia, joka tarjoaa parhaimman muunneltavuuden sekä 
soveltuvuuden eri sähkövarastotarkoituksiin. ([5] 

Pumppuvoimalaitos (PHS), vetyvarasto (H2) sekä P2G-konsepti ovat tarkoitettuja isojen energiamäärien 
varastointiin ja suuriin ulostulotehoihin, joten ne ovat soveltuvia parhaiten tasamaan energian 
kausivaihteluita. [5] 

 

2.2 Suomeen soveltuvat varastointiteknologiat  
 

Energian varastoinnin tarve lisääntyy myös meillä Suomessa uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa. 
[22] Uusiutuvan energian tuotantoa ei voida ajoittaa vastaamaan kysyntään. Tästä syystä tarve 
säätövoimalle on kasvanut ja kasvaa entisestään tulevien vuosien aikana. Tästä pääsemme tilanteeseen 
jossa tuotettu energia pitäisi pystyä varastoimaan huipputuotannon aikana myöhempää käyttöä varten. 
Varastoidulla energialla pystymme tasaamaan kulutushuippuja. [2] 

Sähköenergiavarastojen optimaalinen hyödyntäminen riippuu paljon tarpeista ja olosuhteista. Lisäksi 
uusiutuvan energian käytössä on Suomenkin sisällä paljon alueellisia erityispiirteitä. Tuulivoiman 
suhteen parhaimmat sijoituspaikat ovat rannikolla ja osittain korkeilla paikoilla kuten vaaroilla ja 
tuntureilla. Aurinkoenergiaa on saatavilla koko Suomessa, mutta luonnollisesti alueellisia eroavaisuuksia 
on globaalisäteilyn jakautumisen ja keskimääräisten vuoden paistetuntien suhteen. Esimerkiksi 
auringonsäteilyä on saatavilla Helsingissä noin 10 % enemmän kuin Joensuussa.  

Sähkövarastoja voitaisiin käyttää Suomessa hajautetuissa mikroverkoissa harvaan asutuilla alueilla tai 
keskitetyillä asuinalueilla, jotka ovat lähtökohtaisesti suunniteltu mikroverkkokäyttöön. 

Uusiutuvan hajautetun sähkötuotannon merkittävin potentiaali lähitulevaisuudessa on 
aurinkosähkötuotannossa. [6] 

Aurinkosähkön varastoiminen sekä älykäs käyttö, mutta myös vallitseva alhainen sähkön hinta ovat vielä 
suurimpia esteitä Suomessa aurinkosähkön laajamittaiseen yleistymiseen. Biopohjaisilla polttoaineilla 
voidaan myös tehdä uusiutuvaa sähköä varastointia varten CHP-laitoksilla. Suomessa on korkea 
biomassapohjainen (puu ja kaasu) perustuva energiaosaaminen sekä resursseja ja edellytyksiä 
biomassan käyttöön esimerkiksi Keski –ja Itä-Suomessa. 

Suomessa ei ole suuria korkeuseroja, joten niiden vähyys rajoittaa merkittävästi isojen 
pumppuvoimalaitosten käyttöä. [4]  

Käytännössä isoimmat korkeuserot löytyvät pohjoisemmasta Suomesta. Myös CAES-paineilmavarastojen 
kustannustehokas käyttö vaatii tietynlaisia geologisia olosuhteita. Akut tarjoavat tällä hetkellä 
monipuolisimman ratkaisun energiaa vaativien sovellusten perustarpeisiin Suomessa. Akkuja voidaan 
käyttää lähes kaikkien sähköntuotantomuotojen ohella. Akkuja puoltavat myös niiden hintojen lasku 
sekä niiden ominaisuuksien jatkuva kehittyminen suuremman luokan säätövoimaksi. Akut ovat 
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modulaarinen ja mobiili ratkaisu eri sähkövarastotarpeisiin Suomessa, joten ne tukevat osaltaan 
hajautettuja energiantuotantomalleja.   

Lisäksi ilmastotavoitteet sekä autoteollisuuden suuntaus sähköautoihin lisäävät litium-ioniperusteisen 
akkukapasiteetin määrää Suomessa ja siten potentiaalisten sähkövarastojen määrää Suomessa. Toisin 
sanoen, esimerkiksi kotitalouksissa Suomessa ensimmäinen sähkövarasto voi todennäköisesti olla 
sähköauto. Suomessa on paljon kehitystyötä sekä alkavia ja olemassa olevia älykkäitä energiaratkaisuja, 
joten senkin osalta sähköautot ovat potentiaalisin sähkövaraston muoto tulevaisuudessa, kun rajapinnat 
sekä käyttösovellukset ovat olemassa kehitystyön tuloksena. 

Aivan lähitulevaisuudessa Suomessa akkuja käytetään todennäköisesti sovelluksiin, joissa ei tarvita vielä 
suuria energiakapasiteetteja. Näitä ovat esimerkiksi taajuuden säätö, sähkön laadun parantaminen, 
lyhytaikainen varavoima sekä huipputehon välttäminen. [4] 

Paine akkujen kehittämiseen kiihtyy koko ajan, kun autoteollisuus on alkanut tosissaan panostaa 
sähköautoihin, mikä voi tarkoittaa materiaaliteknologian parantumisen myötä nopeaakin akkujen 
suorituskyvyn paranemista sekä kustannusten alentumista. Näiden nopeiden kehitysaskeleiden myötä 
sekä pienempien kohteiden kokemusten myötä akkujen käyttösovellukset voivat laajentua hyvinkin 
nopeasti yhä isompiin sovelluksiin. 
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Kuva 4: Aurinkosähköjärjestelmän energiavirrat 

Esimerkki Suomessa Joensuun leveysasteella sijaitsevasta pientalon simuloiduista energiavirroista 
akullisen aurinkosähköjärjestelmän yhteydessä vuositasolla tarkasteltuna. Esimerkin talon vuosittainen 
kulutus on n. 15 500 kWh (puu- ja sähkölämmitys). Simulointi on toteutettu tuntikohtaisten 
kulutustietojen mukaan. Aurinkosähköjärjestelmän teho on 4,9 kWp ja akustona toimii Teslan 
PowerWall 2.0, jonka käytettävissä oleva kapasiteetti on 13,5 kWh. Järjestelmän aurinkosähkön 
omakulutusaste akuston kanssa on n. 85 % ja omavaraisuusaste 21,5 %. Akustoon ladatulla 
aurinkosähköllä voidaan kattaa kulutuksesta vuodessa 1239 kWh. Kesäkuukausina sähkövarastolla 
varustetulla aurinkosähköjärjestelmällä voidaan kattaa n. 70 % vuorokauden kulutuksesta. 
Aurinkosähköä saadaan akustoon parhaimmillaan kesällä, mutta myös huhti-syyskuun välisenä aikana. 
Järjestelmän omavaraisuusastetta onkin mielekkäämpää tarkastella kesäkuukausina. Akut ovat 
aurinkosähköjärjestelmän yhteydessä paljon käyttämättä aurinkoajan ulkopuolella, mikäli niitä ei 
hyödynnetä muulla tavalla. Nykyisellä kustannusrakenteella ja vallitsevilla sähkön hinnoilla verkkoon 
liitettävät akustot ainoastaan aurinkosähköjärjestelmän yhteydessä pientalokäytössä Suomen 
olosuhteissa eivät ole aina taloudellisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja. Jatkuva hintojen alentuminen ja 
akkujen käytön monipuolistuminen älyratkaisuilla ja muina verkon käyttösovelluksina vaikuttaa 
kuitenkin nopeasti taloudellisen kilpailukyvyn parantumiseen sekä järjestelmän käyttöasteen 
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parantumiseen. Akkuja voidaan käyttää esimerkiksi verkossa säätövoimana, kodin varavirtana tai ladata 
energiaa kysyntäjouston mukaan.  

 

2.3 Sähkövarastoiden toiminta ja komponentit 
 

Toiminta 

Akustoa on mahdollista käyttää säätövoimana uusiutuvien energioiden rinnalla, koska tuulivoiman ja 
etenkin aurinkovoiman tuotanto voivat hetkellisesti vaihdella suuriakin määriä. Säätövoimaa 
tarkoitetaan kulutuksen vähentämistä tai lisäämistä tilanteen mukaan. Säätövoiman avulla saadaan 
turvattua häiriötön sähkön saanti etenkin silloin kuin sähköntuotanto syystä tai toisesta poikkeaa 
normaalista. Sähköauton akuston käyttäminen säätövoimana onnistuu helposti V2G latauspisteen 
kautta.  [31] 

Tilanteessa jossa tuotantoa on liikaa, sähkönmarkkina hinta laskee miinukselle. Näin pääsi käymään 
suomessa toukokuussa 2017, jolloin sähkön markkinahinta oli hetkellisesti jopa -1000 e/MWh. Tällöin 
kuluttajalle maksettiin sähkön kuluttamisesta tuottamisen sijaan. Saksassa ja Tanskassa vastaavaa on jo 
tapahtunut useasti viimevuosien aikana. [32]  

Sähköautojen avulla voitaisiin saavuttaa tarvittava joustavuus uusiutuvien energioiden rinnalle. Näin 
olisi mahdollista reagoida tuotannossa tapahtuviin muutoksiin sähköautoista muodostetulla 
sähkövarastolla, joka olisi verkkoon kytkettynä. Säätövoimana toimimesta olisi hyötyä niin 
verkkoyhtiölle kuin asiakkaalle, etenkin aikaisemmin mainittujen negatiivisten tuotantohintojen aikaan, 
jolloin sähkön varastoiminen autoon täydellä teholla auttaisi molempia osapuoli. 

Sähköautoissa voidaan varastoida sähköä myös käyttävän kodin tarkoituksiin, jolloin puhutaan V2H 
liitännästä. V2H:ssa sähköauton akusto on kytketty osaksi talon älykästä sähköjärjestelmää. Monille 
sähköauto voi toimia ensimmäisenä sähkövarastona kotona. Kynnys hankkia sähköauto on matalampi 
verrattuna vastaavan kokoluokan sähkövaraston hankintaan. 

Sähkövaraston toiminta periaatteena on varastoida sähköä myöhempää mahdollista kulutusta varten, 
tai leikata kulutuksesta aiheutuvaa huippua. Sähkövarastoja on moneen käyttöön niin kuluttajille kuin 
yrityksille.  

Sähköä voidaan ladata varastoon suoraan ulkoisesta lähteestä tuotannon mukaan. Sähkö voi olla silloin 
aurinko-, tuulivoimalla tai jopa CHP voimalassa tuotettua. On myös mahdollista käyttää sähkövarastoa 
yhdistelemällä näitä eri tuotantomuotoja.  

Sähkövarastoon saadaan ladattua päivän aikaan kaikki ylituotettu energia jota ei käytetä paikallisesti 
kulutukseen. Sähkövarastoa on myös mahdollista ladata suoraan verkosta halvemman sähkön aikana, 
jos muista lähteistä saatava tuotanto on jäänyt vähäiseksi. Tällä tavoin sähkövaraston avulla kulutusta 
voidaan tasoittaa ja tarjota säätöjoustoa sähköverkkoon. Akkuteknologialla toteutetut sähkövarastot 
koostuvat pääosin seuraavista komponenteista, tilanteen mukaan niiden kokoa sekä monet muutkin 
ominaisuudet vaihtelevat käyttötarkoituksen, sekä valmistajan mukaan: 
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Invertteri 

Invertterin tarkoituksena on muuntaa syöttöjännite haluttuun muotoon ja tasoon AC -> DC tai DC – AC. 
Akustojen kanssa käytettävän invertterin on pystyttävä muuttamaan verkosta tule vaihtosähkö 
tasasähköksi. Myös jännitteen muuntaminen aurinkopaneeleilta akustolle sopivaksi jää invertterin 
tehtäväksi. 

Paneelit voivat syöttää jopa 1000 V tasasähköä joka ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi akustolle vaan 
se on muutettava sopivan suuruiseksi 42V - 400V riippuen käytettävissä olevasta tekniikasta ja 
valmistajasta. Invertteri tehtävän on yhdistäen kaikki käytössä olevat rajapinnat toisiinsa ongelmitta. 

BMS 

BMS:n eli battery managment systemin tarkoituksena on hallita akustojen toimintaa, sekä 
ennaltaehkäistä akkujen liiallinen käyttö. BMS tarkkailee akuilla syötettävää virtaa, akun jännitettä sekä 
lämpötilaa. Näillä kolmella mitatulla arvolla voidaan arvioida myös akun kunto. BMS estää akkuja 
purkautumasta liikaa sekä rajoittaa mahdollista latausvirtaa akun liiallisen lämpenemisen estämiseksi. 
BMS:n avulla akkujen käyttö ikää voidaan pidentää huomattavasti.  

Akusto 

Akku koostuu kennoista sekä mahdollisesta älystä joka suojaa akuston toimintaa, sekä tarkkailee 
akuston kuntoa. Akkuja on monen kokoisia ja tehoisia. Joidenkin valmistajien kuten esimerkiksi 
Froniuksen akustojen kapasiteetti voidaan laajentaa lisäämällä erillisiä kennoja. Myös LG:n akustoissa 
tämä on mahdollista.  

Kenno 

Akku kennot on rakennettu akku soluista, lisäämällä näitä soluja sarjaan sekä rinnan haluttu määrä. Näin 
voidaan solujen avulla päättää käytettävissä oleva kennon jännite. Kennoja on monia erilaisia, kuten on 
valmistajiakin. Tärkeää on myös muistaa mahdolliset vaaratekijät käytettäessä tietynlaisia kennoja. Li-Po 
kennot ovat huomattavasti herkempi syttymään verrattuna li-ion kennoihin. Tämän vuoksi kennoissa on 
jo itsessään eräänlaiset akustonhallinta komponentit, jotka tarkkailevat akustoa jatkuvasti sen käytön 
aikana 
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Kuva 5: Omakotitalon sähkövarasto toteutettuna Froniuksen laitteistolla. 

 

2.4 Sähköauto sähkövarastona 
 

Aikaisemmin vuonna 2012 tehdyssä kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa käytiin läpi sähkön 
mahdollista varastoimista sähköauton akustoon tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden oli ollut 
vaikea kuvitella mahdollista tilannetta vähäisen sähköauto kannan takia. Tutkimuksessa huolenaiheeksi 
oli noussut akkujen mahdollinen kuluminen prosessissa sekä riittävän varauksen säilyttäminen 
mahdollista ajoa varten. Kiinnostusta sähköauton käyttöön sähkövarastona oli ollut kuitenkin 
huomattavissa, etenkin sähkövaraston hyödyntämistä mahdollisten sähkökatkojenaikana. [7] 

Suomalaiset ajavat autolla keskimäärin 50 kilometriä päivässä. [8] Päivittäinen matka voidaan ajaa 
uusilla sähköautoilla kevyesti, toimintasäteen lähestyessä myös edullisemman hintaluokan autoissa jopa 
300 - 400 kilometriä. [9] Hybridi- sekä sähköautojen yleistyessä voidaan miettiä keinoja niissä olevan 
tekniikan, etenkin akuston mahdolliseen hyödyntämiseen.  

Suurin osa sähköautoista on tällä hetkellä, yksisuuntaisia energiavarastoja joita voidaan ladata, mutta 
purkaminen verkkoon päin ei vielä onnistu.  Yhtenäistä linjaa V2G käyttöä helpottamaan on luotu 
standartin ISO/IEC 15118, jota hyödyntäen on mahdollista luoda yhtenäinen tapa sähkön syöttäminen 
verkkoon. 

Kun sähkön verkkoon syöttäminen onnistuu, voidaan sähköautoihin varastoitunutta energiaa hyödyntää 
säätövoimana osana älykästä verkkoa. Tällöin voidaan ohjata lataus tapahtuvaksi sähkön 
ylituotantotilanteissa, jolloin sähköä on tarjolla enemmän kuin sillä on kysyntää. Näin saataisiin 
kulutushuippua tasoitettua myös niille tunneille, jolloin kulutus on vähäisempää sekä sähkönhinta 
alhaisempaa. [10] 

ISO/IEC 15118 standardi koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta. 
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• ISO 15118-1: General information and use-case definition 

• ISO 15118-2: Network and application protocol requirements 

• ISO 15118-3: Physical and data link layer requirements 

• ISO 15118-4: Network and application protocol conformance test 

• ISO/FDIS 15118-5: Physical and data link layer conformance test 

• ISO/DIS 15118-6: General information and use-case definition for wireless communication 

• ISO/CD 15118-7: Network and application protocol requirements for wireless communication 

• ISO/FDIS 15118-8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication 
[11] 

Kun verkkoon päin siirto yleistyy olisi myös verkkoyhtiöllä kuluttajan luvalla mahdollisuus ohjata 
sähköauton akuston käyttöä latauksen aikana. Tuolloin verkkoyhtiö kykenisi vahvistamaan 
sähköverkkojen toimintavarmuutta sekä sähköverkon kapasiteetin tehokasta käyttöä. Etenkin 
leikkaamalla aikaisemmin mainittua huipputehon käyttöä toimialla säätövoimana, sekä optimoimalla 
verkossa tapahtuvia häviöitä. [12] Kuluttaja ei välttämättä huomaa tapahtunutta korjausta, jos kyseessä 
on lyhtyaikainenhäiriö. Vastaavasti tilanteessa jossa verkkoon tuotettua sähköä olisi hyvin tarjolla 
kykenisi sähköyhtiö tai kuluttaja lataamaan sähköautoissa olevaa akustoa.  

Suomen ensimmäinen julkisessa käytössä oleva kaksisuuntainen latauspiste on otettu käyttöön kesällä 
2017 Helsingin Suvilahdessa. Latauspaikka sijaitsee Helenin aurinkovoimalan ja sähkövaraston 
yhteydessä. Latauspiste on toteutettu energiayhtiö Helenin, Liikennevirran ja Nissanin kanssa 
yhteistyössä. [13] V2G pisteen lataus- ja purkuteho on 10Kw, pisteessä on käytössä CHAdeMO-pistoke 
[14] 

 

2.5 Sähköautojen varastointipotentiaali Suomessa  
 

Sähköautojen myynnin arvellaan kasvavan nopeasti seuraavina vuosina, Suomessa oli 31.12.2017 
liikennekäytössä 1289 sähköauto. Näistä 1289 autosta Teslan valmistamia oli 655 kpl sekä Nissanin 407 
kpl. [33] Vuosittain on keskimäärin rekisteröity n.200 uutta sähköajoneuvoa. Viime vuonna rekisteröityjä 
sähköajoneuvoa oli jo 31.12.2017 mennessä kertynyt 450 kpl. Arvio vuoden 2017 aikana tieliikenne 
käyttöönotetuista sähköautoista oli 502kpl. Kasvu aikaisempiin vuosiin verrattuna on huomatta. [34]  
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Kuva 6: Sähköautojen ensirekisteröinnit 2017 

 

 

Kuva 7: Liikennekäytössä olevat sähköhenkilöautot 2017 

Sähköautojen määrän kasvaessa, sekä teknologian kehittyessä sähköautojen tarjoama sähkönvarastointi 
potentiaali kasvaa vuosittain nopeasti. 31.12.2017 liikennekäytössä olevien sähköautojen akuston 
kapasiteetti oli arviolta 76,2 MWh. Sähkönvarastointi kapasiteetti kasvaa sähköautojen osalta aviolta 
11,6 MWh:lla vuosittain.  
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Kuva 8: Uusien sähköautojen yhteenlaskettu kapasiteetti 

Tämä vuosittainen kapasiteetin kasvu voidaan havainnollistaa hyvin vertaamalla sähköautoista saatavaa 
mahdollista kapasiteettia markkinoilla oleviin akustoihin esimerkiksi Teslan, Froniukseen ja 
SonnenBatterien akustoihin. Jotta vastaava kapasiteetti voitaisiin saavuttaa investoimalla pelkästään 
akustoihin, tarvittaisiin seuraavassa taulukossa havainnollistetut määrätä kunkin valmistajan akustoja.  
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Kuva 9: Uusien sähköautojen kapasiteetin korvaaminen akustoilla 

Sähköautot voisivat hyvin toimia sähkövarastona, ottaen huomioon sen, että yksityiskäytössä olevat 
henkilöautot ovat keskimäärin pysäköitynä n. 90% vuorokaudesta. [35] Sähköautoissa olevan akuston 
avulla tämäkin aika voitaisiin hyödyntää älykkäällä lataamisella. 

 

2.6 Akkuteknologiat 
 

Akkuteknologiaan investoiminen on edesauttanut kehitystä sekä luonut uusia tekniikoita sekä 
materiaaleja, joiden avulla sähkönvarastoinnista on mahdollista tehdä entistä kannattavampaa. Myös 
akkujen fyysiset koot ovat pienentyneet entisestään, joka on tehnyt niiden kuljettamisesta sekä käytöstä 
helpompaa.  

Lyijyakku 

Lyijyakut eivät kuulu viimeisimpään akkuteknologiaan, mutta niitä käytetään silti vielä monissa 
paikoissa. Nimensä mukaisesti lyijyakuissa molemmat elektrodit ovat valmistettu lyijystä. Näiden 
elektrodien välisenä nesteenä käytetään laimeaa rikkihappoa. Rikkihapon ei tosin tarvitse olla nesteenä 
vaan se voi olla myös hyytelömäisessä muodossa, tai imeytettynä lasikuitumattoon. Myös lyijyakkuja on 
kehitetty vuosien saatossa. Lyijyakkujen käyttöä on parannettu yhdistämällä niihin 
superkondensaattoreista tunnettua tekniikkaa, jolla on voitu mahdollistaa lyijyakun käyttöä osittain 
täyteen varautuneena [15]  

Natriumakut 

Muista akuista poiketen natriumakut edellyttävät korkeaa lämpötilaa toimiakseen. Lämpötilan tulee olla 
300 – 400 astetta riippuen akun rakenteesta ja siinä käytetystä elektrolyytistä. 310 asteen alapuolella 
akku ei enää toimi, koska akuissa käytettävä elektrolyytti saavuttaa ionijohtavuuden vasta noin 300 
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asteen lämpötilassa. [16] Negatiivisena elektronina käytetään yleensä alkalimetallia, tästä johtuen 
vesipohjaisia elektrolyyttejä ei voida hyödyntää natriumakustossa. Vaan näiden sijaan käytetään 
esimerkiksi sulasuolaa, kiinteitä elektrolyyttejä sekä liuoselektrolyyttejä. Akkujen korkeasta 
käyttölämpötilasta johtuen akku on rakenteeltaan hyvin eristetty.  Toisin kun muissa akuissa 
natriumakuissa lämpötilan ylläpitäminen vaatii sähköä. Korkea lämpötila tuo myös oman ongelmansa 
akkujen säilytykseen, koska lämpötilasta johtuen mahdollinen tulipalon vaara on jatkuvasti läsnä 
mahdollisen toimintahäiriön takia. Natriumakkujen suosioita nostaa valmistuksessa tarvittavien raaka 
aineiden edullisuus sekä saatavuus. 

Nikkelimetalliakut 

Nikkelimetalli akkuja on monenlaisia. Niistä pisimmälle viety on nikkelimetallihybridi akku (Ni-MH). Ni-
MH akuissa aikaisemmin katodissa käytetty kadmium on korvattu katalyyttisellä metalliyhdisteellä. 
Heikkouksina nikkelimetalli akuilla on sen nopea itsepurkaminen. [15] 

Litiumakut 

Litium-ioni akuille ominaista on suuri energiatiheys suhteessa painoon, aikaisemmin mainittua muisti-
ilmiötä ei ole, kapasiteetti ei alene, vaikka lataus olisi epäsäännöllistä, akku myöskään lämpene 
latautuessaan ja latausaika voi olla lyhyt. Haasteiksi on tunnistettu litiumin epävakaus ja tästä johtuvat 
ongelmat. Muita haasteita ovat pakkasesta johtuvat tehon menetys ja akun vanheneminen, vaikka 
akkua ei käytettäisiinkään. [15] 

Solid-state akut 

Solid-state akuissa elektrolyytti, elektrodit sekä näiden välissä sijaitseva separaattori ovat kiinteässä 
muodossa. Valmistustekniikan avulla akun tekeminen on helposti skaalattavissa myös pienempään 
muotoon, jolloin akustoja voidaan luoda jopa ohuelle kalvolle. Solid-state akuissa ei ole ongelmana 
mahdollisesti ulosvuotavaa elektrolyyttiä. [17] Solid-state-litiumakuissa on nimensä mukaisesti 
kiinteästä aineesta valmistettu litium anodi, polymeerikomposiitti katodi. Solid-state-akuissa luvataan 
olevan kaksi kertaa suurempi energiatiheys kuin litium-ioniakussa. Ongelmana Solid-state-akuissa on 
vielä litiumin laajeneminen, sekä supistuminen lataus- ja purkusyklien aikana. Tämä aiheuttaa halkeamia 
litiumin pinnalla. Lisäksi kehitettävää on sähkönjohtavuuskyvyssä kylmissä lämpötiloissa ja lataus-
purkusyklien määrän kasvattamisessa. [18] 

Metalli-ilma akku 

Metalli-ilma akkua etenkin litiumilma akkua pidetään lupaavana vaihtoehtona sähköajoneuvojen 
sähkövarastointi teknologiaksi. Hyvänä ominaisuutena metalli ilma akuissa on suuri energiatiheys ja 
keveys verrattuna muihin akkuihin. [10] Litium-ilma-akussa anodi on litiummetallista ja katodi on 
valmistettu huokoista hiilimateriaalia, joka läpi happi pääsee siirtymään ilmasta katodille. Anodia ja 
katodia yhdistää nestemäinen elektrolyytti. Litiumin hapettuessa, siitä purkautuu sähköä ja ladatessa 
prosessin suunta on päin vastainen. Koska ilma toimii osana prosessia, on ilman puhdistettava ennen 
pääsyä katodille, jotta mahdollisilta epäpuhtauksilta vältytään. Akun tehoa ja käyttöikää heikentävät 
myös litiumin ja hapen muodostamat litium-peroksidihiukkaset. Hiukkasista syntyy este, joka estää 
elektronien liikkumisen. Tästä syystä akkua käytettäessä sen energian varastointikapasiteetti laskee 
huomattavasti. Kehitteillä on myös metalli – ilma akkuja joiden on tarkoitus hidastaa hiukkasten 
muodostumista tai jopa estää muodostuminen kokonaan. [18] 
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Superkondensaattorit 

Superkondensaattoria voidaan käyttää sekä akun korvaajana, että tai lyhytaikaisena varavoimana. 
Kondensaattoreiden käyttökohteita ovat mm. junat sekä raskaskalusto, joissa jarrutuksessa saatava 
energia voidaan varastoida nopeasti kondensaattoreihin, jolloin energia on taas käytettävissä nopeasti, 
kun sitä tarvitaan. Näissä tilanteissa on tärkeää, että sähkövarastona toimiva järjestelmä kykenee 
siirtämään energiaa suuria määriä nopeasti. Superkondensaattori toimii nimensä mukaan 
kondensaattorina joka varastoi sähkön elektrostaattiseksi energiaksi. Superkondensaattori koostuu 
elektrolyytistä, elektrodeista ja eristeestä. [5] Superkondensaattorin hyvinä puolina ovat hyvä energia 
tiheys sekä kykyä latautua ja purkautua nopeasti. Superkondensaattorin ominaisuudet ja helppo 
valmistusprosessi antavat luvan odottaa, että mikrosuperkondensaattori voisivat korvata akut tietyissä 
tarkoituksissa jollakin aikavälillä. [19]  

Superkondensaattorit sijoittuvat hinnaltaan kondensaattorien ja akkujen välimaastoon. 
Varauskapasiteetti on akkuja alhaisempia, mutta jos superkondensaattoriin varastoitu energia riittää 
sovellusta varten, superkondensaattoreilla on monia etuja akkuihin verrattuna. Superkondensaattorin 
tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluvat erittäin pitkä käyttöikä latauskerroista riippumatta. Tämä on suuri etu 
akkuihin verrattuna. Vaikka superkondensaattorit voisivat teoriassa toimia myös ainoana virranlähteenä, 
tämän päivän suunnittelukäytännöt lähtevät yleensä siitä, että pitkäaikaisesta virrantarpeesta huolehtii 
akku ja superkondensaattoreilla hoidetaan mahdolliset virtapiikit. [20]  

Suprajohtavatmagneetit 

SMES-teknologia perustuu suprajohtavassa käämissä kiertävään tasavirtaan ja energian varastoimiseen 
virran synnyttämään magneettikenttään. SMES-järjestelmissä hyvää ovat, suuri virtatiheys, 
lyhytvasteaika, korkea hyötysuhde (>95%) sekä pitkäikäisyys. Haasteita aiheuttavat 
jäähdytysjärjestelmät, pieni energiatiheys sekä SMES:n muodostama magneettikenttä. 
Magneettikenttää voidaan heikentää koteloimalla järjestelmä tai sijoittamalla se maanalle, jolloin 
mahdolliset haittavaikutukset pienenevät. Järjestelmän hankintaa ja käyttöä varjostavat myös 
jäähdytysjärjestelmän korkeat kustannukset. [5] 

Virtausakut 

Virtausakuissa energia varastoidaan nesteeseen, jota pumput kierrättävät energia varastona toimiviin 
säiliöihin. Energian varastointi tapahtuu akussa kahteen eri elektrolyyttiin, joista toinen on positiivinen ja 
toinen negatiivinen. Liuos voi olla vanadiumin rikkihappoliuosta. Akkujen nimi virtausakut, tulee siitä, 
koska elektrolyytti kierrätetään säiliöitä yhdistävän kennon sekä varastointisäiliöiden välillä. 
Käytännössä järjestelmä muodostuu useista toisiinsa linkitetyistä kennoista, joissa sama periaate 
toistuu. Virtausakuissa hyvinä tekijöinä ovat akkujen pitkä elinikä ja lyhyt vasteaika. [5] 

 

2.3 Akkujen hintakehitys 
 

Akkujärjestelmän hinta määräytyy valmistuskustannuksista, kuten materiaaleista ja komponenteista, 
valmistukseen käytetystä työkustannuksesta, tutkimus- ja kehityskustannuksista sekä myyntiin ja 
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hallinointiin liittyvistä kuluista. Akkujärjestelmän komponentit ja materiaalit koostavat yli puolet 
kokonaiskustannuksista [6] 

Elinkaarikustannukset sähkövarastojärjestelmille muodostuvat kiinteästä hankintakustannuksesta, 
kiinteistä ja muuttuvista käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä varaston poistamisesta, hävittämisestä ja 
kierrätyksestä tulevista kustannuksista. Elinkaarikustannuksiin voidaan huomioida vielä akusto-osan 
tekninen elinkaari, joka on yleensä lyhyempi kuin muun järjestelmän, jolloin akusto-osan vaihdosta 
aiheutuu kustannuksia. [5] 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna sähkövarastojen tarkoitus ei ole sovelluksesta riippuen tuottaa 
välttämättä voittoa, mutta varastojen kuten akkujen on kuitenkin pystyttävä vastaamaan kilpailuun 
kannattavuudesta nykyisten ja perinteisten sähköntuotantomuotojen kanssa. Sähkövarastoinvestoinnit 
ovat yleensä suuria. Vaihtelua kuitenkin on paljon eri sovellustarkoitusten välillä. Sähkövarastojen kuten 
akkujen vahvuutena ovat melko alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. Kustannusarviot voivat 
kuitenkin vaihdella paljon saman akkuteknologian sisällä. [3] 

Akkujen yleistyminen sähkövarastona laajassa mittakaavassa on todennäköisesti voimakkainta 
aurinkosähköjärjestelmien yhteydessä sekä sähköautojen yhteydessä. Myös isomman mittakaavan 
sovelluskohteet akustoille tulevat tämän myötä yleistymään koska energiayksikön 
varastointikustannukset tulevat todennäköisesti alentumaan merkittävästi tämän kehityksen myötä, 
jolloin niistä tulee tarpeeksi kustannustehokkaita verkonhaltijan käyttötarkoituksiin. Myös jatkuva 
kysynnän kasvu elektroniikassa vaikuttaa myös lisääntyneesti akkuteknologian kysynnän kasvuun. 

Lisääntyvä akustontarve luo uusia innovaatioita sekä kilpailua markkinoille jonka seurauksena 
sähkövarastojen hinnat laskevat. [21] Litium-ioni akustot tulevat valtaamaan suuren osan näistä 
markkinoista, johtuen teknologian nopeasta kehityksestä, uusista materiaaleista sekä nanoteknologian 
hyödyntämisestä. Näillä parannuksilla voidaan kasvattaa akustojen kapasiteettia sekä latausnopeutta. 
Lisäksi akkujen purkausajat voivat parantua tunneista päiviin sovelluskohteesta riippuen. 

Monien eri lähteiden ja tutkimusten mukaan akkuteknologioiden hintojen odotetaankin laskevan rajusti 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi litium-ioniakkujen suhteen mm. tutkimukset ennustavat hintojen alentuvan 
nopeammin kuin esimerkiksi aurinko- tai tuulisähköteknologioiden. Tutkimusten mukaan huomattavaa 
on myös NaS- ja Redox-akkujen hintojen alentuminen. [22] 
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Kuva 10: Bloomberg new energy financen tutkimus litium-ioni akkujen hintakehityksestä 2010 - 2016 

Kuten kuvasta voidaan todeta, että Bloomberg new energy financen selvityksen mukaan litium-ioni 
akkujen hinta on laskenut viimeisen 6 vuoden aikana merkittävästi, jopa 73 % vuodesta 2010. Viimeisen 
kahden vuoden aikana hinnat ovat laskeneet lähes yli 50 %. [23] 

 

Kuva 11: Bloomberg new energy financen ennustumalli litium-ioni akkujen hintakehityksestä 2010 – 
2030 

Kuvan ennustusmallin mukaan akkujen hinnan jatkavat laskuaan ja vuonna 2019 oltaisiin jo alle 200 
$/kWh hintaluokassa. Bloomberg new energy financen ennustusmallien mukaan vuonna 2030 
litiumakustojen tuotantokustannukset olisivat 74 $/kWh tasolla. [23] 
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Kuva 12: Pöyryn selvityksen näkemys akkujärjestelmien hintakehityksestä 

 

Pöyryn teettämän selvityksen mukaan akkujärjestelmien (aurinkosähköjärjestelmän yhteydessä) 
hintojen lasku näyttäisi jatkuvan voimakkaana aina 2030-luvulle asti. Sähkövarastojen merkittävään 
yleistymiseen vaikuttaa luonnollisesti myös vallitseva sähkön hinta. Pöyryn selvityksen mukaan sähkön 
vuosittaisen hinnan nousun oletetaan olevan 2 %:n luokkaa vuoteen 2030 asti, joten akkujen hintojen 
lasku on voimakkaampaa kuin sähkön hinnan nousu. [6] 

Sähkön hinta voi vaihdella kuitenkin paljonkin lyhyelläkin ajanjaksolla, mutta suurin osa skenaarioista 
olettaa sähkön hinnan nousevan maltillisesti. Jos kokonaissähkön hinta on esim. nyt 0,12 €/kWh, on se 
oletetulla 2 %:n nousulla vuonna 2030 n. 0,15 €/kWh eli sähkön hinta olisi noussut keskimäärin 20 %:a 
vuoteen 2030. Vastaavasti sähkövarastojärjestelmien hinta olisi laskenut n. 60 % vuoteen 2030 
nykyisestä hintatasosta. Sähkövarastojärjestelmän kannattavuus riippuu siitä kuinka paljon ja 
monipuolisesti sähkövarastoa pystytään hyödyntämään.  

Yhtenä taloudellisesti kilpailukykyisenä sähkövarastovaihtoehtona voidaan nähdä myös sähköautojen 
käytöstä poistetut ns. second life akustot. Autokäytöstä poistuvat akustot omaavat yleensä edelleen 
riittävästi kapasiteettia esimerkiksi pientalokäyttöön. Tutkimusten mukaan juuri pientalokäyttö olisi 
sähköenergian varastoinnin näkökulmasta taloudellisesti ja ekologisesti paras vaihtoehto. [24]  

 

4 Sähkönenergian varastointi Suomessa  
 

Suomessa sähkön varastointi akustojen avulla on Pohjois-Euroopan mittakaavassa kehittynyttä. 
Suomessa sijaitsevat Pohjois-Euroopan suurimpiin kuuluvat akkuihin perustuvat sähkövarastot. 
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi Suomessa sijaitsevia merkittävimpiä sähkön varastointikohteita. 
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Viikin ympäristötalo 

Helen rakennutti yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa Suomen ensimmäisen 
sähkövarasto. Akuston toimituksesta vastasi Siemens Osakeyhtiö. Sähkövaraston energiakapasiteetti on 
45kWh, kapasiteettia voidaan myöhemmin kasvattaa. [29]  

Ympäristötalon kohde toimii osana kantaverkkoa tasoittaen aurinkopaneeleista saatavaa energiaa sekä 
kiinteistön kulutusta. Akustolla voidaan luoda puskuri myös sähköautojen latausta varten, jolloin 
sähköverkosta hetkellisesti tarvittavan tehon määrä jää vähäisemmäksi. Nämä toiminnot käyttävät vai 
puolet akuston todellisesta kapasiteetista, joten Helen hyödyntää toisen puolen käyttöajasta 
sähköverkon tukemiseen. Ympäristökeskukselle maksetaan kiinteää korvausta tästä akuston käytöstä 
joka auttaa lyhentämään investoinnin takaisinmaksuaikaa [37]  

Suvilahden sähkövarasto  

Helsingin Energian, ABB:n, Helen sähköverkko olivat mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena oli 
hankkia sähkövarasto Suvilahteen. Kohteeseen valikoitui Landis+Gyrin toimittama Toshiban valmistama 
600kWh:n akusto, joka on rakennettu 15 000 yksittäisestä akkukennosta. Sähkövarastoa on tarkoitus 
hyödyntää jatkuvana säätövoimana sekä reservitehona osana sähköjärjestelmää, sekä loistehon 
kompensointiin Helen sähköverkolle. [38]  

Fortum Batcave 

Fortumin Järvenpäässä sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen on rakennettu Batcaveksi nimetty 
virtuaalivoimala. Akuston energiakapasiteetti on 1MWh ja se koostuu litium-ioni-kennoista, joita on 
käytetty akustoon 6600 kappaletta. [39] Akuston teho vastaa n.10 prosenttia koko voimalaitoksen 
sähkötehosta. Toimittajana akustolle oli ranskalainen SAFT. Akustoa on tarkoitus hyödyntää mm: 
kuorman hallinnassa, UPS käytössä, Black start kokeilussa, Primääri säätelyssä, jännitteensäädössä sekä 
osana optimointia VPP. [27] 

LUT Green Campus  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston alueella sijaitsee 132kWh:n akusto testikäytössä. Akusto on 
kytketty osaksi älykästä tasajännite verkkoa. Akusto on rakennettu alusta alkaen itse. Alueella on myös 
V2G piste, jonka kautta on mahdollista kytkeä sähköauton akusto osaksi verkkoa. [40]  

Haikolan talo  

Nurmeksessa sijaitseva haikolantalo oli mukana Pikesin poweria biomassasta hankkeessa, jonka 
yhteydessä kohteeseen hankittiin aurinkopaneelit sekä litiumioni-akusto. Kohteeseen valitun akuston 
energiakapasiteetti oli 6kWh ja valmistajana Fronius. Akustolla on tarkoitus tehostaa 
aurinkosähköjärjestelmän toimintaa lataamalla päivisin ylituotettu energia akustoon myöhempää 
käyttöä varten. Näin saadaan tehostettua järjestelmän omakäyttöastetta kesällä, jolloin tuotantoa on 
enemmän kuin kulutusta [41]   

Kauppakeskus Sello 

7.9.2017 julkaistiin lehdistötiedote, jossa kerrottiin älykkään energiajärjestelmän rakentamisesta 
Kauppakeskus Selloon. Kauppakeskukseen on tulossa Siemens osakeyhtiön toimittama akusto. Akusto 
on tilaus hetkellä Pohjois-Euroopan suurin kiinteistöön sulautettava sähkövarasto, teholtaan 1,68 MW ja 
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kapasiteetiltaan 2 MWh. Akustoa on tarkoitus käyttää virtuaalivoimalana osana uusia aurinkopaneeleja. 
Valmistuessaan järjestelmä kykenee säätämään energiankulutustaan automaattisesti ostamalla, 
varastoimalla ja kuluttamalla energiaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Älykäs ohjausjärjestelmä lyhentää 
uusiutuvaan energiaan tehdyn investoinnin takaisinmaksuaikaa puolella. Koko järjestelmä on tarkoitus 
ottaa käyttöön viimeistään syksyllä 2018 [42] 

Lidl logistiikka keskus  

Lidlin tavoitteena on rakennuttaa Pohjoismaiden ympäristöystävällisin jakelukeskus Järvenpäähän. [43] 
Tukea ympäristöystävällisen jakelukeskuksen rakentamiseen myönnettiin 1 479 900 euroa. Tuolla 
sumalla on tarkoitus rakentaa älykäs sähkönhallintajärjestelmä johon kuuluvat mm: älykäs mikroverkko-
ohjaus, energiakäytön optimointi, sähkön ja lämmön kysyntäjousto, sähkö- ja lämpövarasto, 
aurinkosähköjärjestelmä sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Kohteelle on anottu excellent-tason 
Breeam-ympäristösertifikaatti. [44] 

 

5 Sähköenergian varastointi maailmalla  
 

Sähkövarastojen määrä maailmalla on kasvussa. Samassa tahdissa kasvaa myös sähkövarastojen 
kapasiteetin koko. Kaikkien käytössä olleiden sähkövarstojen yhteenlasketun kapasiteetin koko oli 
vuonna 2017 arviolta 4,67 TWh. On myös arvioitu, että tämä määrä tulisi kolminkertaistumaan vuoteen 
2030 mennessä, jos uusiutuvan energiantuotannon on tarkoitus tuplautua tuona aikana. [45] 

Hampuri 

Vattenfallin, BMW:n ja Bosch:in yhteistyössä rakentama sähkövarasto on tarkoitettu koe käyttöön. 
Sähkövarasto on rakennettu second-life akustoista jotka ovat olleet vielä käyttökuntoisia. 
Taajuussäätöön pitämään sähköverkon taajuus 50hz. Akustot ovat peräisin sähköajoneuvoista. 
Sähköverkontasapainottamiseen, etenkin aurinkosähkön ja tuulivoiman tuotannon osalta. 
Sähkövarastoon on käytetty 2600 akkumoduulia jotka ovat peräisin yli 100 sähköajoneuvosta. 
Sähkövaraston käytettävissä oleva teho on 2MW. Kapasiteettia sähkövarastolle käytetyistä akuista 
kertyy arviolta 2,8MWh. [46] 

Amsterdam 

Johan Cruijff arenan yhteyteen rakennettiin akusto yhteistyössä Nissanin, Eatonin sekä The mobility 
housen kanssa. Akustossa on käytetty osittain Nissan Leafin käytettyjä akkuja. Näin on voitu testata 
käytettyjen sähköauton akkujen mahdollista hyödyntämistä sähkövarastona. Akusto on teholtaan 3MW 
ja sitä voidaan kasvattaa skaalautuvasti suuremmaksi tarpeen mukaan. Akuston kapasiteetti puolestaan 
on 2,8 MWh. Akustoihin on myös kytketty areenalle jo aikaisemmin asennettu aurinkovoimala. Akustoa 
on tarkoitus käyttää kuorma huippujen tasoittamiseen, sekä sähköverkon taajuuden säätöön ja 
tasapainottamiseen. Jatkossa on myös tarkoitus hyödyntää akustoja sähköautojen latauksessa. [47] 
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Hornsdale 

Tullivoimalapuiston yhteyteen rakennettu akuston tarkoitus on tuottaa sähköä tuulettomina hetkinä ja 
näin ollen tasoittaa tuulivoimalla saatavan sähkönmäärää. Akusto on lithium ion teknologiaa käyttävä ja 
se on Teslan valmistama. Kyseinen akusto sai osakseen suurta huomiota, koska se luvattiin toimittaa 100 
päivässä. Akuston teho on 100MW, ja kapasiteettia akustolla kertyy 129MWh. [48] 

Hokkaido 

Vuonna 2015 rakennettua akustoa käytetään taajuuden säätämiseen, sekä sähköverkon mahdollisten 
häiriöiden tasoittamiseen. Akuston jota käytetään kyseisessä kohteessa, on redox virtausakusto. 
Asennettu akusto on teholtaan 15MW ja kapasiteetiltaan 60MWh. Akusto on rakennettu 11MW 
aurinkovoimalan yhteyteen. [49] 

Tau  

Aikaisemmin saari tuotti tarvitsemansa energian diesel generaattoreilla. Nykyisin sähköntuotanto 
hoidetaan 1,4 MW aurinkopaneelivoimalla, jonka yhteydessä on 6MWh:n li-ion akusto. Akuston 
toimittajan on ollut Tesla. Akuston avulla sähköntuotanto voidaan turvata saarelle kolmeksi päiväksi 
ilman auringonpaistetta. [50] 

Kauai 

Saarella on aikaisemmin käytetty fossiilisia polttoaineita sähköntuotantoon, etenkin öisin jolloin 
uusiutuvilla energiamuodoilla sähkön tuotanto on ollut vähäistä. Myös Kauai:n sähkövarasto toimii 
osana aurinkosähkövoimalla. Akuston kapasiteetti on 52MWh ja sen on toimittanut Tesla. Yö aikana 
akustoista käytetty energia voidaan ladata pelkkiä aurinkopaneeleita käyttämällä täyteen seitsemässä 
tunnissa. [51] 

 

6 Sähkövarastojen yleistyminen ja sen vaikutukset 
 

Akku teknologian kehittyminen ja yleistyminen, luo uusia työpaikkoja ympäri maailmaa. Myös suomesta 
löytyy osaamista raaka-aineiden hankinnasta ja jalostamisesta aina akkujen kierrätykseen sekä 
uusiokäyttöön. Kaivostoiminnan kautta suomessa olisi mahdollista hyödyntää maaperästä löytyviä 
metalleja. Näin ollen mahdollisten raaka-aineiden kuljettaminen jäisi vähäiseksi.  

Erityisesti litiumia käytetään hybridi, sekä sähköautojen akustojen valmistukseen. Suomessa olevat 
litium varannot sijaitsevat pääosin Kokkolan, Kruunupyyn ja Kaustisen alueella. Alueelle on suunnitteilla 
litiumkarbonaattirikasteen tuotannon käynnistäminen, jolloin litiumkarbonaattirikastetta voitaisiin 
hyödyntää mahdollisesti akkuteollisuuteen raaka-aineeksi. [52] 

Keliber Oy:n on suomalainen kaivosyhtiö, jonka suunnitelmissa on aloittaa litiumkarbonaatin 
tuottaminen litiumakkumarkkinoiden käyttöön vuonna 2020. Vuosittaisen tuotannon on arvioitu olevan 
jopa 12 000 tonnia litiumkarbonaattia. Tuotantoa varten on tarkoitus myös rakentaa 
litiumkemiantehdas Kokkolaan. 
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Nocart on vuonna 2010 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen yritys joka toimintaan 
kuuluvat tärkeänä osana PMU yksiköt, sekä kontteihin toteutettavat erinäiset energiaratkaisut. PMU 
yksiköiden tehtävä on toimia ohjaavana älynä sekä rajapintana jossa yhdistyvät mahdollinen energian 
tuotanto, kulutus sekä varastointi. PMU:ta on mahdollista käyttää verkkoon kytkettynä sekä off-grid 
verkossa. PMU:t ovat myös modulaarisia ja helposti päivitettävissä mahdollisen lisä tarpeen mukaan. 
[53] 

Suomessa myös vuonna 2010 perustettu green energy finland joka tunnetaan nykyisin myös nimellä 
GEF. GEF:in tuote valikoimaan kuuluvat tärkeänä osana sähkövarastot joita se tarjoaa kotitalouksille 
sekä yrityksille. Vuoden 2018 GEF:in on tarkoitus siirtyä käyttämään omia sähkövarstoja, tällä hetkellä 
heillä on kuitenkin tarjottavana Froniuksen 3,6 – 9,6kWh:n solar batteryä. Suurena osana GEF:in 
liiketoimintaa ovat myös aurinkovoimalat, sekä tuotannon seuranta ja kulutuksen ohjausjärjestelmät. 
[54]  

Suomalaista osaamista akkujen tehokkaaseen kierrätykseen tarjoaa AkkuSer Oy. Yritys rakensi Nivalaan 
kierrätyslaitoksen, joka pystyy kierrättämään paristoja, sekä kuiva-akkuja ympäristöystävällisesti. 
Kierrätysprosessi koostuu kolmesta osasta. 

1. Vastaanotto 

2. Lajittelu 

3. Kierrätys / prosessointi 

Kierrätys tapahtuu murskaimella, jossa akustot käsitellään mekaanisesti ilman kemikaaleja ja korkeita 
lämpötiloja, näin ollen käytetty tapa käsitellä akkuja on tehokas ja samalla turvallinen. [55] 
Litiumakkujen kierrätykselle oli 1.5.–31.10.2017 aikavälillä käynnissä pilotti projekti, jolloin litiumakkuja 
vastaanotettiin yhteensä kuudessa pisteessä Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Ylöjärvellä ja Nokialla. 
Pilotin tarkoituksena oli kerätä tietoja ja kokemuksia litiumakkujen mahdollisesta kierrätyksestä. 
Pilotissa kerätyt litiumakut toimitettiin Akkuser Oy:lle, jonka tehtäväksi jäi tutkia ja kehittää litiumakuille 
sopivaa kierrätysmenetelmää. [56]  

Akkukierrätys Pb Oy on erikoistunut lyijyakkujen kierrätykseen sekä niihin liittyvien kierrätyspalveluiden 
myyntiin etenkin akkuja maahantuoville yrityksille. Yrityksen tavoitteena on ollut myös selvittää 
mahdollisia kierrätystapoja uudentyyppisille teollisuusakuiksi luokitelluille litiumioniakuille, jotta 
kyseiset akut saataisiin kierrätettyä yhtä tehokkaasti kuin lyijyakut. [57] 

Akustojen mahdollinen uudelleenkäyttö ja huolto voivat tarjota akustolle lisäarvoa ja pidentää akustojen 
käyttöä vähemmän kuormittavissa tehtävissä ennen kierrätystä. Myös Suomessa olisi tämän tyyppiselle 
liiketoiminnalle mahdollisuus. Sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä akustojen kysynnän määrä kasvaa, 
joka luo lisäkysyntää akuissa käytetyille materiaaleille. [58]  

Vuonna 2010 litiumakuista saatiin kierrätettyä vain 5 prosenttia. Näin ollen kysyntää akkujen uudelleen 
käytöllä sekä mahdolliselle kierrätykselle olisi. Sähköautoista poistuneita akkuja voitaisiin hyödyntää 
vähemmän akkuja rasittavassa kulutuksessa kuten sähkönvarastointiin latausasemilla. Akkujen 
uusiokäyttö ja korjaus kuluttavat vähemmän energiaa kuin akun kierrätys ja uudelleen kokoaminen. [58]  
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7 Yhteenveto 
 

Sähkövarastot voivat toimia monessa eri tarkoituksessa. Sähkövarastot ovat merkittävässä ja miltei 
välttämättömässä roolissa osana tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. Sähkövarastoilla tulee olemaan 
myös merkittävä rooli uusiutuvan energian käytön lisääntymisen mahdollistajana. 

Sähkövarastojen kehitys- ja tutkimustyössä Suomi on edelläkävijä Pohjoismaisella tasolla. Suomessa 
käynnissä olevien tutkimus- ja investointihankkeiden ansiosta saadaan jatkuvasti uutta ja arvokasta 
tietoa sähkövarastoista, sekä niiden käytöstä eri olosuhteissa. On ennustettavissa, että sähkövarastot 
tulevat yleistymään myös Suomessa seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä esteenä sähkövarastojen 
yleistymiselle ovat kustannustaso sekä tarvittavan tiedon ja käyttökokemuksen puuttuminen. Akustot 
ovat Suomessa sopivin vaihtoehto sähkön varastointiin, verrattaessa akkuja esimerkiksi 
pumppuvoimalaitoksiin ja paineilmavarastoihin. Akustot ovat myös toimintavarmoja ja kestävät hyvin 
huollettuna useita vuosia. Pumppuvoimalaitosten ja paineilmavarastojen rakentamiseen vaaditaan 
huomattavasti enemmän resursseja akkusähkövarastoon verrattuna. Todennäköisesti akkuteknologiosta 
litiumteknologiaan perustuvat akut tulevat hallitsemaan sähkövarastomarkkinoita seuraavat vuodet. 
Tämä johtuu autoteollisuuden alati kasvavasta panostuksesta sähköautojen akkuihin, joissa käytetään 
suurimmaksi osaksi litiumakustoja. Suurten autonvalmistajien mukana olo tarkoittaa nopeutuvaa 
kehitystä akkujen kapasiteetissa, tehossa ja kustannuksissa. 

Sähköautojen yleistymisen sekä niiden myyntimäärien kasvun ansiosta on mahdollista, että 
sähkövarastojen hinnat tulevat laskemaan seuraavien vuosien aikana huomattavasti. Tämä tulee 
johtumaan akustojen tuotantoerien kasvusta, sekä teknologian kehityksestä.  

Suomen asema sähkövarastojen edelläkävijänä luo mahdollisuuksia osaamisen viennille ulkomaille. 
Suomesta löytyy osaamista aina materiaalien louhinnasta akkujen kierrätykseen sekä tarvittavaan älyyn 
energiavarastojen optimaaliseen käyttöön.  

Sähköautojen hyödyntäminen sähkövarastona sekä sähköautoista mahdollisesti uusiokäyttöön saatavat 
kustannustehokkaat ns. second-life akut tulevat myös vauhdittamaan sähkövarastojen yleistymistä niin 
pientalo kuin isommassakin sähkövarastomittakaavassa.   
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