
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

2019 

Akkusähkövarastot ja sähköautojen akustot 
säätövoimana sekä uusiutuvan energian 
varastona  

MOBIILISÄHKÖVARASTOILLA ENERGIAHUOLTOVARMUUTTA JA SÄÄTÖVOIMAA 
UUSIUTUVALLE ENERGIALLE 

KIM BLOMQVIST, JARNO HÄRKÖNEN, TARMO MAKKONEN 



 
 1 

    

 
1 JOHDANTO ........................................................................................................................................................ 2 

2 UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET SÄHKÖNTUOTANNOSSA ............................................................................... 2 

2.1 Sähkön tuotanto- ja kulutusrakenne ............................................................................................................ 3 

2.2 Sähköntuotannon haasteita ......................................................................................................................... 4 

3 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖRESERVIT ........................................................................................................... 6 

3.1 Tehotasapainon ylläpito ............................................................................................................................... 7 

3.2 Tulevaisuuden säätömenetelmiä ................................................................................................................. 8 

4 KYSYNTÄJOUSTO ................................................................................................................................................. 10 

4.1 Sähkön tukkumarkkinahinta ....................................................................................................................... 11 

4.2 Huipputehontarve ...................................................................................................................................... 12 

4.3  Säätövoiman päästöt .................................................................................................................................. 13 

5 AKUSTOT SÄHKÖVARASTONA JA SÄÄTÖVOIMANA ........................................................................................... 13 

5.1 Akkusähkövarastot ..................................................................................................................................... 15 

5.2 Sähköautojen akustot ................................................................................................................................. 16 

5.3  Sähkövarastot huipputehontarpeen leikkaajina ........................................................................................ 19 

5.4  Tehon vaikutuksia sähkön hinnoittelussa .................................................................................................. 19 

5.5  Tehoreservi ................................................................................................................................................. 20 

5.6  Sähkövarastot tase/spot-markkinassa ....................................................................................................... 20 

YHTEENVETO .............................................................................................................................................................. 21 

LÄHTEET ...................................................................................................................................................................... 22 

 

  



 
 2 

1 JOHDANTO 

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. Raportin tarkoituksena on käydä läpi sähkövarastojen roolia huipputehontarpeen leikkaajina sekä 

säätövoiman tuottajina. 

2 UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET SÄHKÖNTUOTANNOSSA 

Suomi on EU-maista toiseksi suurin uusiutuvan energian hyödyntämisessä energian loppukulutuksessa. EU 

määrittelee uusiutuvan energian tavoitteet suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen. Suomen tavoitteena 

on 38 % osuus uusiutuvan energian loppukulutuksessa vuonna 2020 johon päästiin ensimmäistä kertaa vuonna 

2014. Uusiutuvien energialähteiden käyttö energian kokonaiskulutuksessa Suomessa on kasvanut 2010 –luvulla 

lähes 10 % saavuttaen vuonna 2017 jo 36 % osuuden energian kokonaiskulutuksesta. [1] 

 

 

Kuva 1. Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990-2017. [1] 

 

Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2017 oli noin 1,36 TJ. Tuulivoiman tuotanto kasvoi vuonna 2017 

uusiutuvista energialähteistä suhteellisesti eniten, jopa 57 % mutta sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 

vain 1,3 %. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 2010-luvulla energiantuotannossa 60 miljoonasta tonnista 41 

miljoonaan tonniin vuoteen 2017. [1]    
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2.1 Sähkön tuotanto- ja kulutusrakenne 

Vuonna 2017 sähkön kokonaiskulutus Suomessa oli 85,4 TWh, kasvua edellisvuoteen oli 0,4 %. Kotimaassa 

tuotettua sähköä oli 65 TWh, joka oli noin 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuotantovajetta katettiin 

sähkön tuonnilla nettotuonnin ollessa 20,4 TWh. Eniten tuotiin sähköä Ruotsista 15,3 TWh ja Venäjältä 5,8 TWh. 

Sähköä vietiin Viroon 1,7 TWh joka oli pääasiallisin sähkön vientikohde. [1] 

 

 

Kuva 2. Sähköntuotanto energialähteittäin 2017. [2]  

 

Sähkön kotimainen tuotanto oli 65 TWh josta tuotettiin ydinvoimalla noin 22 TWh, vesivoimalla noin 15 TWh ja 

biomassalla noin 11 TWh. Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa oli noin 30 TWh eli lähes 

puolet. Aurinkovoiman noin 50 % tuotannon kasvusta huolimatta osuus sähkön tuotannossa jäi alle puolen 

promillen. Kotimaisten energialähteiden kuten vesivoima, tuulivoima, biomassa, turve ja jäte osuus oli yhteensä 

52 % ja sähkön tuotantomäärä noin 34 TWh. Hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus kotimaisessa sähkön 

tuotannossa oli 80 % ja tuotetun sähkön määrä 52 TWh. [2]  
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Sähkön kokonaiskulutus oli 85,4 TWh vuonna 2017. Sähkön kulutuksessa teollisuus oli suurin 47 % osuudella joka 

vastaa 40 TWh sähkön kulutusta sisältäen metsä- ja kemianteollisuuden sekä metallinjalostuksen ja muun 

teollisuuden. Muu käyttö yhteensä 50 % joka vastaa noin 43 TWh sähkön kulutusta sisältäen asumisen ja 

maatalouden sekä palvelut ja rakentamisen. [2] 

 

 

Kuva 3. Sähkön kokonaiskäyttö 2017. [2] 

 

2.2 Sähköntuotannon haasteita 

Energiatoimialaan kohdistuu lisääntyviä vaatimuksia kuten mm. uuden sähkömarkkinalain vaatimus verkkojen 

luotettavuuden parantamisesta sekä fossiilisista polttoaineista luopuminen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet 

päästöjen vähentämisestä lisäävät aurinko- ja tuulivoiman käyttöä joka vaikuttaa tuotannon ja kulutuksen jouston 

tarpeeseen. Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat sääolojen vaihtelusta riippuvaisia ohjaamattomia tuotannon 

muotoja, joten niillä tuotettu energia vaihtelee voimakkaasti tuoden haasteita tehotasapainon hallintaan. 

Ohjaamaton tuotanto heikentää osaltaan muiden voimalaitosten kannattavuutta lisäten haastetta sähkön 

markkinahinnan kehitykselle. [3] 
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Kuva 4. Suomen sähköntuotannon CO2-päästöt vuodesta 2007 vuoteen 2017.  [2] 

Kuvasta voidaan havaita sähköntuotannon päästöjen vähentyneen vuoden 2007 reilusta 20 Mt määrästä noin 6,2 

Mt arvoon vuoteen 2017 eli noin neljäsosaan vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Kyseisenä ajanjaksona 

havaitaan myös erillistuotannon CO2-päästöjen pienentyneen etenkin 2010-luvulla ja yhteistuotannon päästöjen 

pienentyneen viime vuosien aikana. [2] 

Samalla kun uusiutuvan energian osuus kasvaa sähköntuotannossa, sähköä pitäisi pystyä tuottamaan entistä 

tehokkaammin kustannuksia ja päästöjä minimoiden. Yksi suurimmista haasteista sähköenergian tehokkaammalle 

hyödyntämiselle ovat sähkön varastointiin liittyvät kysymykset. Sähköverkossa tarvitaan tehotasapainoa ja tähän 

ongelmaan eräänä ratkaisuna voidaan pitää älykkäitä sähköverkkoja. [4] 
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3 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖRESERVIT 

Suomen ja koko Pohjoismaisen sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan takaamiseksi tarvitaan tehotasapainon 

ja taajuuden säätöön manuaalisia sekä automaattisia seuraavassa kuvassa esitettyjä sekunneista minuutteihin 

aktivoituvia reservejä. [5]  

 

Kuva 5. Pohjoismaissa käytössä olevat reservit. [5] 

Taajuuden vakautusreservi (FCR, Frequency Containment Reserve) sisältää sekunteja käsittävän Taajuusohjatun 

häiriöreservin (FCR-D) ja minuutteja käsittävän Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N). 15 minuutin pituisen 

jakson käsittävä Taajuuden palautusreservi (FRR, Frequency Restoration Reserve) käsittää automaattisen 

taajuudenhallintareservin (aFRR) sekä (mFRR) Säätösähkömarkkinat, Säätökapasiteettimarkkinat, 

Varavoimalaitokset. Korvaava Reservi (RR, Replacement Reserve) on useiden tuntien sisällä tapahtuvaa säätöä. [5] 

  



 
 7 

3.1 Tehotasapainon ylläpito  

Tehotasapainotilanteessa taajuus on 50 Hz ja normaalitilanteessa vaihteluväli on +/- 0,1 Hz. Häiriötilanteessa 

taajuuden vaihteluväli on +/- 1 Hz. [6] Taajuusohjattua häiriöreserviä on Suomessa käytettävissä 220-265 MW ja 

Pohjoismaissa yhteensä 1200 MW. Taajuusohjattu häiriöreservi toimii suuremmissa taajuuspoikkeamissa 5/30 s 

aikana. Taajuusohjattua käyttöreserviä on Suomessa käytettävissä 138 MW ja Pohjoismaissa yhteensä 600 MW. 

Taajuusohjatussa käyttöreservissä säätöviive on pari minuuttia. Taajuusohjattu häiriöreservi aktivoituu 

ensimmäisenä, jos suuri tuotantolaitos vikaantuessaan kytkeytyy irti sähköverkosta. [5] 

 

 

Kuva 6. Suomessa käytössä olevat reservit. [5] 

Automaattista taajuudenhallintareserviä on käytössä Suomessa 70 MW ja Pohjoismaissa yhteensä 300 MW. 

Automaattinen taajuudenhallintareservi toimii parin minuutin viiveellä säätäen jatkuvasti voimalaitoksen tai 

kulutuskojeen ohjetehoa Fingridiltä tulevan tehonpyyntisignaalin perusteella. Yhteispohjoismaiset 

säätösähkömarkkinat aktivoidaan tarvittaessa manuaalisesti 15 minuutin sisällä. Pohjoismaisilla 

kantaverkkoyhtiöillä tulee olla lisäksi käytettävissään nopeaa häiriöreserviä aina oman alueen mitoittavan vian 

mukaisesti. Fingridillä nopeaa häiriöreserviä on 880-1100 MW riippuen kunkin käyttötilanteen mitoittavasta 

viasta. Nopea häiriöreservi tarkoittaa varmistettua 15 min ylössäätökapasiteettia. [5] 

Säätösähkömarkkinat ovat pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämät ja Suomessa ylläpidosta vastaa 

kantaverkkoyhtiö Fingrid. Säätösähkömarkkinat ovat tarjousperiaatteella toimivia jossa tuotannon ja kuorman 

haltijat antavat säätötarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan. [7] 
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Kuva 7. Säätösähkön tarjoukset. [7] 

Säätösähkömarkkinoille jätettyjä tarjouksia aktivoidaan manuaalisesti kantaverkkokeskuksesta tarpeen mukaan 
niin normaalitilanteissa kuin myös häiriötilanteissa tehotasapainon ylläpitämiseksi. Säätötarjouksessa annettavia 
tietoja ovat teho (MW), hinta (€/MWh), tuotanto/kulutus, tarjottavan resurssin sijainti (siirtoalue), tarjottavan 
resurssin nimi (voimalaitos, tuotantolaji tms.). Tarjottavan resurssin tulee kyetä toteuttamaan 10 MW 
tehonmuutos 15 min ajassa ja elektronisen aktivoinnin käytössä ollessa tehovaatimus on 5 MW. [7] 

Säätösähkömarkkinasopimukseen sisältyy myös säätökapasiteettimarkkinat, jotka otettiin käyttöön keväällä 2016. 
Säätökapasiteettimarkkinoilla pyritään varmistamaan nopean häiriöreservin riittävyys niin omien kuin myös 
vuokrattujen varavoimalaitosten huolloissa ja keskeytyksissä. Fingridillä on oltava nopeaa häiriöreserviä 
mitoittavaa vikaa vastaava määrä. [7] 

3.2 Tulevaisuuden säätömenetelmiä  

Tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmässä säätämisen tarve lisääntyy säästä riippuvien tuotantomuotojen 

lisääntymisen myötä. Sähköjärjestelmän sähköntuotannonvajeiden täyttämiseen voidaan käyttää mm. 

akkusähkövarastoja, nopeasti käynnistyviä pumppuvoimalaitoksia sekä kysyntäjoustojärjestelmiä jotka leikkaavat 

sähkönkäyttöä tai siirtävät kulutusta ajankohtaan jolloin kulutus on pienempi. Mahdollista on myös muuntaa 

voimalaitoksissa tuotettua sähköä kaasuksi tai lämmöksi jotka ovat helpommin ja edullisemmin varastoitavissa. 

Kuvasta 8 voidaan havaita eri säätömenetelmien eroavaisuuksia niin lyhyen kuin myös pitkän aikavälin 

säätämisessä. [8] 
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Kuva 8. Voimajärjestelmän säätömenetelmiä aikajanalla. [8] 

Akkusähkövarastojen sekä kysyntäjoustomenetelmien voidaan havaita soveltuvan parhaiten lyhyen aikavälin 

säätämiseen sekunneista muutamiin tunteihin mukaan luettuna sähköautojen akustot. Vesivoima puolestaan 

soveltuu säätämiseen pitkällä, sekunneista yli vuoteen ulottuvalla ajanjaksolla. Akusto ja kysyntäjousto tarjoavat 

mahdollisuuden siirtää sähkön kulutusta toiseen ajankohtaan tai leikata sähkönkäytössä esiintyviä piikkejä 

hetkellisesti. Akusto on kuitenkin ensin ladattava jollakin tuotantomuodolla tuotetulla sähköllä, kun puolestaan 

vesivoimalaitokset pystyvät nopeasti tuottamaan sähköjärjestelmän tarvitsemaa lisäsähköä. [8] 
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4 KYSYNTÄJOUSTO 

Säästä riippuvien uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkosähkön ja tuulivoiman käytön lisääntyminen lisää 

tuotantovaihteluita aiheuttaen haasteita sähköenergiajärjestelmän tehotasapainon hallintaan. 

Sähköenergiajärjestelmän tuotannon ja kulutuksen pitäminen yhtä suurina koko ajan on tärkeää verkon 

taajuuden kannalta. [9] 

 

Kuva 9. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino. [5] 

Verkon taajuus pyrkii laskemaan, mikäli kulutus on suurempi kuin tuotanto ja nousemaan jos tuotanto on 

suurempi kuin kulutus. Perinteisen sähköenergiajärjestelmän tehotasapainon ylläpito on toteutettu säätämällä 

tuotantoa, esimerkiksi vesivoimalaitoksissa ja hiililauhdevoimalaitoksissa. Tulevaisuudessa 

sähköenergiajärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen pitäminen tasapainossa vaatii huomattavasti enemmän 

tehotasapainon ylläpitämiseen osallistuvaa säätökapasiteettia, joista voidaan mainita kysynnän jousto ja erilaiset 

energiavarastot. Kysynnän jouston avulla on mahdollista pienentää sähköntuotannon päästöjä, jos esimerkiksi 

hiililauhdevoimalaitoksella tuotettu sähkö voidaan korvata vesivoimalla tuotetulla sähköllä. Kysyntäjousto sisältää 

kuitenkin jakeluverkkotasolla riskin, että paikallisen jakeluverkon huippukuormitus on samaan aikaan kun halvan 

sähkön ja kysyntäjouston vuoksi jakeluverkon huippukuormitus lisääntyy entisestään. [9] 
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Valtakunnan verkossa esiintyy tehohuippuja ja niillä on sähkön hintaa nostava vaikutus. Tehohuippujen aikaan 

myös sähköntuotannon päästöt lisääntyvät, kun sähköä joudutaan tuottamaan paljon päästöjä aiheuttavilla 

tuotantomuodoilla. Sähkönkulutusta on kuitenkin mahdollista ohjata kysyntäjouston avulla tehohuippujen 

ajankohdista sellaisiin ajankohtiin, jolloin sähkö on edullisempaa. Tulevaisuudessa tällaisten edullisen sähkön 

hinnan ajankohtiin voitaisiin ohjata esimerkiksi sähköautojen tai sähkövarastojen lataaminen. [9] 

4.1 Sähkön tukkumarkkinahinta 

Sähkön tuntimarkkinahinnan muodostumista selventää kuva 10 jossa kaikille markkinaosapuolille yhteinen 

tuntikohtainen sähkön tukkumarkkinahinta sijaitsee kysynnän ja tarjonnan käyrien leikkauspisteessä ja määräytyy 

kyseisen tunnin kalleimman käytössä olevan tuotantomuodon mukaan. Kuvasta voidaan havaita kysyntää 1 ja 2 

esittäviltä kuvaajilta kuinka sähkön hinta kallistuu, kun kysynnän kasvaessa sähköä joudutaan tuottamaan 

yhteistuotannon (CHP, Hinta 2) lisäksi myös hiililauhdevoimalaitoksella (Hinta 1). Sähkön kysynnän edelleen 

kasvaessa joudutaan sähköä tuottamaan myös kaasuturbiineilla, jolloin seurauksena on sähkön hinnan 

kallistuminen entisestään. [9] 

   

Kuva 10. Sähköenergian tukkumarkkinahinnan muodostuminen. [9] 

Sähkön kysynnän pienentyessä voidaan samalla havaita sähkön tuntikohtaisen tukkumarkkinahinnan laskevan 

hinnasta 1 hintaan 2. Kysynnän pienentyminen hyödyttää kulutusta vähentävien käyttäjien lisäksi myös kaikkia 

muita sähkönkäyttäjiä sähkön hinnan alenemisena. [9] 
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4.2 Huipputehontarve 

Suomen sähköverkossa sähkön käyttöhuippu ajoittuu tyypillisesti talviaikaan ja se on kestoltaan lyhytaikainen. 

Alla esitetystä kuvaajasta voidaan havaita sähkön käyttöhuipun tasainen kasvaminen vuodesta 1980 lähtien yli 

kaksinkertaiseksi vuoteen 2017 mennessä. Vuonna 1980 sähkön huippukysyntä oli noin 6500 MW ja vuonna 2017 

hieman yli 14000 MW. Vuonna 2017 sähkön käyttöhuippu ajoittui tammikuun 5. päivään. [2] 

 

Kuva 11. Sähkön käyttöhuiput 1980-2017. [2] 

Kuvasta voidaan havaita sähkön käyttöhuipun kasvamisen tasaantuneen 2000-luvun puoliväliin tultaessa. [2] 

Seuraava kuva esittää sähköjärjestelmän tehon ja säätökyvyn vajetta Suomessa. Kuvasta voidaan havaita, että 

tilanteessa jossa sähkön huippukysyntä on ollut n. 15200 MW ja kotimainen tarjonta maksimissaan 11300 MW, 

joudutaan n. 3900 MW suuruista syntynyttä tehovajetta kattamaan 300 MW tehoreservillä sekä vähintään n. 

3500 MW määrällä tuontisähköä. [9] 

 

 

Kuva 10. Tehon ja säätökyvyn vaje Suomessa. [9] 
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4.3  Säätövoiman päästöt 
 

Säätövoiman päästökerroin riippuu luonnollisesti siitä, mitä sähköntuotantomuotoa käytetään kulloinkin 

säätövoiman tuottamiseen. Vesivoima on yleensä tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätövoimaa, mutta sen 

käyttäminen ei ole aina mahdollista. Vesivoiman ympäristövaikutukset muodostuvat rakennettaessa patoja ja 

säännöstelyaltaita. Kun vesivoimaa tuotetaan sen ympäristövaikutukset aiheutuvat säännöstelystä, joka vaikuttaa 

veden pinnankorkeuteen sekä virtaamien vaihteluun. 

Säätövoimaa voidaan kuitenkin joutua tuottamaan kivihiilellä tai korkeapäästöisenä tuontienergiana, mikäli 

vähäpäästöistä sähköä ei ole tarjolla. Säätövoimaa ei tule sekoittaa tehoreserviin tai varavoimaloihin. [10] 

Sähkövarastoilla voitaisiin mahdollisesti tuottaa päästökertoimeltaan vähäpäästöistä säätövoimaa (mikäli 

sähkövarastojen oma energia on tuotettu uusiutuvalla energialla). Sähkövarastojen etuna säätövoiman 

tuotannossa on sekuntien vaste, korkea hyötysuhde sekä vähäiset siirtohäviöt. Korkeapäästöistä säätövoimaa 

käytettäessä voidaan sähkövarastoilla välttää hiilidioksidipäästöjä sekä energiantuottaja saa taloudellista säästöä 

alati kasvavista päästömaksuista käytettäessä uusiutuvaa varastoitua energiaa korkeamman päästön 

energianlähteen sijaan.  

Sähkövarastojen ongelma on vielä niiden pieni kapasiteetti, mutta myös älykäs kysyntäjousto vähentää 

merkittävästi säätövoiman tarvetta. Kysyntäjouston mahdollistavat osaltaan merkittävällä roolilla sähkövarastot 

ja kehittyneen kysyntäjouston avulla voidaan välttää pelkkää sähköä tuottavien hiililauhdevoimalaitosten käyttöä 

säätövoimana. Sähkövarastoilla osana kysyntäjoustoa voidaan myös välttää merkittäviä investointeja 

voimalaitoksiin, joita käytetään ainoastaan säätökapasiteettitarkoituksiin. [11] 

 

5 AKUSTOT SÄHKÖVARASTONA JA SÄÄTÖVOIMANA 

Akkualan kehittymiseen kohdistuu suuria odotuksia niin kotimaassa kuin myös kansainvälisestikin. Alalla uskotaan 

uusien liiketoimintamallien kehittymiseen sekä toivotaan verotuskäytäntöihin selkeyttä. Akkujen hintojen 

laskunopeus on 5-10 %/vuosi ja sen odotetaan pysyvän ennallaan. Tällä hetkellä litiumioniakut nähdään 

keskeisimpänä teknologiana, johon kehitys keskittyy ja niiden ohella selvitetään olemassa olevien lyijyakkujen 

jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Litiumioniakkujen massatuotantoon suuret investoinnit edistävät hintojen 

alentumista edelleen. Litiumioniakkujen hyvinä puolina nähdään mm. parantunut turvallisuus, vähäinen 

itsepurkautuminen, pienen koon mukanaan tuoma energiatiheys, lyhyt vasteaika sekä ne tarvitsevat vähemmän 

ilmastointia kuin lyijyakut. Litiumioniakkuja voidaan varata 20 … 70 % välillä kun puolestaan lyijyakkuja täytyy 

käytännössä pitää varattuna 100 % arvoon. Lyijyakut soveltuvatkin ainoastaan ylös säätöön, kun 

tuotannonvajaustilanteessa verkon kuormitusta vähennetään lisäämällä tuotantoa syöttämällä sähköä akuista. 

Lyijyakkujen ja litiumioniakkujen välillä on eroa myös siinä, että kuinka monta lataus- ja purkauskertaa ne 

kestävät. Litiumioniakkuja voi ladata ja purkaa noin 5000 kertaa kun lyijyakut kestävät vain joitain satoja kertoja. 

Sähköverkon ja sähköntuotannon komponentteihin verrattuna litiumioniakkujen käyttöikää voidaan pitää 

kuitenkin suhteellisen lyhyenä. [6]  
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Akkualalla saattaa olla Suomelle myös kansantaloudellista merkitystä, kun otetaan huomioon seuraavassa 

kuvassa esitetty akkujen koko arvoketju alkaen akkukemikaaleista ja päättyen erilaisiin tietoteknisiin 

osaamisalueisiin. [6] 

 

Kuva 11. Akkujen arvoketju Suomessa. [6] 
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Suomessa on yrityksiä kuten Freeport Cobalt ja Nornickel joissa on merkittävää akkukemikaalien kuten kuparin, 

nikkelin ja koboltin tuotantoa ja litiumakkumetallien tuottajana Suomi on Euroopan suurin. 

Akkukemikaalituotannon käynnistämistä ovat puolestaan suunnittelemassa Keliber ja Terrafame. Akkumoduulien 

tuotantoa piensarjatuotantona työkoneisiin on käynnistämässä Valmet Automotive ja tarkoituksena on käyttää 

kiinalaisen CATL:n valmistamia kennoja. Monet suomalaiset yritykset kuten Valmet Automotive, ABB, Wärtsilä, 

Visedo/Danfoss, Linkker, Kalmar, Avant, Sandvik ja Rocla soveltavat akkuja työkoneiden sähköisissä ja 

hydraulivoimalinjoissa. Suomessa on monia merkittäviä sähköajoneuvojen latausjärjestelmien parissa toimivia 

toimijoita kuten Ensto, Fortum Charge and Drive sekä Liikennevirta. Fortumin ja Wärtsilän tavoitteena on päästä 

Intian ja Yhdysvaltojen uusiutuvan energian markkinoille hyödyntämään akkuja hybridivoimaloiden 

energiavarastoina. Energiayhtiöt ja kotitalouskokoluokan akkuja toimittavat tahot pyrkivät hyödyntämään akkuja 

osana sähköjärjestelmää. Myös käytettyjen akkujen kierrätyksen parissa on toimintaa. [6] 

Akkujen määrän odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa sähköisen liikenteen kasvun sekä sähköisten työkoneiden 

lisääntymisen myötä. Tällä hetkellä akkujen hintoja pidetään vielä kalliina varsinkin sähkön välivarastointia 

ajatellen ja keskeisenä tavoitteena onkin etsiä akuille käyttökustannuksia alentavia käyttötapoja. Sähkön 

välivarastoinnissa pelkästään tuntihintojen erolla ansaitseminen on vaikeaa. Esimerkiksi jos 1 MW/1 MWh akun 

hinta on 0,5 miljoonaa euroa ja kesto 5000 sykliä, täytyy akulla saada 100 euron tuotto jokaista sykliä (lataus-

purku) kohti jolloin akku maksaisi itsensä takaisin. Laskelmassa ei ole huomioitu energiahäviöitä, pääoma- ja 

huoltokustannuksia ja investoinnin tuottovaatimuksia. Esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa tällaisia vuorokausia oli 

vain yksi, 11.10.2017 jolloin sähkön tuntihinnassa halvimman ja kalleimman ero ylitti 100 euroa. Akkujen merkitys 

energianvarastoinnissa kasvaa koko ajan mutta nykyisellään akkuja ei pidetä kilpailukykyisinä suurten 

energiamäärien varastoina verrattuna esimerkiksi vesi- ja pumppuvoimaloihin. Esimerkiksi jos 100 MW tuulipuisto 

tuottaa sähköä 80 MW tunnissa niin noin suuren sähkömäärän varastointi akustoon ei ole mahdollista nykyisillä 

muutaman MWh akustoilla jotka ovat sopivimpia sähköjärjestelmän taajuuden säätämiseen. Tarvetta on 

energiavarastoille, joihin voidaan varastoida suuria energiamääriä pidemmäksi aikaa. [6]       

5.1 Akkusähkövarastot 

Akkusähkövarastot ovat vielä nykyisin kalliita mutta hintojen odotetaan laskevan tulevaisuudessa ja lisäävän 

hankinnan kannattavuutta. Suomessa kuten myös ulkomailla on käynnissä sekä toteutunut monia 

akkusähkövarastointiin liittyviä pilottiprojekteja. Maissa kuten Saksa, UK, Australia ja Ruotsi jotka ovat akkujen 

käyttöönoton kärkimaita, tuetaan merkittävästi akkujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Suomessa tuki on 

kohdistunut lähinnä suuriin akustoihin. Suomessa suuriin akkuihin liittyvää kokemusta ovat hankkineet mm. 

Helen, Fortum, Siemens, Schneider Electric, Fingrid ja Kauppakeskus Sello. Helenin hankkeista voidaan mainita 

Viikin ympäristötalo, Suvilahden sähkövarasto sekä kaksisuuntainen sähköautojen latauspiste (V2G). 

Ympäristötalossa on käytössä Siemensin toimittamat akut, teholtaan 90 kW ja kapasiteetiltaan 45 kWh. 

Suvilahden sähkövarasto-hankkeen eräänä osapuolena on Fingrid. Fortumin pilottiprojekti Batcave on 

Pohjoismaiden suurin sähkövarasto. Batcave käyttää ranskalaisen SAFT:in valmistamia akkuja. Kauppakeskus 

Sellon kiinteistöön tulee Siemensin toimittama akku, joka on suurin kiinteistökokoluokan akku Pohjoismaissa, 

teholtaan 1,68 MW ja kapasiteetiltaan 2 MWh. [6] Schneider Electric toimittaa Lidlin Järvenpään 

jakelukeskukseen kysyntäjoustoa hyödyntävän mikroverkon sisältävän energianhallintajärjestelmän. 

Energianhallintajärjestelmä sisältää älykkään mikroverkko-ohjauksen, energiankäytön optimoinnin, sähkön ja 

lämmön kysyntäjouston, akkusähkövaraston, 1600 aurinkopaneelia sisältävän aurinkosähköjärjestelmän sekä 

lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän. Akkusähkövaraston ansiosta pystytään vähentämään yleisestä jakeluverkosta 

ostetun sähkön määrää käyttämällä akustoon varattua sähköä omaan kulutukseen. [12]   
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Pienempiä akkuja käytetään erilaisissa kiinteistöissä kuten asuintaloissa, maatiloilla sekä yrityksissä ja pääasiallisin 

käyttö on mm. aurinkosähkön varastoina sekä sähköautojen latausjärjestelmien yhteydessä. Taloudelliset tekijät 

eivät vielä ohjaa aurinkopaneeleiden ja sähkövaraston hankintaa vaan enemmänkin kiinnostus teknologiaa 

kohtaan, ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto sekä muille esimerkkinä oleminen. Sähkövaraston ja 

aurinkopaneeleiden hankinnan ennustetaan kuitenkin olevan taloudellisesti kannattavaa kahden vuoden sisällä, 

jonka myötä myös kysynnän odotetaan lähtevän kasvuun. Akkusähkövarastojen avulla mahdollistetaan 

aurinkosähkön tehokkaampi käyttö ja parempi jopa yli 90 % käyttöaste. [6]  

Käynnissä on monia hankkeita eri tahoilla kuten mm. Green Energy Finland (GEF), Naps Solar System ja Helen. 

Green Energy Finlandin kiinnostuksen kohteena ovat pientalot sekä pk-yritysten kiinteistöt. Järjestelmissä on 

usein akut, latauspiste sähköautolle sekä ohjattava lämminvesivaraaja jota on mahdollista käyttää varastona sekä 

kysyntäjoustokomponenttina. Naps Solar System markkinoi saksalaisen Sonnen tuotetta jonka tuotemerkki on 

Napsin KotiAkku. Sonnen akku on Sonyn valmistama litium-rautafosfaatti-akku (LiFePO4). Järjestelmä on 3-

vaiheinen, sillä on 10 v täystakuu ja sen laskennallinen käyttöikä on 20 vuotta. Akkuun voidaan ladata 

aurinkosähköjärjestelmän päivän ylituotanto ja purkaa akusta sähköä hämärän tultua. Akkua on mahdollista 

ladata myös suoraan sähköverkosta yöllä, kun sähkö on halvempaa ja käyttää sähköä akusta päivällä, kun 

ostosähkö on kalliimpaa. Pientaloihin on tarjolla akkuratkaisuja useilla eri valmistajilla. Naps Solar System 

toimittaa 4-16 kWh akkuja aurinkopaneeleihin. Eaton markkinoi samoja akkuja kuin Nissanin autoissa ja niihin on 

mahdollista varastoida sähköä 4,2-9,5 kWh. Helen puolestaan tarjoaa aurinkosähköjärjestelmän, invertterin ja 

akun sisältävää tuotepakettia tarkoituksena sähkön ylituotannon varastoiminen virtuaaliakkuun joka toimii 

samalla osana älykästä sähköverkkoa pystyen tarjoamaan kysynnän joustoa. [6]        

5.2 Sähköautojen akustot 

Suomessa on sähköautoja tällä hetkellä joitain tuhansia mutta niiden yleistymisen odotetaan lisääntyvän 

viimeistään 2020-luvulle tultaessa. Ennusteiden mukaan 2030-luvulle tultaessa Suomessa odotetaan olevan 

vähintään 250000 sähkökäyttöistä autoa. Lisäksi akkujen määrän odotetaan kasvavan työkoneiden määrän 

lisääntymisen myötä. Sähköautojen akustoja pidetään halvimpana ja volyymiltään riittävän isona lisäämään 

sähkön varastointikapasiteettia. Tulevaisuudessa sähköautojen käyttöasteen ennustetaan kohoavan nykyisestä 

noin 4 % arvosta jopa 40 prosenttiin mutta silti ne tulisivat olemaan käyttämättöminä yli puolet ajasta. 

Sähköautojen ollessa käyttämättöminä niiden akustoja olisi mahdollista käyttää sähkönjakeluverkossa 

sähkövarastoina jolloin sähkönvarastointikapasiteetti kasvaisi huomattavasti. Ennusteiden mukaan sähköautoja 

tulisi olemaan tulevaisuudessa 40 miljoonaa. Akuston kapasiteetin ollessa kussakin autossa luokkaa 25–50 kWh 

tarkoittaa se suuruudeltaan 1-2 TWh luokkaa olevaa akkukapasiteettia jota samalla voidaan hyödyntää 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköverkon tasapainottamisessa. Kyseisen akkukapasiteetin 

samanaikainen lataaminen keskimäärin 10 kW latausteholla aiheuttaisi sähkönjakelujärjestelmään 400 GW 

huipputehotarpeen. [6]  
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Vuonna 2007 sähkönkulutuksen suomessa arvioitiin kasvavan keskimäärin noin 1,2 % vuoteen 2020 mennessä 

(107 TWh) ja siitä eteenpäin 0,7 % vuoteen 2030 mennessä (115 TWh). Vuoteen 2007 asti edeltävänä 

kymmenenä vuotena sähkönkulutus kasvoi keskimäärin 2,6 %. Sähkön kysynnän kasvaminen kasvattaa myös 

sähkön kulutuksen huipputehoa jonka arvioitiin saavuttavan 18 GW vuoteen 2020 mennessä ja 19 GW vuoteen 

2030 mennessä. [13] Vuonna 2018 sähkön kokonaiskäyttö oli 87 TWh ja käyttöhuippu 14187 MW (28.2.2018) 

[14]. Vuonna 2017 sähkön kokonaiskäyttö oli 85,4 TWh ja huipputeho 14363 MW (5.1.2017) [2]. Vuonna 2016 

sähköä käytettiin 85,1 TWh ja huipputehon suuruus oli 15177 MW (7.1.2016) [14]. Seuraava kuva esittää sähkön 

tuotannon ja kulutuksen huippuja vuodesta 2008 vuoteen 2018. 

 

Kuva 12. Sähkön tuotanto- ja kulutushuippuja. [13] 

Kuvasta voidaan havaita viime vuosien aikana sähkön tuotantohuippujen laskun pysähtyneen ja kulutushuippujen 

olevan hieman laskusuunnassa. Tarkastelujaksolla suurin sähkön kulutushuippu on ollut vuonna 2016 jonka 

jälkeen se on ollut hieman laskusuunnassa. [15]  

Verrattaessa toteutuneita sähkönkulutuksia ja huipputehoja aiemmin tehtyihin sähkönkulutuksen ja huipputehon 

ennusteisiin näyttää siltä, että vuoteen 2020 mennessä ei tulla saavuttamaan aiemmin arvioitua 18 GW 

huipputehoa. Viime vuosina toteutuneiden sähkön huipputehojen perusteella voidaan päätellä, että huipputeho 

ei tulisi muuttumaan kovin paljon tultaessa vuoteen 2020 jolloin kohtuullisella tarkkuudella voidaan ennustaa 

huipputehon olevan luokkaa 14 GW vuoteen 2020 mennessä. Vuosina 2008-2018 toteutuneista kulutushuipuista 

voidaan todeta, ettei aiemmin arvioitua huipputehoa 19 GW vuoteen 2030 mennessä välttämättä tulla 

saavuttamaan. Todennäköisimmin huipputeho tulee olemaan suuruusluokkaa 14-15 GW vuoteen 2030 mennessä 

jos sähkön kulutuksen ja huipputehon kehityssuunta jatkuu samanlaisena ilman suurempia muutoksia 

kulutusrakenteessa.        
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Suomen arvioitu 250000 sähkökäyttöisten autojen lukumäärä vuoteen 2030 mennessä tarkoittaisi arvioiduilla 25-

50 kWh akkukapasiteeteillä sähkönjakelujärjestelmän käyttöön 6,25-12,5 GWh akkukapasiteettia. Vastaavasti 

kaikkien sähkökäyttöisten autojen yhtäaikaisesta lataamisesta aiheutuva huipputehontarve 

sähkönjakelujärjestelmään Suomessa tulisi olemaan 10 kW keskimääräisellä latausteholla luokkaa 2,5 GW. Sähkön 

kulutuksen kehityssuunnan jatkuessa samansuuntaisena kuin se on ollut edeltävänä kymmenenä vuotena, 

voidaan sähkön kulutuksen huipputehon olettaa olevan luokkaa 14-15 GW vuoteen 2030 mennessä. 

Sähköautojen latauksen aiheuttaman kuorman lisäyksen suuruus arvioituun huipputehoon vuoteen 2030 

mennessä riippuu monista seikoista kuten mm. todellisesta sähköautojen määrästä, mahdollisuudesta ajoittaa 

sähköautojen lataus pienemmän kulutuksen ajankohtiin, lataustehon suuruudesta, samanaikaisesti ladattavien 

sähköautojen määrästä sekä myös sähköautojen akuston kapasiteetistä. Arvioidulla 250000 sähköauton määrällä, 

olettamalla lataustehoksi keskimäärin 10 kW sekä kaikkien sähköautojen yhtäaikaisella latauksella laskettuna 

saadaan 2,5 GW latausteho joka lisättynä vuoteen 2030 mennessä arvioituun huippukuormitukseen 14-15 GW 

kasvattaisi huippukuormituksen 16,5-17,5 GW suuruuteen.               

Sähköautojen lataamisen vaikutusta sähkönjakeluverkkoon tulee osaltaan helpottamaan uusiutuvien 

energialähteiden kuten aurinkoenergian arvioitu voimakas lisääntyminen 2020-luvulla. Uusiutuvat energialähteet 

tarjoavat samalla sähköautojen lataamiseen päästöttömän energian tuotantomuodon. Aurinkosähkö tulee 

helpottamaan sähköautojen lataamista kesäaikaan, kun asuin- ja liikekiinteistöissä tullaan lisääntyvissä määrin 

hyödyntämään aurinkosähköä. Aurinkosähköjärjestelmän varustaminen akustolla lisää käytettävyyttä entisestään 

ja mahdollistaa päiväaikaan aurinkosähköllä ladatun akuston varauksen purkamisen yöaikaan kiinteistön 

kulutukseen sekä mahdollisen sähköauton lataukseen pienentäen näin sähkönjakeluverkon kuormitusta sekä 

pienentää samalla myös jakeluverkosta ostetun sähkön määrää. Sähköautojen lataamisen vaikutus 

sähkönjakeluverkon kuormittumiseen tulee olemaan pahin talvikuukausina pakkaskausien aikana pääasiassa 

tammi- ja helmikuussa, jolloin myös sähkön kulutus on ollut huipussaan. Suuren sähköautomäärän samanaikainen 

lataaminen pakkaskaudella voi aiheuttaa sähkön kulutukseen piikkejä ja kasvattaa huipputehoa entisestään. 

Tällöin voi myös tuontisähkön määrä kasvaa aiempaa suuremmaksi tuotantovajetta kattaessa sähkön kulutuksen 

noustessa sähköautojen latauksen johdosta.  

Huipputehon kasvamista liian suureksi voidaan ehkäistä esimerkiksi kysynnän joustolla rajoittamalla 

samanaikaisesti ladattavien sähköautojen määrää sekä ohjaamalla sähköautojen latausta sekä muuta kuormitusta 

ajankohtiin jolloin sähkönjakelujärjestelmän kuormitus on pienempi. Yhtenä keinona rajoittaa sähköautojen 

latauksen aiheuttamaa sähkönjakelujärjestelmän kuormituksen sekä huipputehon kasvua on mahdollisuus 

lataustehon säätämiseen kulloinkin sopivaan määrään. Latauksessa käytettävään tehon suuruuteen vaikuttaa 

merkittävästi kiinteistön pääsulakkeiden suuruus joka voi rajoittaa käytettävän lataustehon suuruutta, kun lisäksi 

otetaan huomioon kiinteistön muu kuormitus ja sähkölämmitys pakkaskauden aikana etenkin asuinkiinteistöissä. 

Sähköautojen akustoihin ladattua energiaa voidaan syöttää myös sähkönjakelujärjestelmään V2G-tekniikkaa 

hyödyntäen erilaisissa huippukuormitus- ja häiriötilanteissa tarpeen mukaan. V2G-tekniikka tarjoaa 

mahdollisuuden hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisesti useita gigawatteja olevaa sähköautojen 

akustokapasiteettia sähkönjakelujärjestelmän tehonvajauksen täyttämisessä.  
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Sähköautojen latauksen kuormituksen ja huipputehotarpeen kasvamisen aiheuttaman vaikutuksen 

minimoimiseksi sähköautojen lataus on tarpeen ohjata tapahtuvaksi ajankohtina, jolloin sähkönjakelujärjestelmän 

kuormitus on alhainen. Eräs tällainen markkinoilla oleva latauksen ohjausjärjestelmä on Liikennevirta Oy:n 

kehittämä Virta Koti-latauspalvelu, jonka avulla sähköauto voidaan ohjata latautumaan vuorokauden halvimpien 

tuntien aikana noudattaen Nord Pool Spot-hintoja. Virta Koti-latauspalvelu ohjaa auton latauksen vuorokauden 

halvimpiin ajankohtiin ja se mahdollistaa myös kysyntäjouston. Virta Koti-järjestelmän latauspisteen käyttö on 

jaettavissa useammalle kuin yhdelle käyttäjälle ja suoraveloitusmahdollisuuden vuoksi se soveltuu erityisesti 

työsuhdeautoilijoille. Latausliiketoiminnan ympärillä on erilaisia toimijoita kuten akkujen ja autojen valmistajia 

sekä latauspisteiden valmistajia, energia- ja verkkoyhtiöitä sekä operaattoreita. Suomessa toimivista merkittävistä 

akkujen latausjärjestelmien ja latauslaitteiden valmistajista voidaan mainita Ensto, Fortum Charge & Drive sekä 

latausverkostoa ja älykkäitä latauspalveluita kehittävä Liikennevirta Oy. Liikennevirta Oy:llä on toimintaa neljässä 

maassa ja kaikkiaan noin 40 työntekijää. Asiakaskuntaa yrityksellä on 11 maassa ja 110 kaupungissa. Yrityksellä on 

yli 1500 omaa latauspistettä ja sen palveluita käyttää yli 50000 toisten omistamaa latauspistettä. [6]     

 

5.3  Sähkövarastot huipputehontarpeen leikkaajina 
 

Tulevaisuuden energiajärjestelmän tavoitteena on olla mahdollisimman ilmastoneutraali sekä resurssitehokas, 

joka onnistuu kokonaiskustannuksien minimoinnilla huomioiden ilmastotavoitteet ja muut asetetut reunaehdot. 

Tämä tarkoittaa käytännössä, että joustavien resurssien käyttö järjestelmässä tulee optimoida niin että siitä 

hyötyvät paikallinen sähkönjakelu sekä laajempi sähkönjakelu ja tuotanto. Jakeluverkon kannalta tärkeintä ja 

keskeisintä on tehohuippujen välttäminen ja kapasiteetin optimoitu käyttöaste. Lisääntyvät tehotasapainon 

vaihtelut johtavat siihen, että hajautettujen joustavien resurssien, kuten sähkövarastot, tulee osallistua yhä 

vahvemmin tehotasapainon ylläpitotehtäviin erityyppisillä aikajänteillä. Aikajaksot koostuvat seuraavasta 

vuorokaudesta (dayahead), meneillään olevasta vuorokaudesta (intraday) sekä hyvin lyhyiden, kuten 

sekunttitasolle menevien aikajaksojen sisällä. [16] 

Pienkulutuksen kannalta kuormitus on yleensä hyvinkin epätasaista. Mahdolliset kuormituspiikit ovat yleensä 

hyvin lyhytaikaisia, joten sähkövarastojen käytöllä voitaisiin leikata suuriakin määriä tehopiikkejä melko 

maltillisen kokoisilla sähkövarastoilla. Tämä vaatii kuitenkin hyvin kehittynyttä automaatiojärjestelmää, joiden 

osalta on saavutettu jo kaupallisesti toimiviakin ratkaisuja. [17] 

 

5.4  Tehon vaikutuksia sähkön hinnoittelussa 
 

Tulevaisuudessa on yhä todennäköisempää, että sähkön siirtohinnoitteluun tulee muutos energiapohjaisesta 

mallista kohti tehopohjaisia malleja. 

Verkkoyhtiöiden asiakkaiden käyttämä sähköteho vaihtelee suuresti vuorokauden sekä vuodenaikojen välillä. 

Suurimmat tehohuiput saavutetaan luonnollisesti talvella ja sähköverkko onkin rakennettu pakkasten vaatiman 

tehon mukaisesti. Tehomaksukomponenteilla pyritään kohdistamaan kustannuksia enemmän sinne mistä ne 

syntyvät. Kulutuksen lisäksi maksetaan myös siitä, kuinka paljon sähköverkon kapasiteettia käytetään 

huippukulutustilanteessa. 
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Tehomaksut määräytyvät yksinkertaisimmillaan sopimustehon (ennalta sovittu) tai sovitun aikajakson aikana 

mitattu suurin teho. Tehomaksujen perusteet määräytyvät eri verkkoyhtiöissä hieman eri tavoilla. Tehomaksujen 

perusteet ovat esimerkiksi 12 kuukauden liukuvan suurimmasta tuntitehosta mitattu tai kuukauden suurin 

mitattu tuntiteho. Lisäksi voidaan huomioida talvikuukausien huipputuntitehot tai mm. huippukuormitustunnin 

tehojen keskiarvot.  

Tehon vaikutus perusmaksuihin on nykyisellään käytössä kulutuspaikan sulakekoon mukaan. Tehon vaikutusta 

kulutusmaksuihin voidaan esimerkiksi tarvittaessa kytkeä siirtotariffin kulutusmaksuun siten, että esimerkiksi 

suurempi tehontarve tarkoittaa suurempaa kulutusmaksua. Näiden lisäksi voisi mahdollisesti olla erillinen 

tehomaksu, missä tehontarve on kytketty suoraan asiakkaan maksamaan siirtomaksun suuruuteen tehon 

vaikuttamatta muihin maksukomponentteihin. [16] 

Mahdollisen tehomaksun myötä kulutusprofiilista tullaan huomioimaan myös muoto (kW) aikaisemman 

siirtomaksuun huomioidun kokonaisenergian sijasta (kWh). Mahdollisesti suunnitellut tehomaksut ja tehotariffit 

tulevat lisäämään energiavarastojen hyötyjä varsinkin pienkäytössä. Siirtotariffi, mikä sisältää tehoon perustuvan 

komponentin luo sähköveron asiakkaalle taloudellisia kannusteita seurata ja hallita kulutuksensa huipputehoa. 

Kulutuksen tasaaminen tuntien välillä on mahdollista sähkön varastoimisen avulla, joten sähkövarastot lisäävät 

esimerkiksi myös sähkönpientuotannon kannattavuutta tehomaksun tai tehotariffin yhteydessä. [18] 

 

5.5  Tehoreservi 
 

Tehoreservipalvelun avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa 

suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta. 

Tehoreservijärjestelmä perustuu tehoreservilakiin (117/2011, Laki sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä 

tasapainoa varmistavasta tehoreservistä). Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön 

kulutuksen joustoon kykenevät kohteet.  

Sähkövarastot ja energiavarastot luetaan joustoon kykenevinä osapuolina, joten niiden käyttö ja kaupallinen 

potentiaali tehoreservitarkoituksessa tulee todennäköisesti kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa. [19] 

 

5.6  Sähkövarastot tase/spot-markkinassa  
 

Sähkötasepalveluiden tarkoituksena on tasapainottaa tasesähköllä asiakkaan sähkönhankinnan ja 

sähköntoimituksen erotus. 

Kaikki osapuolet sähkömarkkinoilla ovat velvoitettuja huolehtimaan jatkuvasti sähkötaseestaan eli osapuolen on 

ylläpidettävä sähkön tuotannon/hankinnan ja kulutuksen/myynnin välinen tasapaino. Käytännössä katsoen 

osapuoli ei pysty tähän, vaan sillä on oltava avoin toimittaja, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseen. 

Tasevastaavaksi kutsutaan osapuolta, jonka avoin toimittaja on Fingrid. 

Fingridin ja tasevastaavan välinen avoin toimitus sovitaan tasepalvelusopimuksella, jonka ehdot ovat julkiset ja 

yhtäläiset. Tasevastaava saa tasepalvelusopimuksen solmittuaan avoimen toimituksen lisäksi tasevastaavan ja 

Fingridin väliseen taseselvitykseen liittyvät palvelut. [20] 
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Spot-markkinassa spot-hinta muodostuu Pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä vuorokauden jokaiselle 

tunnille. Näiden markkinoiden merkittävimmät toimijat ovat tarjontapuolella sähkön tuottajat ja ostajapuolella 

sähkön vähittäismyyjät sekä suuret teollisuuslaitokset, jotka osatavat tarvitsemansa sähkön suoraan pörssistä. 

Spot-markkinoiden toimijat lähettävät tarjouksensa Nord Pooliin, jossa he ilmaisevat kuinka suuren määrän ja 

millä hinnalla he ovat valmiita joko myymään tai ostamaan sähköä kullakin tunnilla. Kysyntä- ja tarjontakäyrät 

lasketaan näiden tarjousten perusteella Nord Poolin toimesta ja jokaiselle tunnille muodostuu näin oma 

markkinahinta. Sähkövaraston rooli on, että sitä voitaisiin käyttää seuraavan päivän spot-markkinassa 

hintavaihteluiden tasaamiseen ladaten esimerkiksi akkuja halvempien tuntien aikaan ja purkaa kalliimmilla 

tunneilla. [20] 

Muun muassa Mikko Wikstedin insinöörityössä on tarkasteltu erään kapasiteetiltaan pienen sähkövaraston 

toimintaa ja siitä saatavaa hyötyä tase- ja spot-markkinassa. Sähkövaraston käyttöä tarkasteltiin spot-markkinaa 

vasten ja tarkoituksena oli löytää spot-markkinasta aamuyön tai aamun halvimmat tunnit, jolloin akku ladattaisiin 

halvemmalla energian hinnalla sekä purettaisiin kalliimman sähkön aikaan. Hyöty vaihteli n. 78 €:n – 152 €:n 

välillä. Mikäli akkua taas käytettäisiin tase-markkinassa, olisi hyöty n. 163 € - 318 € vuodessa. Näiden tulosten 

perusteella akkusähkövarastojen mahdollistama nopea säätömahdollisuus sopii erittäin hyvin tase-markkinaan. 

[21] 

 

YHTEENVETO 

On selvää, että sähkövarastoilla tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden energian tuotannossa. 

Sähkövarastojen suhteen ollaan pystytty jo löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja sekä liiketoimintamalleja, 

jossa nykyisellä teknologialla ja kustannusrakenteella saadaan jo säästöä kustannuksissa. Tällä hetkellä etenkin 

sähkön laadun osalta sähkövarastoilla on merkittävä rooli. Akkumarkkinoiden ja erityisesti teknologian 

kehittyminen johtaa vääjäämättä yhä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin. Lisäksi tehopiikkeihin ja päästöihin 

perustuvat maksut lisäävät entisestään sähkövarastojen mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä, 

tuoda kustannussäästöjä sekä lisäävät sähkövarastojen avulla saavutettavia päästövähennyksiä. Kun 

päästövähennyskeinoja voidaan ohjata yhä enemmän markkinaehtoisemmiksi, lisääntyy sähkövarastojen 

päästövähennyspotentiaali sekä säästö sähkönhankinnan muuttuvissa kustannuksissa. Laajamittaisempi käyttö 

edellyttää kuitenkin lakimuutoksia sähkön verotuksen osalta sekä verkkoyhtiöiden oikeuksista omistaa 

energiavarastoja. Lisäksi tarvitaan vielä paljon kokemusperäistä hyväksyttävyyttä erilaisille tulevaisuuden 

tehomaksuperusteisille komponenteille. 
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