


Aurinkoenergia
- Auringon säteilyn teho vuodessa on n. 10 000 

kertaa ihmiskunnan käyttämä teho vuodessa

- Tekninen potentiaali 438 000 TWh, 
ihmiskunta kuluttaa 132 000 TWh

- Kiinassa hyödynnettiin  jo 3200 vuotta 
auringon passiivienergiaa taloissa 
(asemakaavat, aurinkoenergian käyttö osana 
politiikkaa)

- Ensimmäiset valmistetut aurinkokeräimet 
1800 luvun lopulla Yhdysvalloissa

- 1800-luvulla auringolla toimivia 
lämpövoimakoneita sekä parabolisia 
voimaloita

- Ensimmäinen aurinkosähköpaneeli 1954, 
hyötysuhde 2,3 % (pientalon sähköistys olisi 
maksanut 1,4 milj. dollaria sen aikaista 
rahaa)
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Kuva: http://www.top-alternative-energy-sources.com/history-of-solar-power.html



Auringon säteily, Joensuu
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Paikka Säteily vuodessa 

vaakataso

Ero - %

Suomi, Joensuu 855 kWh/m2 0 %

Suomi, Helsinki 963 kWh/m2 + 11 %

Tanska, Marstall 1005 kWh/m2 + 15 %

Saksa, Berlin 1030 kWh/m2 + 17 %

Itävalta, Wien 1200 kWh/m2 + 29 %

Aurinkoenergiaa saadaan epäsäännöllisesti vuodenajan, sään ja maantieteellisen 
sijainnin mukaan. Säteilyn määrä on vuositasolla hyvin ennustettavissa. Paras 
tuottoaika maaliskuu-syyskuu.
kWh/m2 vaikuttaa säteilyn kulma ja ilmasuunta, esim. Joensuussa optimikulma
etelään on n. 42-45 astetta (koko vuoden tuotanto)



Auringon säteilyenergia

- Suora auringonsäteily maanpinnalle

- Hajasäteily = säteily siroutunut tai 
muuttanut suuntaa ilmakehässä 
(ainehiukkaset)

- Heijastunut säteily maanpinnasta
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Aurinkopaneelien suuntaus
- Varjoton ja esteetön asennusalue (varjot sekä lika heikentävät 

merkittävästi tuotantoa)
- Eteläinen suuntaus tuottaa parhaiten (maaliskuu-syyskuu)
- Lounas ja Kaakko 5 – 7 % kokonaistuotannosta (vuosi), 

kesäkuukausina ero voi olla vielä pienempää
- Itä-Länsi 20-23 % kokonaistuotannosta (huipputuotannot aamu 

ja ilta)
- Muut ilmansuunnat käytännössä kannattamattomia
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ItäLänsi

Pohjoinen

Etelä

Vapaa paistekulma



Aurinkopaneelien asennuskulma

- Pääsääntöisesti asennetaan kattokulman mukaisesti (väh. 15 astetta) 
Tasakatoilla telineet halutussa kulmassa (15-35 astetta)

- Seinäasennus (seinän mukaisesti tai kulmassa), talvikuukaudet 
hyödynnettävissä paremmin

- Maa-asennus telineillä haluttuun kulmaan, talvikuukaudet hyödynnettävissä 
paremmin

- Paras kulma on 40-45 astetta (etelä) koko vuoden tuotantoa ajatellen. 
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Kulma Tuotto verrattuna optimiin (42 

astetta etelä, Joensuu)

35 - 1 %

30 - 2 %

25 - 4 %

20 - 6%

15 - 9 %

10 - 12 %

5 - 15 %



Paneelien asennustavan vaikutus 
järjestelmään

- Yleisin asennustapa on hyvin tuulettuva 
kattoasennus (5-10 cm katosta) – 2 % tehohäviötä

- Integroitu asennus, huonosti tuulettuva – 5 % 
tehohäviötä

- Maa-asennus on täysin tuulettuva, altis 
varjostumille

- ”Kelluva asennus” hyvin tuulettuva, yleisin 
tasakattoasennus (15-30 astetta)
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Aurinkosähkö

- Tuotannon sekä käytön kannalta keskeisimpiä alueita ovat Kiina, 
Yhdysvallat, Japani ja Saksa. 

- Kiina on globaalisti suurin aurinkovoimaloiden markkina-alue 
(valmistus ja käyttö).

- Kiina valmistaa n. 70 – 80 % koko maailman aurinkoenergiatuotteista. 

- Investointien määrä on nopeassa kasvussa Intiassa ja Afrikassa.

- Intian ja Afrikan osalla myös paneelituotantoa ollaan osittain 
siirtämässä Kiinasta vielä halvempiin tuotantomaihin kuten 
Afrikkaan. 

- Vuonna 2017 Intiassa aurinkoenergia oli ensimmäistä kertaa 
hiilivoimaa halvempaa. Jordaniassa aurinkosähkön tuotantohinta 
euroiksi muutettuna on jopa alle 3 snt/kWh, se on halvempaa kuin 
esimerkiksi Saksassa ruskohiilellä tuotettu halvin sähkö teollisuuden 
ja säätövoiman tarpeisiin.

9



Aurinkosähkö
- Globaalisti asennuksessa 500 000 aurinkopaneelia/päivä

- Kaikkien aikojen paras vuosi 2019 -> 16.7 GWp

- Kasvu EU-alueella 104% (2018 8.2 GW)

- Suomessa asennuskapasiteetti tällä hetkellä  n. 213 MWp (2020, 
Fingrid:in ilmoittama kapasiteetti)

- PKS:n verkkoalueella liitettyä kapasiteettia on n. 5,3 MWp
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• Aurinkosähkön globaalimarkkinaosuus uusiutuvasta sähkötuotannosta 
oli vuonna 2017 n. 2 % ja maailmanlaajuinen kapasiteetti on vähän alle 
puolet uusiutuvasta energiasta pl. Vesivoima.

• Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin on ennustettu 
kokonaisuudessaan nousevan 50 % 2019-2024 aikana.

Kuva: IEA (https://www.iea.org/reports/renewables-2019/power)



Aurinkosähkö

- IRENA (IAEA):n mukaan aurinkosähkön hinta putoaa globaalisti 
25 %  seuraavan viiden vuoden aikana

- Joka kerta kun aurinkopaneelien tuotannon kapasiteetti 
tuplaantuu, kustannukset alentuvat 20 %.

- Kehitystrendin taitekohta on ennustettavissa siinä vaiheessa, kun 
aurinkokapasiteetti on niin suurta, että se aiheuttaa merkittäviä 
ongelmia säätövoiman tuotannossa. 

- Energianvarastoinnilla ja älyverkon mahdollistamalla 
kysyntä/kulutusjoustolla ja niiden tarjoamalla säätövoimalla on 
ennustettu kehitystrendin jatkuvan positiivisena. 

- Päästötavoitteet luovat painetta aurinkoenergian jatkuvalle 
lisäämiselle.

- Alati kasvavan aurinkopaneelien tuotannon ympäristövaikutuksiin 
tulee kiinnittää enemmän huomiota sekä paneelien kierrätykseen.
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Aurinkosähkö

- Kiinan markkinatilanne ylikuumentunut ja paneeleita tuotetaan 
alle markkinahintojen, liikevaihdot mittavia, mutta liikevoitto vain 
keskisuurten yritysten tasoa.

- Joidenkin valmistajien osalta kustannustaso on saatu pidettyä 
kilpailukykyisenä. Toisaalta halvimpien osalta voidaan odottaa 
laatutekijöiden suurta vaihtelua.

- Jatkuva hintojen alentumisen kehitystrendi on tällä hetkellä 
johtanut pahimmillaan siihen, että isoja voimalahankintoja 
viivytetään vieläkin halvempien hintojen toivossa, mikä taas johtaa 
paneelien ylitarjontaan ja markkinat muuttuvat täysin ostajien 
markkinaksi.

- Koronavirus on aiheuttanut häiriöitä markkinaan sekä toimituksiin
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Aurinkoenergia

- Suurimmat aurinkopaneelivalmistajat: JinkoSolar, 
Canadian Solar, Trina Solar, SunPower Corp, Hanwha Q 
Cells, JA Solar, LONGi Solar, Risen Energy, GCL-SI, 
Talesun

- Suurimmat invertterivalmistajat: Fronius, Abb, Steca, 
Sma, Solaredge, Huawei, Sungrow

- Ja lukuisia erikokoisia kiinalaisia brändejä sisä- ja 
ulkomarkkinoilla
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Aurinkoenergian kannattavuus
ja hintatasoja
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Kannattavuuteen vaikuttavat ostosähkön hinta, investointihinta, tekninen elinkaari,
järjestelmän kyky tuottaa sähköä (kWh/a), järjestelmän omakulutusaste, mahdolliset
energiatuet, mahdollisuus varastoida energiaa

Maatila esimerkki, matala normaali peltikatto 

2019*

Koko €/Wp tuettu €/Wp (40 %) Omakulutusaste ostosähkön hinta 

20 kWp 0,96 €/Wp 0,56 €/Wp 80 %

10 snt/kWh, alv 

0%

Kannattavuuden tunnuslukuja

LCOE TMA IRR

2,86 snt/kW 8-9v. 11-12%

Aurinkosähköä kotiin 2020

Koko €/Wp

3 – 6 kW 1,2 - 2 €/Wp

Yli 10 – 15 kW 1,2 -1,6 €/Wp

Pienyrityshankinta 2019*

Koko €/Wp tuettu€/Wp omakulutusaste

12,4 kWp 1,07 0,78 90 %

Kannattavuuden tunnuslukuja

LCOE TMA IRR

4,08 €/KWh 11 v. 8 %

*sähkön hinnan korotus 2 % p.a



Tukitasot
- Yritykset, kunnat, yhteisöt 20 % (sähkö ja lämpö)
- Sähkövarastoinvestointi 50 % (pitää tehdä yhdessä jonkun uusiutuvan 

energian tuotantoinvestoinnin kanssa)
- Maatilat 35 – 40 %
- Kotitaloudet kotitalousvähennys asennus ja suunnittelutyöstä
ARA:n myöntämät tuet (muiden toimenpiteiden yhteydessä):
- kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi 

kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 
€/asunto

- omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia 
energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät –
avustus enintään 4 000 €

- rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus enintään 6 
000 €/asunto
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Paneelitekniikat
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1. Sukupolven aurinkopaneelit

- Piikidepaneelit (yksikiteinen ja monikiteinen)
- Perustuvat valosähköiseen ilmiöön
- Hyötysuhteet 13 – 23 %
- Teho 275 W – 345 W
- Yleisin käytössä oleva paneeli on juotostekniikkaan perustuva 

pintavirtajohdettu monikidepaneeli, joka on väistyvää teknologiaa
- Suurin osa valmistajista on siirtynyt/siirtymässä yksikidekennoihin

(N-tyyppi)
- Nykyaikaisten paneelien vuosittainen degraatio 0,2 – 0,7 %/a
- Piikenno on seostettu erilaisilla kemikaaleilla energiantuotannon 

edistämiseksi. 
- Tärkein ero p-tyypin ja n-tyypin aurinkokennojen välillä on 

elektronien lukumäärä. 
- P-tyyppinen kenno on seostettu boorilla, 
- N-tyyppinen kenno on seostettu fosforilla
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HIT-paneeli
- N-tyypin korkean hyötysuhteen paneeli (23 %)
- Koostuu sekä 1. ja 2. sukupolvien yhdistetystä paneelitekniikasta
- Kennon ydin on monokidepiitä ja ympärillä amorfinen piikerros
- Amorfiset piikerrokset soluissa estävät elektronien rekombinaatiota, 

jolloin tehohäviöt minimalisoituvat.
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PERC
Passivated Emitter and Rear Contact
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Taustavirtajohdettu paneeli
(MWT)
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Taustalevy

Yhtenäinen virranjohdin

Eva-kalvo

Hopeapasta

Piikennot

Nanopinnoitettu lasi

Kuva: valoe.fi

MWT-kennoihin perustuva



- Pienemmät virranjohtimet eivät 
varjosta paneelia ja siinä ei ole 
hauraita juotospintoja. 

- Valmistustoleranssit ovat 
paremmat 

- Paneelit ovat rasituskestoltaan
parempia ja kestävät osittaista 
taipumista

- Useampi valmistaja siirtymässä 
IBC-kennoihin

- IBC-kennossa virranjohtimet 
integroituna itsenäisesti kennon 
taustalla, etuosa täysin musta
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Taustavirtajohdettu paneeli

Kuva: WSL Solar



Lasi-lasipaneelit

- Paneelin etu- ja takaosa ovat lasia (kennot laminoidaan kahden ohuen 
lasikerroksen väliin)

- Paneelin etu- ja takaosa voivat tuottaa sähköä (voidaan hyödyntää 
paneelin takaa tulevaa ympäristön albedoa)

- Voidaan käyttää ohuempaa profiilia
- Paneeli voi olla kehyksetön, voi olla osana kattorakennetta
- Rakenne on kestävämpi
- Paneeli jäähtyy paremmin 
- Lämpölaajenemiskerroin pienempi kuin tavallisen paneelin
- Lämpö aiheuttaa sisäisen jännitteen paneelin komponenttien välille
- Täysin hermeettinen rakenne
- Pienempi hiilijalanjälki ilman alumiinikehystä ja taustamuovia
- Osa valmistajista on siirtymässä kehyksettömiin lasi-lasi paneeleihin, 

joissa grafeenipinnoite
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Lasi/Lasi-paneelit
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Half-cut cell aurinkopaneelit

- Puolitetut kennot
- Puolittamalla kennot, puolitetaan myös

virta
- Pienemmän sisäisen virran johdosta

vähemmän tehohäviötä, toimivat
paremmin myös kuumissa olosuhteissa

- Pienempi kennon ala ja lyhyemmät
virranjohtimet vähemmän alttiina mm. 
mikrohalkeamille

- Paneelin ylä- ja alaosa voivat tuottaa
erillään toisistaan, lisäksi toimii
paremmin myös osavarjostuksessa

- Useat valmistajilla pääasiallisesti
monokideversiota sekä lasi-lasiversiota
(yksi- ja kaksipuoleisena) 
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PVT-paneeli
- Hybridipaneeli, jolla tuotetaan sähköä ja 

lämpöä.
- Tasokeräin (1,85 m2:n apertuuriala) ja 

sähköpaneeli (300 W) yhdistettynä
- 1 asteen nousu aurinkosähköpaneelin 

kennon pinnassa tarkoittaa n. 0,5 %:n 
kapasiteetin heikkenemistä (olosuhteet 
25 c ja 1000 w/m2)

- Hybridirakenteen ansiosta keräin poistaa 
paneelista lämpöä, jolloin myös paneelin 
kennon kyky tuottaa sähköä paranee

- Lämpötilan noustessa kennon tuottama 
jännite laskee ja vastaavasti virta taas 
kasvaa = jännite laskee suuremmin kuin 
virta kasvaa = teho pienenee
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Kuva: Ensol E-PVT 2.0
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2. Sukupolvi
- Ohutkalvopaneelit
- Joustavia, integroidut ratkaisut, helppo 

asentaa erilaisille alustoille
- Eivät menetä tehoaan kuumassa yhtä 

paljon kuin 1. sukupolven kennot, 
toimivat paremmin hajasäteilyllä

- Kolme yleisintä materiaalia ovat 
amorfinen pii (a-Si), kadmium-telluuri 
(CdTe) ja kupari-indium-(gallium)-
diselenidi (CIS/CIGS).

- Hyötysuhde on heikompi kuin 
monokidekennoilla, mutta parantunut 
merkittävästi teknologian myötä

- Degraatio nopeampaa kuin 
kidepaneeleilla pl. uudet ibc-kennot

- Yleensä kalliimpia kuin kidepaneelit 
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Kuva: Virtesolar Oy



3. sukupolvi
- Väriaineherkistetty Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) -aurinkokenno.
- Perustuu keinotekoiseen fotosynteesiin, pystyy tuottamaan paremmin 

hämärässä ja sateella sekä se ei menetä tehoaa kuumissa olosuhteissa.
- Kvanttipistekenno perustuu valosähköiseen ilmiöön, mutta niissä 

käytetään puolijohtavia nanopartikkeleita.
- Perovskiittiset aurinkokennot - valosähköistä kiteistä ainetta (eri 

alkuainesta tai synteettistä), ohuempi, joustavampi ja helpompi valmistaa 
kuin piikiteet

- Orgaaninen aurinkosähkö (OPV), tulostettavia tai maalattavia pintoja
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Kuva: DSSC kenno 



Invertterit & lataussäätimet

- Muuntaa aurinkopaneelien tuottaman 
tasasähkön (DC) sähköverkossa 
käytettäväksi vaihtosähköksi (AC).

- 1-vaiheisia ja 3-vaiheisia
- Hyötysuhteet 97,5-98,5%
- Etäseurattavia ja hallittavia
- Pientalokokoluokan invertterit 3 – 10 kW 

(1-3 ulostuloa, MPPT)
- Kaksisuuntainen mittaus (voi vaatia 

erillisen energiamittarin)
- Tehot aina useisiin satoihin kilowatteihin
- Invertterin toiminnot laajennettavissa 

(mm. kuormanohjaus, sähkövaraston 
hallinta, kysyntäjousto, älykkäät 
toiminnot) 
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Aurinkosähkön optimointi
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Aurinkosähkön käytön optimointiesimerkkejä

- Erilliset tehostajat paneeleihin (mm. Solaredge ja Tico Energy)

- Älykkäät seurantajärjestelmät ja kuormanohjaus

- Älyohjaus mahdollistaa sähkön käytön optimoinnin niille tunneille 
milloin aurinkoenergiaa on saatavilla (sääennusteisiin ja sähkön hintaan 
perustuvat, myöhemmin ehkä erilaisia säätövoimasovelluksia)

- Ylimääräisen aurinkosähkön lataus sähkövarastoon (akut), jolloin sähköä 
voidaan käyttää heti tuotantoon tai myöhemmin haluttuna aikana 
kalliimman sähkön aikaan tai säätövoimana

- Ylimääräisen aurinkosähkön varastoiminen vesivaraajaan (tehosäädin)

- Sähköauton lataus/sähköauto sähkövarastona

- Aurinkosähkön ylituotannon reservipalvelu sähköauton lataukseen 
(latauskortti) tai ns. virtuaaliakkuun 

- Sähkön tuntihintaan sidottuja myyntituotteita löytyy (sähkön hinta 
kalleimmillaan keskipäivällä)
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100 % 100 %100 %

50 % 50 % 50 %

Sähkökeskus

100 % 100 %50 %

Tehostajat/optimoijat toimintaperiaate

+ Optimoi lähtötehoa = järjestelmä tuottaa paremmin

(osavarjostukset ja osittainen lumipeite/lika)

+ Yksittäisten paneelien tuoton seuranta 

(heikosti tuottavan paneelin havaitseminen/optimointi)

+ mahdollistavat monien eri ilmansuuntien käyttämisen

+ Paneelimäärät voivat olla hyvinkin erilaisia

+ Älyohjauksen kautta voidaan tiettyä paneeleita kytkeä 

Päälle/pois 

V

e

r

k

k

o

Invertteri

Tehostimet erillisen invertterin kautta tai olemassa olevan invertterin kautta.

Osassa paremmissa inverttereissä on myös mahdollisuus useisiin eri ilmansuuntiin.

Aurinkosähköpaneelien tuotannon tehostaminen/optimointi
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Aurinkoenergian 
ympäristövaikutukset

- Tuotannon vaikutukset
- Maankäyttö isoissa asennuksissa
- Käytön aikaiset vaikutukset 
- Hiilijalanjälki
- Energian takaisinmaksu (energy payback)
- EROEI indeksi
- Kierrätys
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Ympäristövaikutukset

- Energian takaisinmaksuaika on aika, jonka 
voimalaitoksen tulee olla toiminnassa, ennen 
kuin järjestelmän valmistukseen ja ylläpitoon 
kulunut energia on tuotettu takaisin.

- Aurinkosähköjärjestelmillä aika vaihtelee 0,75 
‒ 5 vuoden välillä 

- aurinkolämpöjärjestelmillä 1–3,5 vuoden 
välillä. 
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Ympäristövaikutukset

- EROI (Energy return on investment). 
- EROI-arvo kertoo, miten paljon energiajärjestelmän valmistus, 

ylläpito ja purkaminen kuluttavat energiaa (EI=investoitu 
energia) suhteessa järjestelmän elinkaaren aikana tuotettuun 
energian määrään (ER).

- Suuntaa antava, ei kaikista luotettavin mittari
- Laskennassa huomattava määrä taustaoletuksia ja eri toteuttajat 

ottavat laskelmissa eri asioita huomioon
- Aurinkosähköllä 4:1 – 25:1
- Vertailun vuoksi tuulivoimalla keskiarvo 18:1 – 20:1
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Sähkövarastot

- Varastoidaan uusiutuvaa energiaa (oma 
tuotanto/sähköntuotanto)

- Huipputehonleikkaus
- Kuormanohjaus
- Säätömarkkinat (taajuuden säätö)
- Varavoima (saarekekäyttö ja huoltovarmuustekijät)
- Sähköauton latauksen integraatio
- Sähköautot sähkövarastona (V2H, V2G, V2X)
- Mikroverkot (esim. LVDC)
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Yleisimmät teknologiat
sähkövarastoissa

- Lyijyakut (AGM): itsenäiset 
saarekejärjestelmät esim. mökit, 
varavirtajärjestelmät, 

- syklinkesto 200-500 (lataus/purku) 
(60 – 100 %)

- NiMH & Nicad:(uusiutuva energia, 
varavirtajärjestelmät)

- Syklinkesto 500 – 2000 (100 %)

- Litiumioniperusteiset akut (yleisin 
LifePo4), verkkoon kytketyt 
järjestelmät, saarekejärjestelmät, 
varavirtajärjestelmät, syklinkesto 
6000 – 15 000 (100 %)
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Kuva: Mobiilisähkövarastot hanke



Kehitteillä esimerkiksi….

- Superkondensaattorit

- Kiinteän olomuodon akut (solid state)

- Suola-akut

- Ilma-akut

- Nykyisten akkujen raaka-aineiden 
korvaaminen nanomateriaaleilla tai 
biomateriaaleilla

- Asfaltti-litium

- Puhdas litium

- + monia monia muita



Sähkövarastokohteita Suomessa ja 
maailmalla…

- Suomi Pohjois-Euroopan kärkimaita sähkövarastojen määrässä ja kehityksessä. 
(Sello 2,1 MWh, Fortum Batcave 1 MWh, Helen 0,6 MWh).

- Toimivat uusiutuvan energian varastona, säätövoimana sekä sähköverkon 
taajuuden säädössä.

- Sähkövarastoista saatava teho n. kaksinkertainen kapasiteettiin
- Iin Viinamäen tuulipuiston yhteydessä 2019 Pohjoismaiden suurin sähkövarasto, 6 

MWh.
- Kuuden kontin suuruinen akku on kooltaan ja teholtaan kolminkertainen aiempiin 

vastaaviin sähkövarastoihin verrattuna.

47

Kuva: Maaseudun tulevaisuus



Maailmalla

- Australiassa kehitteillä paljon sähkövarastoprojekteja mm. 
maailman suurimpana hankkeena kapasiteetiltaan 300 
MWh:n akkupohjainen sähkövarasto, jonka yhteydessä 250 
MWp:n aurinkovoimala

- Akuston purkuteho on 100 MW
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Sähkövarastojen hintakehitys

- 750 – 1500 €/1 kWh (alv 24 %) Suomessa
- Uusiutuvan energian lisääntyminen, älykkäät 

sähköverkot ja sähköautojen yleistyminen alentavat 
hintoja
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Sähköautot sähkövarastoina

- Teknologia mahdollistaa sähköauton käytön 
sähkövarastona jo nyt (V2H ja V2G)

- Kotisovelluksessa olisi osa kiinteistön verkkoa 
- Edellytys sähköautojen varastointikyvyn hyödyntämiselle 

laajemmalti on älykäs lataus. 
- Sähköautojen latausta pitäisi pystyä ohjaamaan sähkön 

markkinahinnan mukaan, nopeilla reservimarkkinoilla 
ohjauskyvyn tulee olla liki reaaliaikainen. 

- Optimitilanne olisi, että latauksessa oleva sähköauto 
pystyisi myös tarvittaessa syöttämään energiaa takaisin 
verkkoon. Tällä tavoin saadaan hyödynnettyä liikkuvien 
sähkövarastojen koko potentiaali. 

- Suomen ensimmäinen kaksisuuntainen latauspiste 
Helsingin Suvilahdessa Helenin aurinkovoimalan ja 
sähkövaraston yhteydessä. 

- Rovaniemellä Napapiirin energia asentanut V2G-
latausasemat sekä akustot 
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Akkujen ympäristövaikutukset
- Akkujen valmistus on erittäin energiaintensiivistä ja suurin 

elinkaaripäästö tulee valmistuksesta
- Esim. lyijyakut ja NiMH-akut ovat suurelta osin kierrätettävissä
- Litiumakkujen osalta kierrätysaste on vaatimattomampi ja vasta 

kehittymässä (nyk. 50 %, esim. Fortum teknologia lupaa nostaa 80 %)
- Uusien ympäristöystävällisten materiaalien ja valmistustapojen 

löytäminen
- Käytöstä poistettujen sähköautojen akkujen käyttämäminen

sähkövarastoina (2nd life) mm. Eaton ja Mitsubishi
- Kierrätetään akkujen materiaalit vasta sitten kun se on järkevää
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Power to X
- P2X perusidea on muuttaa sähköä (aurinko ja tuuli) toiseen 

energiamuotoon – ja tarvittaessa takaisin sähköksi
- Power-to-x-teknologiaa voidaan soveltaa synteettisten, fossiilisia 

korvaavien polttoaineiden valmistukseen.
- Soletair: Raaka-aineiksi tarvitaan hiilidioksidia ilmasta, vetyä 

vedestä tai typpeä ilmasta. Valmistusprosessi toteutetaan paikan 
päällä tuotetun aurinkosähkön tai tuulisähkön avulla, täysin 
päästöttömästi.

- Q-Power: Biologinen metanointiteknologia hyödyntää St1:n 
biojalostamon jätepohjaisen etanolin tuotannosta talteen otettua 
hiilidioksidia. Q Powerin teknologialla saadaan tuotettua vedystä 
ja hiilidioksidista biometaania. Biologinen metanointiteknologia
on kehitetty hyödyntämällä suosta eristettyä mikrobistoa. 
Biometaania käytetään esimerkiksi uusiutuvana polttoaineena 
liikenteessä, biokaasuna sekä nesteytettynä laivaliikenteessä.
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Energiayhteisöt

- Energiayhteisöt ovat tulevaisuuden sähkömarkkinoiden uusia 
toimijoita

- Kotitaloudet ja yritykset sekä muut toimijat hankkivat yhä 
enemmän sähkön pientuotantolaitoksia 

- Yksityishenkilöistä, yhdistyksistä tai yrityksistä muodostuu 
energiayhteisöjä, jotka kokoavat yhteen sähkön pientuotantoa 
omistavia tahoja. 

- Pientuottajista voi muodostua merkittäviä uusia toimijoita 
sähkömarkkinoille. 

- Energiayhteisöt hyödyntävät esimerkiksi asuinkerrostalojen
kattoja aurinkosähkön tuotannossa ja jakavat keskenään 
saamansa hyödyn.

- Energiayhteisöt voivat myös myydä tuottamaansa sähköä 
verkkoon muiden ostettavaksi.
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Lähde: TEM
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Sonnen community


