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Johdanto 

Mobiilisähkövarastolla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle oli 

hankekokonaisuus, joka koostui kehittämishankkeesta ja investointihankkeesta. Hankkeiden kestoaika 

oli 1.4.2017 – 31.3.2020.  

Hankkeilla edistettiin mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen käyttöä Pohjois-Karjalan alueella. 

Hankkeessa koottiin ja tuotettiin uutta tietoa sähkövarastojen parhaista käyttökelpoisista teknologioista 

ja parhaista käytänteistä Itä-Suomen olosuhteisiin sovellettuna demonstraatioiden, asiantuntijoiden, 

kirjallisuuslähteiden sekä tiedonhankintamatkojen kautta. Lisäksi ennakoitiin lisääntyvän sähkön 

kiinteistökohtaisen mikrotuotannon vaikutuksia ja mahdollisuuksia sähköalan liiketoimintoihin ja 

ansaintamahdollisuuksiin niin kotitalouksien, sähköyhtiöiden, sähköverkkoyhtiöiden, palvelualan 

yritysten ja laitetoimittajienkin kannalta. Hanketoimenpiteitä varten hankkeessa investointiin erilaisiin 

sähkövarastoihin sekä niitä ohjaaviin sekä tukeviin laitteistoihin.  

Sähköistä liikennettä edistettiin mm. demonstroimalla muunnossähköauton monipuolisia 

käyttömahdollisuuksia sähkövarastona. Hankkeella edistettiin myös vähähiilisempää sähköntuotantoa 

niin perusvoiman kuin säätövoimankin osalta.    

Hankehenkilöstö 

Hanke aloitettiin 1.4.2017 silloisen projektipäällikön diplomi-insinööri Markus Hirvosen voimin. Markus 

Hirvosella on usean vuoden tausta energiatekniikan TKI- ja opetustehtävistä. Hanketyöntekijöihin kuului 

lisäksi myös projektiasiantuntija, sähkötekniikan diplomi-insinööri Tarmo Makkonen. Tarmo Makkonen 

oli aikaisemmin toiminut sähkötekniikan lehtorina Karelia-ammattikorkeakoulussa.  

Uusien Karelia-ammattikorkeakoulun TKI-energiatiimin sisäisten työjärjestelyiden myötä päätettiin, että 

hankkeeseen palkattaisiin lisää osaamista ja vahvistusta hankkeen sähköpuolen toteutuksia varten. 

Tämän johdosta avattiin rekrytointi projektikoordinaattoria varten marraskuussa 2017 vahvistamaan 

hankkeen asiantuntijuutta etenkin sähköpuolen osaamisen suhteen. Projektikoordinaattoriksi valittiin 

joulukuussa 2017 sähköinsinööri Jarno Härkönen, jolta löytyy aiempaa taustaa mm. Enerke Oy:n 

asiantuntijatehtävistä verkostosuunnittelussa. Samalla sovittiin projektipäällikön vaihdosta Markus 

Hirvosen muista kiireistä johtuen. Uudeksi projektipäälliköksi valittiin Karelia ammattikorkeakoulussa 

työskentelevä ympäristöteknologian insinööri, Kim Blomqvist, jolla oli aikaisemmista uusiutuvan 

energian hankkeista kokemusta mm. sähkön pientuotannosta sekä sähkövarastoista.  

 

Projektipäällikkö Kim Blomqvist 
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Projektiasiantuntija Tarmo Makkonen 

 

Projektikoordinaattori Jarno Härkönen 

 

Hankkeen kohderyhmät 

Hankkeen kohderyhmänä olivat mm. uusiutuvan energian tuottajat, sähköyhtiöt, sähköverkkoyhtiöt, 

sähköalan suunnittelijat ja urakoijat, maatilat, haja-asutusalueiden yritykset ja organisaatiot, 

tapahtumat ja koulutusorganisaatiot (sisältäen alan opiskelijat ja opettajat). 

Välillisenä kohderyhmänä olivat kaikki kiinteistökohtaisesta sähkön tuotannosta kiinnostuneet tahot, 

kotitalouksista alkaen. Hanke toi tarjolle uutta tietoa ja tekniikkaa sähkön paikalliseen varastointiin ja 

hyödyntämiseen. 

Välillisiä kohderyhmiä olivat myös maatilat ja yritykset, jotka voivat hyötyä varmemmasta 

energiansaannista sähkövarastojen avulla, vaikka eivät tulisikaan tuottamaan itse energiaa. 

 

 

Hankkeen toiminnoissa ja tekniikan kehittämisessä ovat olleet mukana seuraavat yritykset 

yritysrahaosuudella: 
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Ula-Sähkö Oy on ollut mukana kehittämässä ja määrittämässä sähköauton käyttöä sähkövarastona. Ula-

Sähkön intresseissä oli saada tietoa siitä, miten sähköautoa voidaan käyttää älykkäästi sähkövarastona 

osana kotiverkkoa tai valtakunnan verkkoa. Lisäksi Ula-Sähkö oli kiinnostunut hankkeessa hankittavan 

isomman sähkövaraston käytöstä osana sähköautoa ja sen järjestelmiä. Ula-Sähkö Oy on ollut aktiivisesti 

mukana kehittämästä rajapintoja sähkön kaksisuuntaisuuteen liikenteeseen sähköautosta 

kulutuspisteeseen. Lisäksi Ula-Sähkö Oy on ollut aktiivisesti mukana hankkeen järjestämissä alan 

yritys/organisaatiovierailuissa ja saanut uusia liikeideoita ja yhteistyökumppaneita myös omaan 

liiketoimintaansa. 

Tesveka Oy on ollut kiinnostunut saamaan tietoa sähkövarastojen, akkuteknologiasta käytöstä yleisesti 

sekä sähköautojen käytöstä sähkövarastona. Tesveka Oy on osallistunut hankkeen kehitystyöhön ja 

hankkeessa järjestettyihin tilaisuuksiin sekä ekskursioihin. Opintomatkoilta yritys on saanut 

kehitysnäkökulmia myös omaan toimintaansa. 

NoCart Oy on ollut vahvasti mukana aloittamassa kehitysyhteistyötä hankkeessa hankittavan isomman 

liikuteltavan sähkövaraston myötä. Nocart Oy on tuottanut tehoyksiköitä mm. saarekejärjestelmiin, 

jossa tarvitaan akustoa ja älyä akuston ja kuormanohjauksen varaan. Nocart Oy:n intresseissä oli 

kehittää myös omaa toimintaa nyt tehtävän hankkeen myötä ja saatu tieto edesauttoi uusien 

toimintamallien kehittämisessä ja markkinoille tulossa. Nocart Oy oli alansa kasvava sekä palkittu 

vientiyritys Lahdessa. Nocart Oy sai myös toteutettavaksi sähkövaraston ohjaus-ja hallintajärjestelmän 

voitettuaan hankintakilpailutuksen. Nocart Oy pyrki myös avaamaan uuden markkina-alueen 

toiminnassaan hankkeessa kehitettävän litiumtitanaattioksidiakuston myötä. Sähkövaraston hallinta- ja 

ohjausjärjestelmää kehitettiin yhdessä Nocart Oy:n kanssa iteratiivisesti. Sittemmin hankkeen aikana 

Nocart Oy ajautui konkurssiin ja Nocart Oy:n kesken jääneen työn jatkajaksi valikoitui Ophi Technologies 

Oy, jonka kanssa hallinta- ja ohjausjärjestelmän kehitystä jatkettiin. 

Mirotex Oy on yksi Pohjois-Karjalan johtavista aurinkosähköjärjestelmiä myyvistä yrityksistä. Yrityksen 

intresseissä oli saada lisätietoa sähkön varastoimisesta pientuotannon yhteydessä ja älykkäistä 

kuormanohjausmenetelmistä sekä tulevaisuuden älyverkoista. Mirotex Oy on osallistunut hankkeen 

kehittämiseen sekä hankkeen toteuttamille benchmarking-matkoille.  

Mirotex Oy on hankkeen toimesta saanut tietoa kohteiden mitoituksista ja sähkövarastojen 

toiminnallisuudessa aidossa toimintaympäristössä. Lisäksi Sirkkalan energiapuistoon hankittu 

sähkövaraston asennuksesta sekä toiminnallisuudesta on saatu tärkeää tietoa siitä, miten ne tulevat 

toimimaan aurinkosähköjärjestelmien yhteydessä. 

Pohjois-Karjalan sähkö Oy on ollut mukana kehittämässä hankkeen toimintaa sekä ollut kiinnostunut 

saamaan tietoa oman toimintansa kehittämiseen mm. sähkövaraston toiminnasta käytännössä verkkoon 

kytketyistä aurinkosähköjärjestelmistä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy oli myös hankkeen selvitysten myötä 

kiinnostunut akuston käyttämisessä kysyntäjouston ja säätövoiman mahdollistamisessa. Hankkeessa on 

syvennetty yhteistyötä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa yhteisillä tilaisuuksilla ja aktiivisella 

tiedonsiirrolla sekä määritelty Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n intressit ja tarpeet sähkövaraston käyttöä 

ajatellen. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n on ollut myös aktiivisesti mukana hankkeen järjestämillä 

vierailuilla ja matkoilla sekä hankkinut paljon tietoa oman liiketoimintansa kehittämiseen. 

Hankkeen toiminta-alueen yritykset ovat saaneet hankkeen myötä myös uusia 

yritysyhteistyökumppaneita. Hankkeen aikana syntyi useita yhteistyökumppanuuksia ja osa 
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yhteistyökumppaneista oli aktiivisesti kehittämässä hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä sekä uusia 

ratkaisuja. 

 

Hankkeen aikana on tehty laajamittaisesti yhteistyötä ja kehittämistä mm. seuraavien yritysten ja 

organisaatioiden kanssa: 

Celltech Oy on toimittanut osaltaan uuden teknologian litiumtitanaattioksidi-akustot sähkövarastoon. 

Celltech Oy on yksi Suomen johtavista akku-, paristo- ja virransyöttöratkaisujen toimittajista.  Celltech 

Oy on ollut myös kehittämässä omaa toimintaansa sähkövaraston kautta sekä avannut sitä kautta 

markkinoita uuden teknologian litiumakustoille eri käyttötarkoituksiin. Celltech Oy on hankkeen 

vaikutuksella tehnyt prototyypin LTO-akustosta myös omiin tuotevalikoimiinsa. 

Ophi Technologies Oy tarjoaa suunnittelupalveluita niin automaatio- kuin mekaniikkapuolelle. Lisäksi 

Ophi Technologies Oy:sta löytyy tuotteita uusiutuvan energian sektorille. Ophi Technologies Oy toimitti 

hankkeen sähkövaraston hallinta- ja ohjausjärjestelmän niillä suunnitelmilla ja ehdoilla mitä aikaisemmin 

mainitulta Nocart Oy:ltä jäi kesken. Hankkeen myötä Ophi Oy sai arvokkaan referenssin 

tehoelektroniikkapuolelleen sekä kokemusta litium-ioniakkupohjaisista sähkövaraston ohjaus- ja 

hallintajärjestelmän toteuttamisesta. 

JIS-Automation Oy on vuonna 2001 perustettu automaatio- ja sähköalan yritys. JIS-Automation Oy 

vastasi hankkeessa sähkövarastokokonaisuuden rajapintojen kytkennöistä ja kokonaisuuden 

mekaanisten rakenteiden toteuttamisesta yhteistyössä hankkeen suunnitelmien pohjalta. Jis-

Automation on erikoistunut myös uuden teknologian ratkaisuihin.  

Oulun konttivuokraus Oy on teettänyt hankkeen suunnittelun pohjalta kustomoidun eristetyn 

minikontin sähkövarastokokonaisuutta varten. 

Solarworks Oy on ollut mukana hankkeen kehittämistoimenpiteissä. Solarworks Oy on saanut mm. 

tietoa aidon toimintaympäristön kokemusta sähkövarastoon liittyvän järjestelmän ongelmanratkaisusta. 

Solarworks Oy on toimittanut Sirkkalan energiapuistossa käytettävän pientalokokoluokan sähkövaraston 

ja siihen liittyvän asennuksen. Solarworks Oy on auttanut myös järjestelmän jatkokehittämisessä. 

Solarworks Oy:ta on hankkeen aikana saanut tietoa mm. olemassa olevista sähkövarastokohteista ja 

niiden käyttötarkoituksista. SolarWorks Oy on ollut mukana hankkeen järjestämillä ekskursioilla, joista 

SolarWorks Oy sai merkittävästi uutta tietoa, kehittämiskohteita ja mahdollisia uusia 

yhteistyökumppaneita. 

Sähköasennus Kuronen Oy:n kanssa ollaan tehty yhteistyötä mm. Sirkkalan energiapuiston 

sähköasennusten yhteydessä sähkön varastoinnista ja kuormanohjaamisesta. Lisäksi Sähköasennus 

Kuronen Oy on osallistunut hankkeen järjestämille tiedonhankintamatkoille kehittääkseen omaa 

liiketoimintaansa. 

Granlund Oy on ollut mukana hankkeen järjestämillä tiedonhankintamatkoilla sekä apuna 

suunnittelussa sähkövarastosaarekekytkentöjen ja saarekeajon suunnittelussa. 
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Haikolan talo oli yksi ensimmäisiä kiinteistöjä, johon on asennettu verkkoon rinnalla toimiva 

sähkövarasto yhdessä aurinkosähköjärjestelmän kanssa. Kyseessä pientalokokoluokan järjestelmä. 

Haikolan talon järjestelmä on hankkeen aktiivinen seurantakohde ja kohteesta on ollut kaikkien 

saatavilla oleva julkinen seuranta. Sähkövarastohanke teki kohteen investoinnin osalta tiivistä 

yhteistyötä Poveria biomassasta hankkeen sekä Haikolan talon edustajien kanssa. Hanke oli osaltaan 

myös mukana alkuun selvittämässä sähkövaraston käytössä ilmenneitä ongelmia, joita ratkottiin 

yhdessä SolarWorks Oy:n kanssa.  

Höljäkän nuoriseuran talo seurasi Haikolan talon esimerkkiä ja myös Höljäkkään investointiin 

sähkövarastollinen pientalokokoluokan aurinkosähköjärjestelmä. Hanke oli mukana ja apuna 

suunnittelussa ja investointi toteutettiinkin kesällä 2018. Höljäkän kohteesta saatiin uusi aidon 

toimintaympäristön seurantakohde sähkövarastojen toiminnallisuudesta ja käyttökohteista Pohjois-

Karjalassa. 

Botania tapahtumapuutarhan suhteen on meneillään mittavat suunnitelmat myös energian tuotannon 

kannalta. Tämän puitteissa Botanialle on kaavailtu pitkälti uusiutuvaan ja älykkääseen energiaan 

nojaavia ratkaisuja, jotka toteutuessaan olisivat kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittäviä 

kohteita. Tarkoituksena on, että uudet innovatiiviset energiaratkaisut itsessään olisivat myös yksi 

tapahtumapuutarhan keskeinen elementti ja vetonaula. Yhtenä tärkeänä elementtinä uudenlaisessa 

tuotannossa on energian varastoiminen. Mobiilisähkövarastohanke on ollut mukana suunnittelu- ja 

ideointivaiheessa älykkäiden sähkövarastoratkaisuiden osalta ja esittänyt ratkaisuja asiantuntijoidensa 

hankkeessa hankitun tiedon perusteella. Lisäksi Botaniaa on kaavailtu pidemmän ajan 

sähkövarastodemonstraatiokohteeksi yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Hankeyhteistyö ja muut organisaatiot 

Hankkeen aikana on toteutettu laajasti hankeyhteistyötä maakunnan alueen hankkeiden ja muiden 

valtakunnallisesti toimivien hankkeiden kanssa. Yhteistyötä on toteutettu niin tiedonvaihdon, 

selvitysten, tapahtumien kuin demonstraatiokohteiden puitteissa. Hankkeista yhteistyötä on tehty mm. 

Poveria biomassasta-, Poveria auringosta-, UusiutuWat-, Leco-, Handiheat-, maakunnallinen 

energianeuvonta, Motiva Oy, Energiavirasto 

Muiden organisaatioiden osalta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tehty  mm. Lappeenrannan teknillinen 

yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä 

Xamk-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Lisäksi yhteistyötä on tehty pienimuotoisemmin yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille eri 

asiantuntijalausuntojen ja neuvojen muodossa sekä erillisten selvitysten kautta yhteistyössä myös 

muiden hankkeiden kautta. 
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Hankkeen tavoitteet 

• Alueen yritysten ja muiden organisaatioiden osaamisen lisääminen  

• Liikuteltavien modulaaristen sähkövarastojen toteuttaminen ja niiden ympärille rakentuvan 

liiketoiminnan edistäminen 

• Kiinteistökohtaisten verkkoon kytkettyjen sähkövarastojen/sähköautojen hyödyntämisen 

kannattavimpien toimintamallien löytäminen ja demonstrointi 

• Sähköisen liikenteen kannattavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen sähköautojen 

akustokapasiteetin monipuolisen hyödyntämisen kautta  

• Liikuteltavien sähkövarastojen demonstrointi osana haja-asutusalueiden tai 

energiahuoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden saarekeverkkoja sekä osana 

valtakunnan verkkoa  

• Liikuteltavien energiavarastojen demonstrointi osana tapahtumien energiantuotantoa.  

• Edistetään vähähiilistä energiantuotantoa, vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä 

säätövoiman tuotannossa  

• Edistetään sähköverkkojen kuormanhallintaa  

• Lisätään yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä uusien toimintamallien ja liikeideoiden edistämiseksi 

Hankkeen tavoitteiden ympärille hankesuunnitelmaan oli kirjattu 5 työpakettia, jotka sisälsivät 

hankkeen tavoitteita tukevia toimenpiteitä. 

Ensimmäisessä työpaketissa tarkoituksena oli tuottaa sähkövarastojen ja sähköverkkointegraation 

parhaita käyttökelpoisia ratkaisuja ja tiedonsiirtoa Pohjois-Karjalaan. Työpaketti vastasi 

hankekokonaisuudessa tuotetun tiedon levittämisestä ja osaamisen siirrosta yrityksille ja muille 

kohderyhmille. Hanketoimenpiteenä oli tuottaa raportteja sekä teknisiä selvityksiä hankkeen 

konkreettisille toimenpiteille sekä hankkeen sidosryhmille. 

Toisessa työpaketin sisältö käsitti hankekokonaisuuden investointeihin liittyvien selvitysten, asennuksien 

sekä kehitystyön yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa. Toinen työpaketti sisälsi myös 

muunnossähköautoon liittyvät kehitystoimenpiteet. 

Kolmas työpaketti käsitti sähkövarastojen käytännön demonstraatiot sekä sähkövarastojen päästö- ja 

kustannuslaskurin kehitystyöt. Laskuria oli tarkoitus käyttää rinnan käytännön demonstraatioiden 

yhteydessä. 

Neljännessä työpaketissa oli tarkoitus kehittää sekä demonstroida sähkövarastoihin ja älyverkkoihin 

pohjautuvia toimintamalleja, jotka sopisivat myös Itä-Suomeen. 

Viides työpaketti sisälsi hankkeen viestintään liittyviä toimenpiteitä, hankkeessa saavutettujen tulosten 

ja havaintojen hyödyntämistä sekä tiedon jalkauttamista eri tapahtumissa ja viestintäkanavissa 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi työpakettien mukaisia toimenpiteitä sekä niissä saavutettuja 

tuloksia ja havaintoja. 
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Hankkeen ekskursiot 

Hankkeen toteuttamilla tiedonhankintamatkoilla oli tarkoitus hankkia uusinta tietoa, 

yhteistyökumppaneita hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä 

yhteistyökumppaneita hankkeessa mukana olevilla alueellisille yrityksille. Tiedonhankintamatkoilla oli 

tarkoitus kartoittaa myös uusia liiketoimintaideoita sekä innovaatioita. Tiedonhankintamatkoilta saatua 

tietoa sähkövarastojen käytöstä osana saarekeverkkoja sekä valtakunnan verkon säätövoimana, että 

uusiutuvan energian varastona kerättiin, jalostettiin ja levitettiin laajasti.  

Hankkeen aikana tehdyistä kaikista tiedonhankintamatkoista on julkaistu laajemmat raportit hankkeen 

internet-sivuilla. Ekskursioista on ollut suurta hyötyä niin hankkeelle kuin mukana oleville 

yhteistyökumppaneille uuden tiedon saamisessa, hankkeen hankintojen kehittämisessä, yritysten 

liiketoiminnan kehittämisessä ja yhteistyökumppaneiden hankinnassa sekä tapahtumien ja tiedon 

levittämisessä. 

Kotimaan ekskursiot 

Kotimaan ekskursioita toteutettiin hankkeen aikana 6 kpl. 

• Sähkömessut, Jyväskylä 2018 

• Vaasa Energy Week 2018 

• Lappeenranta, yrityskierros ja LUT 2018  

• Munchen, Smarter E 2018 

• Kuopio, Itä-Suomen yliopisto, Savonia Amk, Kuopion kaupinki 2018 

• Sähkömessut, Jyväskylä 2020 

Lisäksi hankehenkilöstö on osallistunut muutamiin pienempiin hanketoimenpiteitä sivuaviin 

seminaareihin sekä alan tapahtumiin. 

Sähkömessut 2018 & 2020, Jyväskylä 

Sähkömessut 2018 

Näytteilleasettajia oli messuilla yhteensä 256 kpl, joten tarjontaa oli varsin runsaasti. Kolmen päivän 

aikana sähkömessuilla vieraili yhteensä 14147 kävijää. Messuille oli saapunut runsaasti myös 

kansainvälisiä vierailijoita sekä näytteilleasettajia. Messujen pohjalta hankittiin tiivistetysti tietoa ja 

käytiin keskusteluita mm. energian varastoimisesta, V2-G,-H- ja X-teknologioista sekä älykkäästä 

kuormanohjauksesta. Hankehenkilöstö osallistui hankkeen kannalta keskeisiin tietoiskuihin ja 

seminaareihin.  

Messujen näytteille asettelussa korostui sähköautojen ja sähkövarastojen vahva osuus. Sähköautojen 

latausasemia oli esillä paljon ja kaikki esillä olevat latausasemat perustuivat yksisuuntaiseen 

latausteknologiaan eli sähköauton lataamiseen sähköverkosta. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, kuinka 

nopeasti V2X- perusteiset latausasemat saadaan markkinoille ja myyntiin, tarvittavien säädösten 

jälkeen. Messuilla luodut uudet kontaktit tulevat aikanaan hyödyttämään mobiilisähkövaraston 

suunnittelua ja toteutusta. 
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Sähkömessut 2020 

Jyväskylän Sähkö Valo Tele Av -messut järjestettiin Paviljongissa 5.-7.2.2020 ja messuilla vieraili 13 342 

ammattilaista sekä messuilla oli lähes 300 näytteilleasettajaa. Uudet ratkaisut olivat hyvin esillä ja 

sähkönvarastoinnin ja siihen liittyvän tehoelektroniikan tarjonta oli lisääntynyt runsaasti vuodesta 2018.  

Messuilla nähtiin myös ensi kertaa tulevaisuuden liikenneratkaisuja sekä sähköautoilua esittelevä 

näyttelyalue Future Transportation Forum. Hankkeen osalta mielenkiinto kohdistui etenkin 

sähkövarastojen turvallisuuden osalta paloturvallisuuteen, joiden osalta erilaisia ratkaisuja messuilla 

kartoitettiin eri asiantuntijoiden kanssa keskustelemalla. 

 

Vaasa Energy Week 2018 

Vaasan Energiaviikot ovat jokavuotinen tapahtuma Vaasassa, joka kerää yhteen energia-alan vaikuttajia, 

asiantuntijoita sekä päättäjiä ympäri maailmaa. Vuonna 2018 ne järjestettiin seitsemättä kertaa 19. – 

23.3.2018. Energiaviikoilla jaetaan ajankohtaista tietoa ja uutisia sekä päästään ainutlaatuisesti 

verkostoitumaan energiasektorilla globaalissakin mittakaavassa. Energiaviikot koostuvat erilaisista 

tapahtumista, näyttelyistä sekä mielenkiintoisista seminaareista. Kansainvälisestä luonteesta johtuen 

seminaarit olivat englanniksi. Tänä vuonna energiaviikon keskipisteeseen oli nostettu energian 

varastointi, jonka ympärillä kantavina teemoina olivat kestävä ja uusiutuva energia sekä digitalisaatio. 

Hankkeen näkökulmasta keskityimme erityisesti energian varastointiteemaan seminaarien osalta. 

Seminaarin ja messujen selkeä viesti oli, että energiantuotantoon on tulossa selkeä murros ja se tulee 

samassa aallossa kuin digitalisaatio. Energiantuotanto tulee keskittymään yhä enemmän sähkön 

ympärille, josta on tulossa tulevaisuudessa primäärienergiaa. Energianvarastoinnin niin lyhyenkin kuin 

pitkän aikavälin rooli tulee olemaan merkittävä tulevaisuudessa, käytännössä uusiutuvan energian ja 

älyverkon yhteydessä välttämätön. Lisäksi lähes mikään hajautettu sähköenergian tuotantomuoto ei 

pysty vastaamaan äkillisiin tehon tarpeen muutoksiin riittävällä nopeudella ilman energiavarastoja. 

Digitalisaatio tulee murtamaan ja muuttamaan myös nykyistä konventionaalista energiankäyttöä. Koko 

ajattelumalli energiankäytöstä voi saada aivan uuden suunnan ja luoda ympärilleen merkittävästi 

innovaatioita sekä uusia tuotteita ja palveluita. Älyn lisääntyminen energiankäytössä tulee olemaan 

merkittävää ja voidaankin sanoa, että energia tulee jatkossa ”kommunikoimaan” jokaisessa 

tuotanto/kulutuspisteessä dynaamisesti. Energiansiirto tulee olemaan kaksisuuntaista, mutta lisäksi 

kolmantena elementtinä tulevat olemaan myös erilaiset virtuaalivoimalat. 

Seminaarin aikana hankkeessa saatiin luotua hyviä kontakteja eri toimijoihin mm. Etelä-Savon energian 

älykkäiden ratkaisujen kehitystiimiin, jotka esittelivät uutta älykästä multitoiminnallista laitetta, jolla 

pystytään vastaamaan kuormanohjaukseen, aurinkoenergian älykkääseen käyttöön sääennusteiden 

perusteella sekä kysyntäjoustopalvelutoimintojen tuottamiseen. 
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Lappeenranta ekskursio kevät 2018 

Eksursion tutustumiskohteiden valinnassa oli painotettu Mobiilisähkövarastohankkeen ja sen 

yhteistyöyritysten kannalta alan keskeisiä teknologiayrityksiä sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa 

harjoittavia tahoja. 

Lappeenrannan kaksipäiväisellä vierailulla oli mukana kaikkiaan 11 henkilöä, kolme Mobiilisähkövarasto-

hankkeentoimijaa sekä kahdeksan yritysyhteistyökumppania. Lappeenrannassa tutustumiskohteina 

olivat Danfoss (Visedo Oy), Axcomotors Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) sekä Green Energy 

Finland (GEF). 

Danfoss Oy (ent. Visedo Oy) 

Hankkeessa mukana olevien yritysten kannalta Visedo Oy (nyk. Danfoss Oy) tarjosi mielenkiintoisia uusia 

näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2009 perustettu Visedo Oy (nyk. Danfoss Oy) tarjoaa 

markkinoiden johtavaa sähkömoottoreiden suorituskykyä hyötyajoneuvoissa ja raskaiden koneiden 

sovelluksissa. Danfoss Oy ajaa hyötyajoneuvojen sähköistämistä, vähentää polttoainesäästöjä ja 

energiatehokkuutta seuraavalle tasolle. Danfoss Oy suunnittelee ja valmistaa seuraavan sukupolven 

hybridi- ja täysautomaattisia kuljetuskalustoja. Visedon osaaminen tarjoaa teknologiaa päästöjen 

vähentämiseksi, turvallisen ja luotettavan toiminnan ylläpitämiseksi ja takaisinmaksuaikojen 

minimoimiseksi. Visedon järjestelmillä on markkinoiden suurin kokonaishyötysuhde. Tämä merkitsee 

vähemmän akkuja täyssähköajoneuvoissa ja pienempää polttoaineen kulutusta hybridijärjestelmissä. 

Visedon erittäin kompakti ja kevyt muotoilu säästää tilaa ja takaa vähemmän kohinaa ja enemmän 

mukavuutta.  

Visedon vierailulla Tero Järveläinen kertoi yrityksen historiasta, toiminta-ajatuksesta sekä tuotteista.  

Visedo on perustettu vuonna 2009 ja hiljattain toteutuneen yrityskaupan myötä se kuuluu nykyään 

Danfoss Power Solutions -liiketoimintayksikköön. Danfossin pääkonttori on Nordborgissa Tanskassa ja 

myynti yli sadassa maassa. Danfossin suurimmat markkina-alueet ovat USA, Kiina ja Saksa ja niissä 

työskentelee yhteensä yli 26000 työntekijää. Yritys on panostanut voimakkaasti moottorien, 

generaattorien ja taajuusmuuttajien kehittämiseen hyötyajoneuvoihin ja raskaisiin koneisiin ja sen 

tuotteet on suunniteltu kestämään suuria lämpötilavaihteluja. Yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa ja onkin alun perin yliopiston Spin-off yritys. Tero 

Järveläinen esitteli Visedon erittäin kompaktia invertteriratkaisua, joka nestejäähdytyksen ansiosta 

laitteen rakenne on suljettu ja se on kooltaan ja painoltaan huomattavasti pienempi saman tehoiseen 

perinteiseen tekniikkaan perustuvaan laitteeseen verrattuna. Nestejäähdytys antaa lisäetua 

kilpailijoiden ratkaisuihin verrattuna. Vahvistaakseen edelleen osuuttaan ja osaamistaan 

taajuusmuuttajamarkkinoilla, Danfoss on ostanut kotimaisen taajuusmuuttajavalmistaja Vacon:in 

muutama vuosi sitten. Yrityksen tuotteet ja niissä käytetty teknologia herättivät aktiivista keskustelua ja 

monia kysymyksiä. Esitelmän jälkeen tehtiin tutustumiskierros tuotantotiloihin. Lappeenrannassa 

tuotanto on kokoonpanovaltainen, komponentit on valmistettu pääosin Kiinassa ja laitteiden 

kasaaminen tapahtuu Lappeenrannassa. Kokoonpano tapahtuu suurimmaksi osaksi käsityönä ja 

komponenttien kuljettamisessa kokoonpanopisteisiin käytetään apuna liukuhihnoja, joita myöten 

saapuvat kullekin laitteelle oikeat komponentit. 
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Kuva: Visedon kehittämä invertteri 
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Axcomotors Oy 

Niin ikään Vuonna 2004 perustettu Axcomotors Oy on Visedon tapaan LUT:in spin-off yritys. Itse asiassa 

Etelä-Karjalassa on paljon yliopistosta juontuvia spin-off yrityksiä, jotka ovat voineet laajentua vuosien 

saatossa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Axcomotors tarjoaa laajan valikoiman säädettäviä 

suoravetoisia kestomagneettimoottoreita ja generaattoreita useille vaihteettomille teollisille 

sovelluksille. AXCO-Motors on sitoutunut tarjoamaan laadukkaita asiakaslähtöisiä tuotteita, jotka 

täyttävät täysin kunkin asiakkaan tarpeet ja vaatimukset.  

Vierailulla axcomotors:illa projektipäällikkö Jari Tähkä kertoi aluksi yrityksen historiasta, toiminnasta 

sekä tuotteistaYrityksellä on pääkonttori ja valmistus suomessa sekä myynti- ja tuki USA:ssa ja 

Ranskassa. Yrityksen työntekijöistä suurin osa työskentelee erilaisten projektien parissa maailmalla. 

Esityksen päätyttyä esitettiin kysymyksiä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Lopuksi tehtiin kierros 

yrityksen kokoonpanohallissa. Mielenkiintoiseksi osoittautuvassa kokoonpanohallissa tapahtuu 

kokoonpano komponenteista, jotka ovat pääosin tehty Kiinassa. Kokoonpanohallissa oli nähtävillä 

valmiita tuotteita kuten mm. veneisiin soveltuvia sähkömoottoreita. 
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LUT 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTU) on suurin energia-alan tutkimus- ja koulutusorganisaatio 

Suomessa. Energiaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen parissa työskentelee yli 300 asiantuntijaa, joista 

kahdeksalla kymmenellä on tohtorin tutkinto. Vuosittain valmistuu noin 185 diplomi-insinööriä ja 30 

tekniikan tohtoria. Energia-alan hallinta edellyttää erilaisten teknologioiden kokonaisvaltaista 

ymmärtämistä. LTU:ssä eurooppalainen huippututkimus käsittelee energiantuotantoa, 

energiajärjestelmiä ja energiamarkkinoita sekä energian käyttöä koskevia haasteita. Keskeiset toiminnat 

keskittyvät kehittyneiden energiajärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen.  

Vierailu Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alkoi seminaaritilassa tutustumisella LUT:in toimintaan, 

jonka jälkeen hanketyöntekijät esittelivät Mobiilisähkövarasto-hankkeen toimenpiteitä, tavoitteita ja 

siihen astisia tuloksia.  

Tämän jälkeen ohjelma jatkui Lappeenrannan teknillisen yliopiston esitysten parissa, jossa aluksi Andrey 

Lana esitelmöi LVDC-järjestelmästä. LUT:ssa on paljon laaja-alaista teknis-taloudellista tutkimusta 

pienjännitteisten tasajänniteverkkojen mahdollisuuksista. Tulevaisuuden sähköverkon haasteet 

rakentuvat tarpeille energiatehokkaammasta ja parempilaatuisesta sähkönjakelusta sekä älykkäästä 

sähköverkosta. LVDC-siirtoyhteydessä tasajännite voidaan nostaa 1500 volttiin, kun 

vaihtosähköyhteyden maksimijännite on 1000 V. Korkeamman jännitteen ansiosta siirtoyhteyden häviöt 

pienenevät ja tehonsiirtokapasiteetti kasvaa merkittävästi. LVDC-yhteyden tehokerroin on 1, koska 

tasasähköyhteydellä ei ole reaktiivisia komponentteja. Tämä parantaa tehonsiirtokapasiteettia vielä 

lisää. LVDC-verkko toimisi hyvin hajautetuissa verkoissa. Tasasähköä voidaan hyödyntää sähkönjakelun 

ongelmakohdissa. LVDC- verkon ansiosta sähkönlaatua voidaan tarkkailla aiempaa paremmin Suomessa 

oleva LVDC-pilotti LVDC RULES on ollut käynnissä jo vuodesta 2015. Hankkeessa mukana ovat Ensto 

Finland Oy, Elenia Oy sekä LUT.  

Pienjännite tasasähköverkot tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden liittää verkkoon aurinko 

jatuulivoimaloiden lisäksi myös sähkövarastoja. Mahdollisen suuremman sähkökatkoksen aikana 

LVDCverkko voitaisiin erottaa omaksi saarekkeeksi, jonka olisi mahdollista toimia itsenäisesti 

taatensaarekkeen asukkaille sähkön saannin. 

Antti Kososen jatkoi esittelyä aiheenaan Soletair-konseptin esittely. Soletair konsepti perustuu Power to 

X – teknologiaan, jossa energiaa voidaan varastoida pidempiä aikoja sekä muuttaa energiaa toiseen 

olomuotoon. Soletair-konseptin ideana on käyttää hiilidioksidia uusiutuvien polttoaineiden ja 

kemikaalien tuottamiseen. Soletair-hankkeessa pilotoitiin synteettisten polttoaineiden ja muiden 

hiilivetyjen tuottamista erilleisellä pilottilaitoksella, joka oli kytketty LUT:n aurinkovoimalaan, 

Hankkeen tavoitteena oli todistaa kokonaisprosessin tekninen toiminta ja tuottaa tutkimuskäyttöön 200 

litraa polttoaineita ja muita hiilivetyjä. Kyseessä oli lajissaan ainut koelaitos, jossa koko prosessiketju 

aurinkovoiman tuotannosta hiilivetyjen valmistukseen tapahtui yhdessä paikassa. 

Koelaitos koostui neljästä erillisestä yksiköstä: aurinkovoimalasta, hiilidioksidia ja vettä ilmasta 

erottavasta laitteistosta, vetyä elektrolyysin avulla tuottavasta osasta sekä synteesilaitteesta, jolla 

hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan raakaöljyn korvaavaa ainetta. 

Pilottikokoluokassa toimivan laitoksen yksiköt on suunniteltu hajautettua, pientä tuotantoa varten. 

Tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä yksiköiden määrää. 
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Ville Tikka käsitteli akkuvarastojen monitavoitteista ohjausta, jossa muodostettiin käsitys akkuvarastojen 

eri käyttökohteista, tarkoituksista sekä myös haasteista ja rajoitteista. Samuli Honkapuro puhui 

energiajärjestelmän murroksesta, jossa energianvarastointi näyttelee suurta osaa. Energiatehokkuus ja 

kysyntäjousto ovat avaiamia energiankulutuksen optimointiin ja energiajärjestelmän murroksen 

mahdollistamiseksi. Energiatehokkuuden avulla voidaan vähentää kokonaiskulutusta sekä 

kulutustottumuksia ja kysyntäjoustolla voidaan siirtää kulutusta pois kysyntäpiikeiltä tai vastaavasti 

ottaa tarvittaessa energiaa verkon käyttöön. 

Esitysten ohessa nousi esiin monia energia-alaa koskevia ajankohtaisia kysymyksiä sekä vielä 

ratkaisemattomia solmukohtia sekä kehityskohteta ja ideoita, joista syntyi paljon aktiivista keskustelua. 

Näiden perusteella päätettiin jatkaa aktiivista kanssakäyntiä ekskursion jälkeen sähkövarastojen 

kehittämisen osalta. Mukana olleet yrittäjät saivat hyviä näkökulmia ja uutta tutkimustietoa omien 

toimintojensa kehittämiseen. Lisäksi alan merkittävin tutkimus- ja koulutusorganisaatio antoi hyviä 

yhteiskehittämismahdollisuuksia yrittäjille sekä pystyi vastamaan yrittäjien kysymyksiin alan 

kehittämisestä ja kehityssuunnista. 

Ekskursion lopuksi oli laboratoriokierros, jossa tutustuttiin vetykonttiin, aurinkosähköasennuksiin sekä 

LVDC/akku-järjestelmään. Paikalla esittelemässä oli myös muita LUT:n asiantuntijoita, joille voitiin 

esittää tarkentavia kysymyksiä eri aiheista. 

 

LUT:in sähkövarasto 
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Andrey Lana esitelmöi LVDC-järjestelmästä 

 

Green energy Finland 

Green Energy Finland (GEF) toimittaa aurinkovoimalahankkeen alusta loppuun, suunnittelusta ja 

projektivalvonnasta aurinkosähkövoimaloiden käyttöönottoon asti. Green Energy Finland on perustettu 

vuonna 2010 ja se on Lappeenrannan teknillisen yliopiston spin-off yrityksiä. Yrityksellä on toimistot 

Lappeenrannassa, Imatralla, Espoossa, Kouvolassa sekä Meksikossa. Työntekijöitä on yli 40 ja vuonna 

2017 liikevaihto oli 7 M€ ja liikevaihdon tavoite vuonna 2018 on noin 20 miljoonaa euroa. 

GEF on panostanut paljon kehittämistoimintaan sähkön kuormanohjauksessa. Autokannan muutoksessa 
lisääntyvien sähköajoneuvojen johdosta sähköverkon kuormittuvuus ja dynamiikka muuttuu 
merkittävästi. Uusiutuvan energiantuotannon epävarmuus voi rajoittaa huipputehon tuottoa ja 
ajoneuvojen latauspalveluita. Lisäksi nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan uusiin sähköverkon 
dynaamisiin haasteisiin, kun fossiilista liikennettä korvataan sähköisellä. Älykkään sähköverkon ja 
hajautetun ekosysteemin avulla energiavarastoilla voidaan vastata suureneviin tehonkulutuksen 
huippuihin, joita varsinkin sähköautojen kasvavat latauspalvelut aiheuttavat.  

Sähköajoneuvojen lataus aiheuttaa haasteita, mutta samalla ne tarjoavat myös ratkaisuja haasteisiin. 
GEF:in mukaan sähköautojen akustot ovat merkittävä energiavarasto hyödynnettäväksi, suurimman 
osan ajasta autot eivät ole liikennekäytössä. Sähköajoneuvojen siis lisääntyessä niiden akkukapasiteetin 
ohjaaminen osittain myös joustomarkkinoiden käyttöön on mielenkiintoinen vaihtoehto ja 
mahdollisuus. Joustomarkkinoilla voidaan saavuttaa merkittävä kapasiteettihyötyä sähkömarkkinoiden 
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joustopalveluiden näkökulmasta erityisesti hyödyntäen akkujen purkamista verkkoon päin ns. vehicle-to-
grid (V2G) toiminnallisuutta ja kiinteistöjen akustoja sekä niiden yhteiskäyttöä. GEF on kehittänyt 
tietoturvallisen, reaaliaikaisen GEF Vision™ Ekosysteemin sekä tuotantotietojen keräämiseen että 
kulutuksenohjauskäskyjen välittämiseen kohdekiinteistöihin. Lisäksi GEF Vision™ -alustaan kuuluu 
koneoppimiseen ja sääennusteisiin pohjaava tuotantoennuste, jolla on mahdollista luoda tuntitason 
tuotantoennusteet seuraavalle 24 tunnille. Tavoitteena GEF Vision™ Ekosysteemi mahdollistaa 
hajautetun energiantuotannon omavaraisuuden ja energiavarastoinnin ja hajautetun tuotannon 
ylijäämän kaupallisen hyödyntämisen. https://www.gef.fi/ 

Ekskursion aikana saatiin kattavasti tietoa ja käytiin keskustelua ja tiedonavaihtoa mm. Lisäksi 

keskusteltiin yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksista. Mukana olleet yritykset 

saivat paljon uutta lisätietoa liiketoimintansa kehittämiseen ja osittain myös yrittäjien 

ekskursiokohteiden toimijoiden välillä vaihdettiin yhteistietoja ja alustavia yhteistyösuunnitelmia 

sovittiin. 

Munchen ekskursio 2018 kesäkuu, The Smarter E-messut 

Mobiilisähkövarasto-hankkeen toimijat sekä lähes kaikki hankkeen yritysyhteistyökumppanit 

osallistuivat Saksan Munchenissä 20.6 – 22.6.2018 järjestettäville The smarter E Europe messuille. 

Messuilla vierailtiin kahtena päivänä 20.6 - 21.6 suunnitelmien mukaisesti. Kaikkiaan messuille osallistui 

11 henkilöä, kolme hankkeen toimijaa sekä 8 henkilöä yhteistyöyrityksistä, joista edustettuina olivat 

Tesveka Oy, ULA-Sähkö Oy, Mirotex Oy, SolarWorks Oy, Granlund Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö ja Riveria. 

Messumatkan suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin keväällä ajankohdan sovittamiseksi mahdollisimman 

monen yritysyhteistyökumppanin aikatauluun sopivaksi. Messuilla ryhmä hajaantui pienempiin ryhmiin 

jatkaen tutustumista omaan tahtiin näytteilleasettajien tarjontaan. 

 

Sonnen tarjosi esittelyn sähkövarastoratkaisuistaan 

https://www.gef.fi/
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Messut olivat mittavat, mm. käytössä olleiden messuhallien yhteispinta-ala oli 86 000 m2. Messuilla oli 

esillä sähkövarastojen, sähköisen liikkumisen, aurinkosähkön, aurinkokennojen, aurinkoenergian sekä 

verkkoinfrastruktuurin tuotteiden valmistajia ja ratkaisujen tarjoajia. Messuilla vieraili lähes 50 000 

kävijää. Messuilla korostui erityisesti sähkövarastointiin liittyvän teknologian runsas tarjonta. 

Näytteilleasettajia oli kaikkiaan 1177 kappaletta eri puolilta maailmaa ja niin Keski-Eurooppa kuin myös 

Aasian maat olivat vahvasti edustettuina. Messujen teemat liittyivät pääosin sähkövarastoihin, 

aurinkoenergiaan, sähköisiin ajoneuvoihin ja sekä niiden ohjaamiseen ja valvontaan liittyvään 

teknologiaan ja sovelluksiin. Messualue koostui useista halleista, joihin näytteilleasettajat olivat 

asettaneet tuotteitaan ja ratkaisujaan esille.  

 

 

Smarter E – messut, Munchen 

Osallistujaryhmän tausta huomioiden messujen tarjonta vastasivat erittäin monipuolisesti yrittäjien 

tarpeisiin. Kyselyn tuloksena yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä messujen antiin ja saivat sieltä uusia 

kehitysideoita, uutta tietoa teknologioista sekä mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita omaan 

liiketoimintaansa. Tiedonhankintamatka oli tarpeellinen myös mahdollisten jatkohankkeiden 

näkökulmasta tarkasteltuna pohdittaessa hankkeiden sisältöjä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja 

kehityssuuntia. Messuille asettajien esittelypisteissä sähkövarastoihin, aurinkoenergiaan, sähköisiin 

ajoneuvoihin ja kulkuvälineisiin sekä niiden ohjaamiseen ja valvontaan liittyvän teknologian ja 

sovelluksien tarjontaa voidaan pitää erittäin runsaana. Messut auttoivat osaltaan ymmärtämään miten 

suuresta ja tarpeellisesta asiasta energian varastoinnissa on kysymys, kuinka paljon maailmalla yritykset 

ovat asiaan panostaneet ja mihin suuntaan tulevaisuudessa kehityskulku on menossa. Matkasta on 

julkaistu erillinen laajempi matkaraportti hankkeen kotisivuilla. 
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Kuopio ekskursio 2018 

Kuopion eksursiolle osallistui kaikkiaan 10 henkilöä, kolme Mobiilisähkövarasto-hankkeen toimijaa ja 

seitsemän henkilöä yhteistyökumppaniyrityksistä, joista olivat edustettuina Tesveka Oy, ULA-Sähkö Oy, 

SolarWorks Oy, Granlund Joensuu Oy ja Etelä-Savon ELY-Keskus. Kuopiossa tutustumiskohteina olivat 

Savonia Ammattikorkeakoulun Accukukko-hanke, Kuopion kaupungin Smara-hanke, Itä-Suomen 

Yliopiston pienhiukkastutkimuslaboratorio sekä akkututkimuslaboratorio. Mobiilisähkövarasto-hanketta 

esiteltiin Savonia AMK:lla Accukukko-hankkeen toimijoille. 

Accukukko 

Accukukko on Savonia AMK:n hanke, jossa tarkoituksena on ollut rakentaa DC-pohjainen 

sähköntuotanto-, varastointi- ja siirto- sekä Led-valaisujärjestelmä. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia 

DC-sähköntuotantoon, varastointiin ja siirtoon perustuvan järjestelmän soveltuvuutta rajatulle alueelle. 

Soveltuvuutta testattiin todellista käyttötilannetta vastaavassa ympäristössä ja lisäksi tutkittiin IoT-

tekniikan hyödyntämismahdollisuuksia älykkään sähköverkon toteutuksessa sekä mittaustiedon 

keräämisessä. 

Järjestelmän runko perustuu akustolla varustettuun tasasähkön jakelujärjestelmään, joka voidaan 

erottaa yleisestä sähkönjakeluverkosta omaksi erilliseksi saarekkeeksi. Järjestelmä toimii 

kaksisuuntaisen vaihtosuuntaajan kautta verkkoon päin ja siitä voidaan syöttää tarvittaessa sähköä myös 

verkkoon päin. Järjestelmän etuna on, että käyttämällä tasasähköä, saadaan sähkönsiirron häviöt 

minimoitua. Järjestelmä on modulaarinen ja kapasiteettia voidaan kasvattaa hyödyntämään 

tehokkaammin esimerkiksi hajautettua energiantuotantomuotoja, kuten aurinko- ja tuulisähköä. 

Accukukko hankkeen rahoittajina ovat mm. Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, Savon Voima Verkko 

Oy ja Voimatel Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on hieman yli 200 000 €. Hankkeessa oli rakennettu 

pyörien päälle laboratoriolaitteisto, jota on käytetty tutkimukseen ja opetukseen. Järjestelmään on 

liitetty Savonia AMK:n Opistotien kampuksen sisäpihan valaistusta koekentäksi.  

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on laajamittaista tutkimustyötä pienjännitteisistä tasajännite eli 

LVDC-verkoista ja hanke kävi yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa aikaisemmin keväällä 2018 

tutustumassa mm. LVDC-verkkotutkimukseen sen tuloksiin. 

Smara 

Kuopion kaupungin edustaja, projektipäällikkö Retu Ylinen, kertoi Itä-Suomen Yliopistolla Smara-

hankkeesta (Savilahden smarteimmat ratkaisut). Hankkeessa haettiin vähähiillisyyttä edistäviä, 

innovatiivisiä sekä älykkäitä ratkaisuja. Savilahdessa alueen toimijat toteuttiva SaVe-yhteishankkeen 

vuonna 2016. Hankkeessa selvitettiin vähäpäästöisten energiatuotantomuotojen käyttömahdollisuuksia 

sekä älykkään automaation hyödyntämistä. 
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Hankkeessa selvitettiin mm. kustannustehokkaiden sähkövarastojen mallinnusta sekä kiinteistö- ja 

korttelikohtaiset sähkövarastoja sekä sähköautojen latausinfran kytkemistä 

energiavarastotarkoituksessa. 

 

UEF – Nanoteknologian tutkimus 

Itä-Suomen Yliopistossa tutustuttiin nanoteknologialaboratorioon ja akkututkimukseen. Laboratorioissa 

tutkijat (PhD) Anna Lähde ja (PhD) Tommi Karhunen kertoivat laboratorioiden tutkimustyöstä ja 

esittelivät tutkimuksessa käytettäviä laitteita. Nanotutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti 

hiilen nanorakenteet (grafeeni, hiilinanokukat), metallit (Fe, Co, Au, Ag) ja metallioksidit (TiO2, Li2TiO3). 

Tämän perusteella myös yliopistossa nähtiin, että litiumtitanaattioksidiin perustuvalla akkukemialla on 

tulevaisuutta ja kehityspotentiaalia. Litiumtitanaattioksidi on valittu myös Mobiilisähkövarasto-

hankkeen kiinteistökokoluokan sähkövaraston akkukemiaksi. 

Nanotutkimuksessa ratkaisuja pyritään löytämään ympäristöystävällisen teknologian tarpeisiin ja 

materiaalien sekä raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön. Nanomateriaaleja tuotetaan tyypillisesti 

kaupallisista yhdisteistä ja tutkimuksessa pyritään löytämään kalliiden raaka-aineiden korvaavia 
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edullisempia kotimaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi kaivannaisteollisuus tuottaa sivutuotteena jäteaineita 

joiden toivotaan tulevaisuudessa olevan hyödynnettävissä nanomateriaaliteollisuuden tarpeisiin. 

Tutkittavia materiaaleja voidaan hyödyntää teollisissa sovelluksissa, joista tärkeimpiä ovat energian 

varastointi, ohutkalvot, katalyytit ja vedenpuhdistus. Lisäksi tutkitaan nanohiukkasten ja -materiaalien 

altistusta, toksikologisia vaikutuksia ja turvallisuutta. 

 

Tapahtumat ja viestintä 

Sähkövarastohankekokonaisuus on ollut mukana monessa eri tapahtumassa osallistujana tai 

järjestäjänä. Tapahtumissa on esitelty mm. hankkeen toimintaa, demonstroitu hankkeessa toteutettavia 

toimenpiteitä, jaettu uusinta tietoa eteenpäin sekä keskusteltu hankkeen ja alueen yrittäjien kannalta 

tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Viestinnän tueksi on hankkeessa tehty julisteet, roll-upit, logot ja omat verkkosivustot sekä sosiaalisen 

median kanavat, joiden kautta viestintää ja julkaisuja on jaettu eteenpäin. Lisäksi on hyödynnetty 

laajasti myös yhteistyökumppaneiden sekä muiden hankkeiden kanssa yhteistyössä eri viestintä- ja 

mediakanavia monipuolisesti. 

Ilosaarirock 2017 

 

Latauskatos Ilosaarirockissa 

Hanke oli toteuttamassa ilosaarirokissa älylaitteiden latauspistettä, joka koostui neljästä 265 W:n 

aurinkosähköpaneelista, lataussäätimestä ja kahdesta 200 Ah:n AGM-akustosta sekä älylaitteiden 

latausyksiköstä. Tapahtumassa seurattiin akkujen ja järjestelmän käyttäytymistä useiden älylaitteiden 

latauksen kuorman alla. 
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Haikolan talo 

Haikolan talo oli yksi ensimmäisistä verkkoon kytketyn pienemmän mittakaavan sähkövaraston 

käyttöönottajista Pohjois-Karjalassa sekä myös valtakunnallisesti ensimmäisten joukossa. Investointi 

syntyi Poveria Biomassasta hankkeen ja Mobiilisähkövarastohankkeen myötävaikutuksesta. 

 

  

Hybridi-invertteri toiminnassa 

Mobiilisähkövarastohankkeen asiantuntijat sekä paikallinen asiantuntija (SolarWorks Oy) olivat 

selvittävässä asennuksen jälkeen ilmenneitä ongelmia, josta saatiin arvokasta tietotaitoa 

hanketoimijoille. 

 

Sähkövarasto toiminnassa 
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Haikolan talo kuuluu myös hankkeen seurantakohteisiin, joista saadaan jatkuvaa dataa sähkövaraston 

toiminnasta oikeassa toimintaympäristössä. Järjestelmä on myös julkisesti kaikkien seurattavissa mm. 

energiaraitti-sivustolla. Haikoltan talon osalta on julkaistu selvitys verkkoon kytketyn akullisen 

aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaatteesta ja kannattavuudesta. Julkaisu on luettavissa 

Energiaraitin sekä mobiilisähkövarastojen internet-sivulta.  

Sähkön päivä 2018 & 2019 

Ensimmäinen sähkönpäivä vuonna 2018 järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan sähkön ja Autotalo 

Laakkosen kanssa. Teemana olivat mm. sähkövarastojen käyttö ja sähköautot. Hanke esitteli Sirkkalan 

energiapuiston sähkövarastoratkaisua, uusiutuvan energian varastointia ja sähköautojen käyttöä 

sähkövarastona. Tilaisuus järjestettiin Pohjois-Karjalan Sähkön tiloissa ja tilaisuus veti hyvin yleisöä 

paikalla. Hanke sai paljon näkyvyyttä ja tietoisuutta tapahtuman aikana. Lisäksi Yleisradio teki 

hankkeesta ja päivän aiheesta radiohaastattelun hankkeen projektipäällikölle. 

 

Sähkön päivä PKS:n tiloissa 2018 

Vuonna 2019 Sähkön päivä järjestettiin yhteistyössä Lem-Kem Oy:n, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sekä 

Autotalo Hartikainen Oy:n kanssa. Tilaisuus koostui useista tietoiskuista ja tilaisuus pidettiin 

Kauppakeskus Myyssä lauantaina, joten osallistujia ja yleisöä oli paikalla hyvin.  Autotalo Hartikainen 

esitteli mm. Mitsubishi Outlander PHEV-hybridiautoa ja sen ominaisuuksia. Mitsubishi Motors investoi 

Okazakin tuotantolaitokseensa 3 MW:n aurinkovoimalan. Okazakin tuotantolaitos tekee suurimmaksi 

osaksi sähköautoja. Energian varastoinnissa hyödynnetään Outlander PHEV -autojen käytettyjä akkuja ja 

akuston kapasiteetin lasketaan olevan n. 1 MWh. 
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Lem-Kem Oy:llä oli esillä mm. sähkövarastollisia aurinkosähköjärjestelmiä. Pohjois-Karjalan Sähkö Sähkö 

alusti tietoiskuja kertomalla sähköntuotannon ja -kulutuksen murroksesta sekä kertoi Priima–

älysähkösopimuksista ja aurinkosähköjärjestelmistä. Mobiilisähkövarasto-hankkeen pisteellä vierailijoille 

esiteltiin Karelia Ammattikorkeakoulun uusiutuvan energian koulutusta, uusiutuvan energian tuotantoa, 

sähkövarastointia, hankkeen aikana saatuja tuloksia, Sirkkalan energiapuiston aurinkosähköjärjestelmien 

sekä Haikolan talon hybridijärjestelmän toimintaa ja live-seurantaa. Vierailijoille kerrottiin myös 

käyttökokemuksia aurinkosähköjärjestelmistä, joiden yhteyteen on asennettu sähkövarasto. 

 

Sähkön päivä 2019 hankkeen esittelyä, Iso-Myy kauppakeskus 

Höljäkän energia-ilta 

Haikolan talo oli yksi ensimmäisiä kohteita Pohjois-Karjalassa, jossa on otettu käyttöön verkkoon liitetty 

sähkövarasto aurinkosähköjärjestelmän rinnalla. Höljäkän nuoriseuran yhdistys päätti myös seurata 

Haikolan esimerkkiä ja näin vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeänsä sekä olla teknologian 

edelläkävijä hankkimalla hybridijärjestelmän osaksi Höljäkän nuorisoseuran taloa. 

Mobiilisähkövarastohanke oli edesauttamassa Höljäkän hankkeen toteuttamista. Haikolan sekä Höljäkän 

kohteista on olemassa julkiset seurannat järjestelmien tuotannosta sekä sähkövarastojen toiminnasta.  

Höljäkän investoinnin ympärille päätettiin järjestää energia-ilta yhteistyössä Poveria biomassasta 

hankkeen, Maaseudun sivistysliiton sekä Höljäkän nuoriseuran yhdistyksen kanssa. Ilta koostui 

tietoiskuista sekä kalustoesittelyistä, johon kuului Höljäkän sähkövarastojärjestelmä, Sirkkalan 

energiapuiston mobilisoitava aurinkosähköjärjestelmä, muunnos-sähköauto Voltti, kaksi sähköpyörää 

sekä biohiiletysdemonstraatio. Tapahtuma veti erittäin hyvin paikalle osallistujia. 
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Höljäkän energiailta, laitteistoa ja välineistöä esillä. 

 

Tampereen energiamessut 2018 

Hanke oli esillä näytteilleasettajana Tampereen energiamessuilla 2018, jossa esiteltiin hankkeen 

toimintaa, tavoitteita, mukana olevia yhteistyökumppaneita sekä hankkeen tuloksia. Hankkeessa 

hankitusta kalustosta esitteillä olivat pientalokokoluokan sähkövarasto sekä hankkeessa yhteistyössä 

suunniteltu ja Celltech Oy:n valmistama LTO-akuston koteloitu prototyyppi.  

 

Messuosaston pystytystä 
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Messujen kantavana teemana oli energian varastointi ja älykäs energian käyttö, joten hanketta ja sen 

esittelypistettä kohtaan oli suurta mielenkiintoa. LTO-akuston prototyyppiin kävivät tutustumassa mm. 

Toshiban Euroopan edustajat, Työ- ja elinkeino ministeriön edustajia, runsaasti eri 

oppilaitosorganisaatioiden edustajia sekä runsaasti alalla toimivia yrittäjiä. Messuilla oli kolmen päivän 

aikana yhteensä yli 360 näytteilleasettajaa ja noin 7000 kävijää. Lisäksi hankehenkilöstö kävi aktiivista 

tietojenvaihtoa muiden näytteilleasettajien asiantuntijoiden kanssa. Messut olivat erittäin onnistuneet 

ja tarpeelliset, koska ne keräävät kaikki alan asiantuntijat ja uusimmat innovaatiot saman tilaisuuden 

alle. Kohdennetut messut ovat erittäin hyvä keino saada kohderyhmää tietoiseksi hankkeen 

toimenpiteistä ja tuloksista. Messut olivat myös mainio kohtaamis- ja verkostoitumispaikka, jossa voitiin 

sopia yhteistyöstä sekä alan asiantuntijat pystyivät vaihtamaan kokemuksia ja tietoa keskenään. 

 

 

Messuosaston ja LTO-akuston esittelyä 
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Energiailta asunto-osakeyhtiöille 7.11.2018 

Hankkeen työntekijä oli energiaillassa mukana kertomassa sähkövarastojen ja sähköautojen teknisistä 

ominaisuuksista sekä mahdollisuuksista ja liitettävyydestä taloyhtiöihin. Tapahtuman jälkeen pidettiin 

vielä käytännönläheinen esitelmä Sirkkalan energiapuiston laitteiden yhteydessä. 

Energiailta pientaloasujille 3.12.2018 

Hanke oli mukana energiaillassa kertomassa sähkövarastojen eri käyttötarkoituksista ja 

mahdollisuuksista pientaloissa. Tapahtuman jälkeen pidettiin vielä käytännönläheinen esitelmä Sirkkalan 

energiapuiston laitteiden yhteydessä. 

Joensuun sähkö- ja energiakabinetti 13.3.2018 

Hankkeelta oli pyydetty puheenvuoro, joka käsitteli mm. perustietoa sähköautojen latauspisteistä, 

suunnittelusta sekä latauspisteen valinnasta. Samalla keskustelua heräteltiin, että mihin suuntaan 

kehitys sähköautojen latauksessa ja latauspisteissä on menossa. 

Uusiutuvan energian ilta 25.3.2018 

Uusiutuvan energian ilta järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan sähkö Oy:n ja Joensuun kaupungin 

kanssa. Tilaisuus käsiteltiin kattavasti mm. sähkön varastointimahdollisuuksia sekä kulutusjoustoa. 

Sirkkalan energiapuisto – jatkuva esittelytoiminta 

Hankkeen toiminnan kannalta keskeisenä paikkana voidaan pitää Sirkkalan energiapuistoa, missä suurin 

osa käytännön demonstraatioista ja jatkuvasta toiminnasta tapahtuu.  

Sirkkalan energiapuisto on jatkuvassa toiminnassa niin opetus-, tutkimus- kuin esittelytarkoituksiin. 

Sirkkalan energiapuistossa on järjestetty useita eri tapahtumia ja esittelyitä yhteistyössä myös muiden 

alueen hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Energiapuistossa on esitelty laajasti mm. hankkeen toimintaa, 

tuloksia sekä jaettu ajankohtaista tietoa ja vastattu kysymyksiin sekä esitelty hankittuja laitteistoja. 

Sirkkalan energiapuiston kohderyhmää ovat käytännössä kaikki sektorit aina kuluttajista yrittäjiin sekä 

kansainvälisiin vieraisiin ja delegaatioihin. 

 

Sirkkalan energiapuisto 
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Hankkeessa toimitetut raportit ja muut julkaisut 

Hankkeessa toimitettiin hankesuunnitelman työpaketin mukaisia raportteja, joissa pyrittiin ensisijaisesti 

käyttämään viimeisintä saatavilla tietoa sekä soveltamaan hankkeen aikana saatua tietoa 

tiedonhankintamatkoilta, tilaisuuksista sekä kokemuksia käytännöstä. Raportit on julkaistu 

mobiilisähkövarastohankkeen kotisivuilla karelia.fi/mobiilisahkovarastot sekä energiaraitin sivuilla 

karelia.fi/energiaraitti. Lisäksi hankkeessa on tehty pienimuotoisia julkaisuja kuten artikkeleita ja lyhyitä 

raportteja. 

Hankesuunnitelman mukaisten raporttien aiheina olivat sähkön varastointitekniikat- ja markkinat, 

älykkäät sähköverkot, Akkusähkövarastot ja sähköautojen akustot säätövoimana sekä uusiutuvan 

energian varastona ja sähköautojen älykäs lataus. 

Sähkön varastointitekniikat- ja markkinat raportissa tarkasteltiin 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 johtopäätöksiä  

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 
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kustannustehokkaat ns. second-life akut tulevat myös vauhdittamaan sähkövarastojen yleistymistä niin 

pientalo kuin isommassakin sähkövarastomittakaavassa. 

Älykkäät sähköverkot raportissa tarkasteltiin kehittyvien maiden energiantuotannon murrosta. 

Energiankäyttö lisääntyy ja samalla energiantuotanto tulisi olla tehokkaampaa, 

ympäristöystävällisempää sekä kustannuksiltaan nykyistä halvempaa. Energiantuotanto tarvitsee 

jatkuvasti lisää innovaatioita. Raportissa käytiin läpi niin sähköverkkojen rakennetta, kuin 

toimintatapoja. Raportissa esitetään myös eri vaihtoehtoja mahdollisista kehityssuunnista, joihin sähkö- 

sekä älyverkot ovat kehittymässä. 

Raportin johtopäätöksiä 

Älysähköverkkojen laajamittaiseen tulemiseen ollaan varautumassa hyvää vauhtia niin muualla 

maailmalla kuin myös Suomessa. Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset sekä uudistunut 

sähkömarkkinalaki ovat osaltaan vaikuttaneet asiaan. Suomessa on menossa monia kansainvälisestikin 

merkittäviä hankkeita ja Suomi kuuluu maailman kärkimaiden joukkoon älyverkkoihin liittyvän 

teknologian tutkimuksessa ja kehittämisessä. Suomessa on otettu käyttöön älykäs etäluettava mittaus, 

joka on eräs älysähköverkkojen keskeinen vaatimus. Älykkään mittauksen kautta saatava tieto 

kulutuspisteiden kuormituksesta luo edellytykset älykkääseen tuotannon ja kulutuksen ohjaukseen ja 

joustoon.  

Hajautetun tuotannon määrän kasvaessa aurinkoenergian ja tuulivoiman lisääntymisen muodossa 

syntyy mikrosähköverkkoja jotka toimivat yleisestä jakeluverkosta erotettuna saarekkeena tarpeen 

vaatiessa. Tässä yhteydessä keskeiseen asemaan nousee mikrosähköverkkoihin liitetyt energiavarastot, 

joilla voidaan tukea saarekkeeksi muodostuneen sähköverkon sähköenergian saantia, sekä teknologia 

jolla energiavarastojen ohjaaminen toteutetaan.  

Monien eri pilottien ja tutkimusten tuloksena V2G (vechicle to grid) sopisi hyvin säätövoiman tuottajaksi 

ja nopeaan sähkön säätöön osana älykästä sähköverkkoa. Sähköautojen käyttöä osana älyverkkoa 

tulevat toistaiseksi vielä hidastamaan yleisesti standardoinnin puutteet sekä latausjärjestelmien vähyys 

ja niiden tekniset rajoitteet osana älykästä verkkoa. Jotta älyverkkoon kytkettyjen sähköautojen täysi 

potentiaali saadaan hyödynnettyä, tulee varmistua siitä, että kaikki latausjärjestelmät tukevat V2G-

tekniikkaa. Myös autonvalmistajien suhtautumisella autojen akkujen muuhun käyttöön kuin 

ajoneuvokäyttöön on paljon vaikutusta tulevaisuuden sähköautojen monipuoliseen käyttöön osana 

älykästä sähköverkkoa. Kuluttajan intressejä osallistua sähköajoneuvollaan sähköverkon tukemiseen 

tarvittaessa lisäisi taloudellinen kannustin eli selkeä tuotto annettavista palveluista. Taloudellinen 

kannustin osaltaan voisi vauhdittaa älykkäiden latauspisteiden yleistymistä myös kotilatauspisteissä, 

jotka olisivat yhteydessä älyverkkoon. V2G osana älykästä verkkoa vaatii selkeitä liiketoimintamalleja. 

Akkusähkövarastot ja sähköautojen akustot säätövoimana sekä uusiutuvan energian varastona – 

Raportissa käytiin läpi mm. sähkövarastojen roolia huipputehontarpeen leikkaajina sekä säätövoiman 

tuottajina. 

Raportin johtopäätöksiä 

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 
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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. 

Muut julkaisut 

 

Älykäs lataus – raportti toimitettiin yritysyhteistyökumppaneiden toiveesta. Raportissa käsiteltiin 

erilaisia sähköauton älykkäitä lataustapoja, liittämistä sähköverkkoon sekä ohjaukseen ja 

kommunikointiin liittyviä rajapintoja ja standardeja sekä miten niitä voidaan hyödyntää. 

Raportissa vertailtiin mm. perinteistä vallitsevaa tapaa asentaa sähköautojen latauspisteitä asunto-

osakeyhtiöön sekä yhtenäistä voimalinjaa.  

Raportti Saksan energianvarastoinnin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta  

Raportin on toimittanut saksalainen vaihto-oppilas saksalaisia lähteitä hyödyntäen. Raportti on annettu 

toimeksiantona UusiutuWat-hankkeen ja Mobiilisähkövarastohankkeen yhteistyönä. Saksa on 

uusiutuvan energian tuotannossa johtava sekä merkittävä maa Euroopassa, mutta myös globaalissa 

mittakaavassa. Raportissa käydään läpi kattavasti nykyistä Saksan energiamarkkinaa ja 

energiavarastojen roolia energiamarkkinoilla. Raportti käsittelee käytössä olevia teknologioita sekä 

uusimpia innovaatioita ja pilotteja. Lopuksi käydään läpi tulevaisuuden skenaariot Keski-Euroopan 

merkittävimmällä energiakentällä sekä energiavarastojen kasvavan rooliin osana tulevaisuuden 

energiamarkkinoita. Erityisen tärkeää Saksan kannalta erilaiset energiavarastot ovat säätövoiman 

tuotannon kannalta, koska kasvavan uusiutuvan energian tuotannon ohella kivihiili on yksi tärkeimmistä 

sähköntuotantomuodosta, josta pitäisi päästä eroon.  Raportti on julkaistu 

Mobiilisähkövarastohankkeen internet-sivuilla sekä energiaraittisivustoilla. 

Opinnäytetyö sähkön varastoinnin vaikutuksista aurinkosähkön omakäyttöasteeseen 

Opinnäytetyössä olivat mukana mobiilisähkövarastohanke ja SolarWorks Oy. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli seurata SolarWorks Oy:n ja mobiilisähkövarasto hankkeen valitsemien akullisten 

aurinkosähköjärjestelmien energiavirtoja vuoden 2018 osalta. Seurattavia kohteita oli neljä kappaletta, 

joihin on asennettu verkkoon kytketty sähkövarastollinen aurinkosähköjärjestelmä sekä yhdessä 

kohteessa kuormanohjaukseen tarkoitettu tehonsäädin, joka ohjaa aurinkosähkön ylituotantoa 

käyttöveden lämmitykseen varastoiden sitä näin ollen veteen. Seurannan ja analyysien perusteella 

tehtiin mahdollisia kehitysehdotuksia järjestelmiin, kuinka niitä voitaisiin käyttää vieläkin 

tehokkaammin. Opinnäytetyö on julkaistu ja luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-palvelussa. 
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Opinnäytetyö LTO-sähkövarastosta 

Kiinteistökokoluokan litiumtitanaattisähkövarastosta on tehty ylemmän ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyö mobiilisähkövarastohankkeen toimeksiantona. Opinnäytteen tekijänä toimi hankkeessakin 

aikaisemmin työskennellyt Jarno Härkönen. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ja kehittää ohjeistus 

siirrettävien mobiilisähkövarastojen käyttämiseen, sekä huoltamiseen. Opinnäytetyö koostuu neljästä 

osa-alueesta, joita ovat käytettävyys ja käyttäjäpsykologia ohjeen suunnittelussa, Sähkövarastojen 

tekniset ominaisuudet ja käyttäminen, ohjeistuksen kehittäminen ja testaaminen ja sähkönvarastoinnin 

tulevaisuuden arviointi. 

Hankkeen toimenpiteisiin kytketyn muunnossähköauton demonstraatioista on julkaistu erillinen 

raportti. Muunnossähköautoa ja raportin tuloksia tarkastellaan tarkemmin loppuraportissa omassa 

kappalesseessaan. Muunnossähköautoon liittyvä raportti on julkaistu hankkeen kotisivuilla. 

Kiinteistökokoluokan sähkövarastosta on julkaistu oma erillinen raportti, jossa käsitellään mm. 

sähkövaraston teknisiä ominaisuuksia, sähkövarastolle tehtyjä simulaatioita sekä käytännön mittauksia. 

Kiinteistökokoluokan sähkövarastoa tarkastellaan loppuraportissa tarkemmin omassa kappaleessa. 

 

Hankkeen tapahtuma- ja matkaraportit sekä muut julkaisut 

Hankkeen aikana eri tapahtumista ja tiedonhankintamatkoista on tehty erilliset raportit, jotka ovat 

luettavissa hankkeen kotisivuilta. Lisäksi hanke toimittanut yksittäisiä artikkeleita Karelian omissa 

julkaisukanavissa, muiden hankkeiden julkaisukanavissa sekä muissa medioissa, kuten Karjalaisessa ja 

Yle Pohjois-Karjalassa.  

 

Hankkeen investoinnit  

Mobiilisähkövarastolla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle on 

hankekokonaisuus, joka koostui kehittämishankkeesta ja investointihankkeesta. Investointihankkeessa 

tehtiin hankesuunnitelman mukaisia investointeja sekä hanketoimenpiteitä tukevia investointeja. 

Seuraavissa kappaleissa on määritelty hankkeen tärkeimpiä investointeja ja niihin liittyviä toimenpiteitä, 

jotka on toteutettu kehittämishankkeen puolella. 

 

Sähkönlaatuanalysaattori 

Hankesuunnitelman mukainen sähkönlaatuanalysaattori FLUKE 435 II hankittiin joulukuussa 2017 

pienhankintaportaalissa kilpailutettuna. Sähkönlaatuanalysaattori hankittiin tukemaan 

hanketoimenpiteissä suoritettavia demonstraatioihin liittyviä mittauksia ja analyysejä.  

Sähkönlaatuanalysaattoria on käytetty hankkeen aikana eri mittauksissa sähkövarastojen, sähköauton 

sekä eri inverttereiden yhteydessä. Analysaattorilla on mitattu eri kohteiden sähkönlaadun tarvetta, 

tehoja, virtaa, jännitettä sekä sähkönlaatua ja hyötysuhteita. Suoritetut mittausjaksot vaihtelivat 
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muutamista tunneista muutamiin vuorokausiin. Laitteella voitiin esimerkiksi havainnollistaa, onko 

sähkövarastoista saatu sähkö riittävän hyvälaatuista eri käyttötarkoituksissa, kuten esimerkiksi 

sähköauton lataukseen tai kuinka paljon häviötä tapahtuu purettaessa sähkövarastoa. 

 

Sähkönlaatuanalysaattori mittaustoiminnassa muunnossähköauton yhteydessä 

Sähkövarastojen demonstraatioita varten mitattiin demonstraatiokohteiden sähkönkulutuksen 

suuruutta sekä selvitettiin mm. pätö-, lois- ja näennäistehot, virrat ja jännitteet sekä niiden THD %, 

yliaallot. Mittaukset kohdistettiin sähkölämmityksellä varustettuun vapaa-ajan asuntoon, omakotitaloon 

sekä maatilaan. 

 

Pientalokokoluokan sähkövarasto 

Hankesuunnitelman mukainen pientalon sähkövarasto kilpailutettiin joulukuussa 2017 ja hankintapäätös 

tehtiin tammikuussa 2018. Sähkövaraston toimituksen ja asennuksen suoritti SolarWorks Oy. 

Sähkövarasto on Froniuksen valmistama tuote ja se on kapasiteetiltaan 12 kWh. Akuston teknologiana 

toimii litiumferrofosfaatti (LiFePO4) ja akkumoduulit sekä BMS ovat Sonyn toimittamia. Fronius on yksi 

maailman suurimmista invertterivalmistajista. 
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Fronius sähkövarasto ja yksittäinen akkumoduuli 

Litiumferrofosfaatti (LiFePO4) on yleisimmin käytössä oleva litiumiin perustuva akkuteknologia 

sähkövarastoissa. Samaa teknologiaa on käytössä mm. hankkeen demonstraatiokohteissa Haikolassa ja 

Höljäkässä. Sähkövarasto koostuu kapasiteetiltaan 1,5 kW:n akustomoduuleista, joita on yhteensä 8 kpl 

sekä akustonhallintajärjestelmästä (BMS). Sähkövarasto vaatii toimiakseen erillisen hybridi-invertterin 

sekä kaksisuuntaisen älykkään energiamittarin (smart meter). 

 

Sähkövaraston tekniset tiedot: 

  

Kapasiteetti 12 kWh ( 8 x 1,5 kWh Sony LiFePO4) 
Syklinkesto 8000 lataus-/purkusykliä 
Jännitealue 320 – 460 V 
Lataus/purku maks. teho 6 400 W 
Lataus/purku maks. virta 16 A 
Paino 176 kg 
Invertteri Fronius Symo Hybrid 5.0 kW  
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Sähkövaraston asennus Sirkkalan energiapuisto 

Laitteiston käyttö 

Sähkövarasto on jatkuvassa käytössä Sirkkalan energiapuiston aurinkosähköjärjestelmän ja nano-Chp 

laitteiston yhteydessä. 

Sähkövarasto toimii kahden eri uusiutuvan energian pientuotantoyksikön energiavarastona. Siihen 

voidaan varastoida aurinkoenergiaa sähkönä sekä biomassalla (pelletti) stirling-moottorilla tuotettua 

sähköä. Järjestelmällä pyritään mahdollisimman korkeaan uusiutuvan energian omakäyttöasteeseen ja 

omavaraisuusasteeseen. Käytännössä laitteistokokonaisuuden yhdistelmällä voidaan kattaa 

nykyaikaisen pientalon jatkuva sähkönkulutuksen pohjakuorma miltei kokonaan. Sähkövarastolla on 

merkittävä rooli järjestelmässä, jotta omavaraisuus toteutuu (kts. hankesuunnitelman sanailut akuista 

vielä (siis se kohta missä puhutaan ainoasta järkevästä vaihtoehdosta) 

Maksimissaan järjestelmään voidaan kytkeä 8 kW:n edestä aurinkosähkötehoa. Stirling-moottorin 

maksimiteho on 1 kW ja jatkuva teho 600 W.  

Poveria Biomassasta-hankkeessa teetettiin 2017 yhteistyönä Mobiilisähkövarastohankkeen 

konsultoimana ja Ramboll:in toteuttamana selvitys uusimmista teknologiosta pienkiinteistöjen 

energiatuotannossa. Tarkoituksena oli löytää omavaraisuuden kannalta parhaimmat vaihtoehdot. 

Pohjana raportille toimivat maakunnan uudet sähkövarastoinvestoinnit sekä Ököfen nano-Chp-

laitteiston hankinta. Raportin tarkastelun ja simulaatioiden keskiössä olivat mm. nano-chp 

pellettijärjestelmä, aurinkoenergiajärjestelmä sekä sähkövarastot. Raportissa simuloitiin erilaisia 

yhdistelmiä sekä vaihtoehtoja. Omavaraiselle järjestelmälle teetettiin kokonaisvaltainen teknis-
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taloudellinen tarkastelu. Raportti on luettavissa sähkövarastohankkeen sivuilla sekä energiaraitti-

sivustolla. 

Laitteistokokonaisuutta kohtaan on ollut paljon mielenkiintoa ja sitä on esitelty lukuisille eri ryhmille niin 

kansallisesti kuin kansainvälisesti. 12 kWh:n sähkövarasto on ollut myös esillä eri tilaisuuksissa ja 

messuilla. 

Havaintoja 

Sähkövaraston käyttö on ollut hankkeen aikana erittäin huoltovarmaa. Sähkövarastoa ja sen toimintaan 

kuuluvaa invertteriä on päivitetty pariin otteeseen. Päivitykset voidaan toteuttaa helposti etähallinnan 

kautta. Vastaavalla teknologialla maakunnassa sijaitseva sähkövarastot Haikolassa ja Höljäkässä ovat 

toimineet ilman ongelmia. Näissä kohteissa akuston syklinen käyttöaste on vähäistä eli toistuvia lataus -

ja purkausjaksoja on muutamia kymmeniä vuodessa. Tämä johtuu vielä toistaiseksi siitä, että niitä 

käytetään tällä hetkellä ainoastaan aurinkosähkön varastoimiseen. Tulevaisuuden käyttöä ajatellen 

syklinen käyttöaste tulee todennäköisesti lisääntymään kysyntäjouston mahdollistuessa. 

Haikolassa on käytössä kapasiteetiltaan 6 kWh:n sähkövarasto 5,4 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän 

yhteydessä ja järjestelmän toimintaa voidaan seurata etäyhteydellä. Höljäkässä on käytössä 

kapasiteetiltaan 4,5 kWh:n sähkövarasto. Höljäkän osalta järjestelmän avulla on voitu olla muutamia 

päiviä kesäaikaan täysin omavaraisia sähkön osalta. Päivällä käytetty sähkö on voitu tuottaa 

aurinkosähköpaneeleilla ja ylimääräinen tuotanto on ladattu akkuun, josta ollaan voitu ottaa 

pohjakulutuksen tarvitsema energia siihen asti, kunnes aurinkoenergiaa on ollut taas saatavilla. 

Haikolan verkkoon kytketty sähkövarastollinen aurinkosähköjärjestelmä oli yksi maakunnan ensimmäisiä 

ja valtakunnankin mittakaavassa ensimmäisten joukossa pientalomittakaavassa. Haikolan 

hybridijärjstelmässä oli asennuksen jälkeen ongelmia, jotka johtivat akuston akkujen rikkoutumiseen. 

Kyseessä oli toimittajan asennusvirhe, jota selvitettiin yhteistyössä SolarWorks Oy:n kanssa. 
Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottovaiheessa kalibrointiajo ei ollut päässyt etenemään 

virhekytkennästä johtuen, jolloin akuston lataustoiminto ei ollut lähtenyt toimimaan ja akuston    

varaustaso oli päässyt putoamaan liian alas, joka aiheutti akkumoduulien rikkoontumisen. SolarWorks 

Oy:n toimesta asennukset tehtiin uudestaan sekä uudet akkumoduulit asennettiin. Tämän jälkeen 

järjestelmä on toiminut normaalisti. 

 

Haikolan sähkövaraston ongelmien selvittelyä 
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Ököfen Nano-Chp laitteisto, 12 kW:n sähkövarasto ja hybridi-invertteri 

 

Mobilisoitava kiinteistökokoluokan sähkövarasto  

Hankekokonaisuuden kannalta keskeisimpänä investointina voidaan pitää liikuteltavaksi tarkoitettua 

kiinteistökokoluokan sähkövarastoa. Suunnittelu ja reunaehtojen määrittely aloitettiin vaiheittain 2017 

ja kokonaisuudessaan suunnittelua ja kehittämistä päästiin toteuttamaan kevättalvella 2018. 

Suunnittelun perustana oli kehittää jotain uutta sekä maantieteellisesti vallitseviin olosuhteisiin sopivaa 

teknologiaa. Tiedon keräämisen, tiedonhankintamatkan sekä asiantuntijakeskusteluiden perusteella 

sähkövaraston akuston teknologiaksi tai akkukemiaksi valikoitui litiumtitanaattioksidi (Li2TiO3), jolle 

nähtiin olevan uutuus- ja kehittämisarvoa sekä ominaisuuksiltaan se oli soveltuvinta teknologiaa Pohjois-

Karjalan olosuhteisiin. Teknologian avulla hyvää kokemusta olisi mahdollista hankkia, koska yleensä 

sähkövarastoissa käytetään halvimpia saatavilla olevia akustoja. Laajemman käyttöalueen, 

kestävämmän, pitkän elinkaaren ja turvallisen sähkövaraston akuston teknologian avulla voitaisiin 

muuttaa myös ihmisten käsityksiä akuston käytettävyydestä ja kestävyydestä. 

Litiumtitanaattioksidin ominaisuudet ovat verrattain hyvät, kun puhutaan olemassa olevista saatavilla 

olevista kaupallisista teknologioista. Se on luokiteltu yhdeksi turvallisimmista akkukemioista sekä sen 

teho/painosuhde on parempi. Syklinkesto ja kapasiteetin pysyvyys on tämän hetkisistä litiumiin 

perustuvista akkukemioista parasta ja se on lähes kaksinkertainen litiumferrofosfaattiin verrattuna. Se 

kestää käytännössä tuhansia 100 %:n lataus/purkusyklejä. Litiumtitanaattioksidin toiminta-alue on 
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erittäin laaja ja sillä on erittäin hyvät kylmänkesto-ominaisuudet. Kylmänkesto-ominaisuuksien vuoksi se 

sopii erittäin hyvin Pohjois-Karjalan vaativiin olosuhteisiin. Teknologia mahdollistaa akuston latauksen ja 

purkamisen suurilla virroilla. Litiumtitanaattiin perustuvaa akkukemiaa ennustetaankin seuraavaksi 

valtavirran akkukemiaksi mm. sähköajoneuvoihin ja sähköautojen käyttö sähkövarastona on myös hyvin 

todennäköistä tulevaisuudessa. Laajempaa käyttöä rajoittaa kuitenkin tällä hetkellä vielä teknologian 

korkea hinta. Mitsubishi käyttää osassa sähköajoneuvoissaan litiumtitaanaattioksidiin perustuvaa 

akkukemiaa sekä Honda mm. sähkömoottoripyörissään. Myös konseptisähköbussissa on käytössä LTO-

akusto. Turvallisuutensa ja hyvän suorituskyvyn vuoksi litiumtitanaattiakustoja käytetään myös 

kannettavissa lääkintälaitteissa. 

Titaniumiin ja rautaan sekä nanorakenteisiin perustuvaa litiumakkukemiaa tutkitaan ja kehitetään 

ominaisuuksiltaan vieläkin paremmaksi Kuopion yliopistossa. Nanorakenteisiin perustuvan tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti hiilen nanorakenteet (grafeeni, hiilinanokukat), metallit (Fe, Co, 

Au, Ag) ja metallioksidit (TiO2, Li2TiO3). Tutkittavia materiaaleja voidaan hyödyntää teollisissa 

sovelluksissa, joista tärkeimpiä ovat energian varastointi, ohutkalvot, katalyytit ja vedenpuhdistus. 

Kiinteistökokoluokan sähkövaraston kokonaiskapasiteetiksi muodostui 31 kWh, jotta kustannukset 

akkuteknologiasta olisivat hankebudjetin mukaiset sekä sähkövaraston ominaisuudet pysyisivät 

mahdollisimman mobilisoitavissa mitä tulee kokonaisuuden fyysisiin ulkomittoihin sekä painoon.  

 

LTO-sähkövarasto kokoonpanossa 
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Sähkövaraston suunnittelusta vastasivat koko projektin henkilöstö ja pääasiallisesti 

projektikoordinaattori Jarno Härkönen vastasi käytännön sähköasioista sekä suunnittelusta yhteistyössä 

hankintojen toimittajien asiantuntijoiden kanssa. Sähkövarasto koostuu akustosta, hallinta- ja 

ohjausjärjestelmästä, rajapintaliittymistä sekä fyysisestä sähkövarastotarkoitukseen mofioidusta 

merikontista. 

Litiumtitanaattioksidiin perustuvan akuston suunniteltu kokonaisuus, reunaehdot ja ominaisuudet 

määriteltiin, joiden perusteella akuston osalta tehtiin avoin kilpailutus pienhankintajärjestelmään 

keväällä 2018. Hankinta sisälsi akuston, akuston oman hallintajärjestelmän (BMS), akuston räätälöidyn 

kotelon sekä vaaditut rajapinnat erilliselle sähkövaraston hallinta- ja ohjausjärjestelmälle. Hankinnan 

kilpailutuksen seurauksena valittiin akuston toimittajaksi Celltech Oy, joka on yksi Suomen johtavista 

akku-, paristo- ja virransyöttöratkaisujen toimittajista. Celltech Oy:ssä nähtiin tärkeäksi kehittää myös 

omaa toimintaa ja avata mahdollisesti uusia markkinoita litiumtitanaattiin perustuville akkukemioille eri 

käyttötarkoituksissa. Celltehcin tavoitteena oli luoda valmis kaupallinen prototyyppi akustosta. Celltech 

Oy:n valikoiduttua akuston toimittajaksi, aloitettiin tarkempi yhteinen suunnittelu akuston 

osakokonaisuuden toteuttamisesta sekä toteutusaikatauluista. Sähkövaraston kokonaisuuden 

suunnittelun osalta voitiin käynnistää kilpailutus myös hallinta- ja ohjausjärjestelmälle. 

Hallinta -ja ohjausjärjestelmän kilpailutus käynnistettiin heti akuston hankinnan varmistuttua. 

Hankinnassa määriteltiin vaadittavat tekniset ominaisuudet hallinta- ja ohjausjärjestelmälle. Hallinta- ja 

ohjausjärjestelmän tuli olla laajennettavissa tulevaisuuden tarpeita sekä jatkokehittämistä varten. 

Laajennettavuus määriteltiin siten, että voidaan tarvittaessa simuloida esimerkiksi kysyntäjoustoa. 

Kilpailutuksen tuloksena hallinta- ja ohjausjärjestelmän toimittajaksi valikoitu Nocart Oy, joka oli 

erikoistunut erilaisiin tehoyksiköiden ja ohjausjärjestelmien tuottamiseen mm. saarekejärjestelmiin. 

Nocart Oy:n intresseissä oli kehittää omaa uutta tehoyksikön toteuttamista ja markkinoiden avaamista 

myös litiumiin perustuvien akkukemioita sisältäviin saarekejärjestelmiin.  

Nocart Oy, Celltech Oy ja Karelia ammattikorkeakoulu pitivät toimittajien valikoitumisen jälkeen 

yhteisen palaverin, jossa käytiin läpi projektin toteuttamisen teknistä puolta, rajapintoja sekä aikataulua 

projektin toteuttamiselle. Palaverissa sovittiin, että valmis kokonaisuus olisi esillä toimivana viimeistään 

Tampereen energiamessuilla 2018, johon hankkeen oli tarkoitus osallistua näytteilleasettajana. Koska 

Celltech Oy ja Nocart Oy omalta osaltaan olivat kokonaisuuden osatoteuttajia, tarvittiin vielä erilinen 

toimija hoitamaan osakokonaisuuksien integrointi sekä sähkövarastosta ulospäin suuntautuvat 

rajapinnat ja liitännät. Integroinnin tekijäksi valikoitu JIS-Automation Oy. 

Alun perin tarkoitus oli sisällyttää liikuteltava sähkövarasto osaksi hankkeen aikana käytettävää 

sähköajoneuvoa tai erikseen perävaunuun asennettuna. Integroinnin sähköajoneuvoon teki 

haasteelliseksi kaikissa tutkituissa malleissa autojen kantavuus, joka ei tulisi riittämään 

kiinteistökokoluokan minikapasiteetin akuston painolle. Akuston lisäksi hallinta- ja ohjausjärjestelmä 

sekä rajapinnat sähkövarastosta ulospäin asettivat kokonaisuudelle lisäpainoa. Myös fyysiset ulkomitat 

olivat osittain esteenä integroinnille. Lisäksi akuston kokonaiskapasiteetti ylitti vaarallisen aineen 

kuljetuksen rajat, jolloin kuljetukseen tarvittaisiin aina erillinen lupa. Tosin pilottikäytössä olevaa 

laitteistoa, kun kysymys on nimenomaan laitteistokokonaisuudesta, voidaan tietyin reunaehdoin 

kuljettaa kevyemmin lupaperustein. Kiinteistökokoluokan akusto ei myöskään ollut vielä suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoliikenteeseen. Myös perävaunullista yksikköä harkittiin, 

mutta kokonaismassa olisi tarvinnut yhdistelmän kuljettajalta BE-korttia ja jossain tapauksissa edelleen 
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erillistä vaarallisten aineiden kuljetuslupaa. Lisäksi autoon tai perävaunuun integroinnin kokoluokat 

olivat erittäin haasteellisia toteuttaa eri toimijoille hankkeen aikarajojen puitteissa. Kyseessä on myös 

sähkövarasto, jota voidaan käyttää pilotoinnin ja testilaitteiston ominaisuuksien lisäksi myös jatkuvassa 

käytössä hankkeen jälkeen. Tarkoitus oli suunnitella itsenäinen, pitkäikäinen ja huoltovarma laitteisto, 

jolla olisi käyttöä myös pidemmälle ajalle sekä jatkokehittämismahdollisuuksia. 

Edellä mainittujen rajauksien, asiantuntijakeskusteluiden sekä ohjausryhmäkeskusteluiden pohjalta 

päädyttiin tekemään liikuteltava sähkövarasto mahdollisimman pieneen konttiratkaisuun. 

Konttiratkaisun pohjalta voitiin myös taata parempi turvallisuus sekä suoja 

sähkövarastokokonaisuudelle. Konttiin oli tarkoitus tehdä eristys sekä erillinen ilmanvaihtojärjestelmä, 

jolla konttia voitaisiin jäähdyttää. 

Alkuperäinen konttiratkaisu koostui pienestä nestekontista, joka olisi avattavissa molemmilta puolilta. 

Suunnitelmat olivat hyvässä vauhdissa, mutta hallinta- ja ohjausjärjestelmän toimittajalta Nocart Oy:ltä 

tuli kuitenkin muutos viime hetkillä jo aiemmin hyväksyttyihin mittoihin, joten kontin kokoa piti 

aikataulun puitteissa muuttaa hieman isommaksi, jotta kokonaisuus valmistuisi varmasti ajallaan. Kontin 

kooksi valikoitui 6” merikontti, johon toteutettiin Oulun konttivuokrauksen toimesta mittatilauksena 

eristys ja koneellinen ilmanvaihto suunnitelmien pohjalta. Suunnitelmien mukaan akuston ja 

hallintajärjestelmän tuli olla L-muodossa kontissa, jotta molempiin yksiköihin olisi täysin esteetön pääsy. 

Suunnitelmiin tuli kuitenkin vielä yllättäen mittamuutoksia Nocart Oy:n toimesta, mikä johti siihen, että 

suunnitelmaa ei voitu käytännössä toteuttaa sellaisenaan, kun se oli hahmoteltu. Tehoyksikön koon sekä 

yksikön jäähdytysjärjestelmän muuttuneiden mittojen takia asetelmaa tuli muuttuu, koska muuten tila 

ei olisi riittänyt. Tehoyksikön ja jäähdytyksen muuttaminen aivan kokonaan taas kerran olisi 

viivästyttänyt merkittävästi kokoonpanoa, joten sen osalta päädyttiin kompromissiin asettaa akusto 

kontin takaseinään ja hallinta- ja ohjausjärjestelmä sen eteen. Tämä ei missään tapauksessa ollut kaikista 

optimaalisin ratkaisu huoltotoimenpiteiden ja käytännöllisyyden kannalta, mutta tässä vaiheessa 

hankintaa ei ollut mitään järkeä muuttaa koko asetelmaa, koska kokonaisuus piti saada jo entisestään 

myöhästyneestä aikataulusta kiinni. Projektia vaivasi yhä enemmän tiedonkulun takkuaminen ja 

suunnitelmien sekä komponenttien muuttaminen sekä aikataulun jatkuva venyminen. Lisäksi hallinta- ja 

ohjausjärjestelmään tarvittiin muutama sähkövaraston turvallisuutta lisäävä hankinta, mitä ei 

aikaisemmin ollut tullut ilmi. Myös julkisuudessa alkoi olla huolestuttavia merkkejä Nocart Oy:n 

taloustilanteesta ja loppukesästä uutisoitiin, että Nocart Oy on toistaiseksi välttänyt konkurssin. Tämä 

asetti entisestään paineita saada hallinta- ja ohjausjärjestelmä valmiiksi ja hankinnasta tehtiin 

reklamaatio Nocart Oy:lle. Vastineen perusteella käytiin keskustelua Karelia-ammattikorkeakoulun 

johdon ja rahoittajan kanssa ja sen perusteella hankintaa päätettiin jatkaa. Uusi aikataulu venyi 

marraskuulle ja lokakuun energiamessuille oli toiveita saada kokonaisuus näytille. Aikataulu kuitenkin 

venyi edelleen suunnitellusta tehoyksikön jäähdyttimen viivästymisen takia. Asia varmistettiin 

alihankkijalta Electro Center Oy:stä, josta ilmeni, että tiedonkulku oli ollut Nocart Oy:n ja heidän välillään 

lähes olematonta projektin kulusta ja etenemisestä. Kokonaisuus siis myöhästyi energiamessuilta ja 

lopulta messuilla oli esillä Celltech Oy:n toimittama akuston prototyyppi, joka osoittautui erittäin paljon 

mielenkiintoa ja keskustelua herättäväksi kohteeksi eli toisaalta kokonaisuuden puuttumisesta 

huolimatta messut olivat erittäin onnistuneet, vaikka aluksi vaikutti, että osastosta tulee anniltaan 

melko kevyt ilman sähkövarastokokonaisuutta. 
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Sähkövaraston akuston prototyyppi valmiina Tampereen energiamessujen näyttelyosastolla 

Kehitystyötä oli tehty iteratiivisesti koko hankkeen ajan yhdessä Celltech Oy:n ja Nocart Oy:n kanssa. 

Lupaavasti alkanut yhteistyö ja kehitystyö päättyi kuitenkin ikävällä tavalla Nocart Oy:n konkurssiin 

marraskuussa 2018, joka lamautti käytännössä kiinteistökokoluokan sähkövaraston siihen astisen 

kehittämistyön. Tähän mennessä valmiina olivat akusto ja kontti muutostöineen. Hallinta- ja 

ohjausjärjestelmä puuttui kokonaan integrointitöistä puhumattakaan. Hankkeessa aloitettiin 

välittömästi selvittely siitä, miten sähkövarastohankinta voitaisiin saattaa loppuun.  

Ongelmana oli, että puolet hankinnasta oli maksettu Nocart Oy:lle ja Nocart Oy ei ollut maksanut 

tehoyksikön materiaalikustannuksia alihankkijalle Electro Center Oy:lle. Eli käytännössä ilmeni, että 

puolet hankinnasta oli mennyt suunnittelukuluihin ja konkreettista laitteistoa ei voitu luovuttaa, koska 

se ei ollut vielä edes Nocart Oy:n omistuksessa. Nocart Oy:tä kohtaan aloitettiin takaisinperintätoimet, 

mutta konkurssipesä oli pahasti velallinen.  

Hankkeen kannalta tilanne oli erittäin ongelmallinen, koska hankeaikaa ja resursseja oli rajoitetusti 

jäljellä. Jäljellä olevan budjetin puitteissa olisi hankalaa toteuttaa hallinta- ja ohjausjärjestelmää ja 

selvittelytyöt veivät paljon aikaa ja resursseja. Mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita kartoitettiin mm. 

Celltech Oy:n yhteistyökumppaneiden kautta.  

Osa Nocart Oy:n entisistä työntekijöistä kuitenkin järjestäytyi uudelleen. He ottivat yhteyttä Ophi 

Techonologies Oy:n kautta ja olivat valmiita keskustelemaan eri vaihtoehdoista viemään Nocart Oy:ltä 

jäänyt projekti loppuun. Keskusteluiden ja neuvotteluiden jälkeen he olivat valmiita viemään projektin 

loppuun samoilla ehdoilla sekä budjetilla, mikä oli määritelty Nocart Oy:n aikana. Karelia-
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ammattikorkeakoulu ja rahoittajan edustajat neuvottelivat uudesta tilanteesta ja siinä vaiheessa 

projektin loppuun viemiseksi vaihtoehtoja oli hyvin vähän, joten hyvässä yhteishengessä päätettiin 

tarttua Ophi Technologies Oy:n tarjoukseen viedä projekti loppuun. Projektin oli määrä valmistua 

keväällä 2019 hankkeen alkuperäisen määräajan puitteissa. Muita hankinnan osapuolisa kuten Celltech 

Oy:tä sekä JIS-Automation Oy:tä informoitiin projektin jatkumisesta. 

Asioiden varmistuttua keskeneräinen hallinta- ja ohjausjärjestelmä lunastettiin Ophi Techonologies Oy:n 

osalta Nocart Oy:n alihankkijalta Electro Center Oy:ltä ja siihen tehtiin tarvittavat muutostyöt, osittain 

jouduttiin korjaamaan vielä myös alihankkijan tekemiä virheitä suunnitelmissa sekä Nocart Oy:n 

konkurssin myötä tulleita tietokatkoksia erinäisissä teknisissä asioissa. Aikaisemmin järjestelmä 

kytkettiin osaksi sähkövarastoa JIS-Automation Oy:n tiloissa, missä akusto ja modifioitu kontti odottivat 

vielä erillisiä integraatiotöitä. Aikaisempien konkurssin aiheuttaminen aikataulumuutosten myötä JIS-

Automation Oy:n aikataulut olivat työjärjestyksen osalta siirtyneet, joten niiltä osin luonnollisesti JIS-

Automation Oy ei voinut aikataulullisesti heti tehdä omaa integraatiotyötään loppuun. JIS-Automation 

Oy sai tehtyä integraation sekä liitännät ja rajapinnat ongelmitta, jonka jälkeen sähkövarasto lähetettiin 

kokonaisuudessaan Lahteen Ophi Technologies Oy:n tiloihin ohjelmoitavaksi ja käyttöönotettavaksi 

energianhallinnan osalta.  

Kaikki näytti tässä vaiheessa sujuvan ilman suurempia ongelmia. Kuitenkin Ophi Technologies Oy:n 

saatua sähkövaraston tiloihin, alkoivat sähkövaraston toteutuksen ongelmat kasaantua akuston ja 

hallinta- ja ohjausjärjestelmän välisen kommunikaation suhteen. Akuston käyttöönoton ongelmat 

jakaantuivat kahteen kategoriaan, sähköiseen ja kommunikaatioväylään.  

Keväällä 2019 Ophi Techonologies Oy pyrki saamaan sähkövaraston akustoa toimimaan, mutta se oli 

heidän mukaan toimimaton. Ophi Technologies Oy:n mukaan akustoa ei olisi koskaan edes 

käyttöönotettu tarkoituksenmukaisella tavalla, yhteyttä akustoon ei saatu muodostettua. Celltech Oy:n 

hankintasopimuksen mukaan käyttöönotto suoritettaisiin yhdessä hallinta- ja ohjausjärjestelmän kanssa, 

mutta akuston ollessa jo luovutettu, sen tulisi kuitenkin olla sopimuksen mukaan suunnitellusti toimiva. 

Akustossa huomattiin Ophi Technologies Oy:n toimesta kytkentävirhe, josta reklamoitiin välittömästi 

Celltech Oy:tä. Tämän jälkeen Celltech Oy:n edustaja kävi Ophi Technologies Oy:n tiloissa ja yhteys 

akustoon saatiin muodostettua ja samalla kytkentävirheet korjattiin. Käynnin yhteydessä Celltech Oy:n 

toimesta todettiin mittaamalla, että akuston kunto oli hyvä ja konfiguraatiot toimivat erillisellä 

ohjelmalla.  

Tässä vaiheessa rahoittajaan otettiin yhteyttä ja keskusteltiin mahdollisesta lisäajan hakemisesta 

hankkeille. Toukokuussa hankkeessa työskentelevien projektiasiantuntijan ja projektikoordinaattorin 

työsuhteet päättyivät ja heidän poisjääminen hankaloitti tilannetta edelleen, koska he olivat omalta 

osaltaan olleet suunnittelemassa sähkövarastokokonaisuutta. Hankkeen osalta päätettiin, että 

hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet pyritään toteuttamaan sähkövaraston valmistuessa ja 

saapuessa asiantuntijapalvelubudjetin puitteissa. Lisäaikaa haettiin tässä vaiheessa sekä kehittämis- että 

investointihankkeelle ja sitä myönnettiin vuoden 2019 loppuun. 

Ophi Technologies Oy jatkoi kesällä 2019 akuston ja hallinta- ja ohjausjärjestelmän konfiguraatiota. Alun 

perin tarjouspyynnössä oli määritelty tietty rajapinta akuston ja hallintajärjestelmän kommunikointiin 

(CanOpen). Celltech Oy oli jostain syystä ymmärtänyt eri rajapinnan (CAN 2.0 B). Ongelma pyrittiin 

Celltech Oy:n toimesta korjaamaan sillä, että Celltech Oy oli lisännyt akustoon ns. väylämuuntimen, 

jonka avulla rajapinnat saataisiin keskustelemaan ohjausjärjestelmän ja akuston välillä (CAN 2.0 B to 
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CANopen). Karelian omien automaatioasiantuntijoiden kanssa keskusteluissa tuli ilmi, että 

väylämuunnin ei ole missään nimessä paras ratkaisu missään olosuhteissa. Samaa mieltä olivat myös 

Ophi Techonologies Oy:n asiantuntijat ja aluksi keskusteltiin myös rajapinnan muuttamisesta 

ohjelmallisesti kokonaan. Ophi Techonologies Oy päätti kuitenkin jatkaa CANopen-rajapinnalla, mikä oli 

aikaisemmin sopimuksissakin määritelty kaikkien osapuolten kesken käytettäväksi määrääväksi 

kommunikaatioväyläksi sekä määritelty rajapinta oli heille tuttu lukuisista projekteista ja he osasivat 

parhaiten toimia sen puitteissa sekä antaa jatkossa myös tukea sen toimivuudelle.  

Väylämuunnin ei lähtenyt Ophi Technologies Oy:n mukaan toimimaan siten kuten sen pitäisi ja sille ei 

ollut ajettu konfiguraatiota Celltech Oy:n toimesta eli sitä ei oltu testattu etukäteen ja varmistettu, että 

CANopen rajapinta yleensä toimii. Celltech Oy:n mukaan konfiguraatiota ei oltu voitu toteuttaa, koska 

he eivät toimita hallintajärjestelmää, joten he eivät ole voineet ottaa vastuuta kommunikaation 

luomisesta vaan tarjoavat vain rajapinnan. Kyseinen rajapinta kommunikaatioon oli kuitenkin heidän 

toimittamansa väylämuunnin ja osa testeistä olisi voitu tehdä ilman hallinta- ja ohjausjärjestelmää ja 

siten varmistaa sujuva integrointi akuston sekä halllinta- ja ohjausjärjestelmän välillä. 

Lisätietoa ja tukea väyläkommunikaation selventämiseen tuli Ophi Technologies Oy:n mukaan erittäin 

pitkällä viiveellä Celltech Oy:ltä. Ophi Technologies Oy oli myös suoraan yhteydessä väylämuuntimen 

toimittajaan HMS:sään, josta tietoa ja tukea muuntimelle saatiin odotella yli kuukausi. Tässä vaiheessa 

Ophi Technologies Oy oli tiedonantonsa mukaan tehty melkoisesti ylimääräisiä tunteja konfiguraation 

eteen, jotta he saivat vietyä projektia eteenpäin sekä paljon myös sellaisia asioita, jotka olisivat osaltaan 

kuuluneet myös Celltech Oy:lle akuston osalta hoidettaviksi. Väylämuuntimen ja kommunikaation osalta 

Ophi Technologies Oy:n mukaan oli tehty valtava määrä työtä, jolla ei ole valitettavasti maksajaa. 

Väylämuunnin ja kommunikaation oikea toimiminen on oleellinen osa rajapinnan toimimista ja ilman 

sitä he eivät voineet toimittaa sopimuksen mukaista järjestelmää.  

Akuston erinäisistä toiminnallisuuksista Ophi Technologies Oy joutui aikaisemmin olemaan myös 

yhteydessä aina Toshiban edustajiin asti, josta otettiin erikseen Celltech Oy:n yhteyttä asioiden 

jouduttamiseksi. Osa todetuista virheistä selittyi myös Nocart Oy:n konkurssin aiheuttamasta 

tietokatkoksesta Nocart Oy:n ja alihankkijan välillä liittyen akuston ja tehoyksikön väliseen 

kommunikaatioon.  

Yritykset aloittivat keskinäiset vilkkaat keskustelut projektin tuoman lisätöiden määrästä, eri ongelmien 

vastuunjaosta, ongelmien syistä sekä toteutuneiden kustannusten maksajasta. Osittain tämä keskustelu 

on vaikuttanut myös merkittävästi projektin kulkuun ja sujumiseen. Osaltaan asia siirtyi eteenpäin jo 

aikaisemmin myös Toshiba Ltd:n tietoon (akkumoduulien toimittaja) ja Toshiballa oltiin tietoisia 

korkeakouluprojektista. 

Syksyllä 2019 päätettiin hakea hankkeelle vielä lisäaikaa, koska ongelmat eivät kaikilta osin olleet 

ratkenneet sähkövaraston kommunikaatioon liittyvissä asioissa. Hankeaikaa haettiin aina 2020 

maaliskuun loppuun saakka. Loppukesästä 2019 väylämuunnin saatiin toimimaan, mutta tiedonsiirrossa 

oli ongelmia, jotka voitiin korjata kytkentämuutoksella. Tämän jälkeen oli tarkoitus aloittaa akuston 

kytkentätestaus, mutta akuston oma BMS ei toiminut odotetulla tavalla vaan vaati erillisen 

parametrimuutoksen. Akuston esilataus ei toiminut niin kuin sen pitäisi. Modifikaation jälkeen akuston 

piti kytkeytyä normaalisti, mutta helmikuussa 2020 tehdyissä testeissä tapahtui jotain odottamatonta ja 

akusto toimi odottamattomalla tavalla. Tämän jälkeen aloitettiin uudet testit, joissa akustosto onneksi 



 
 41 

saatiin kytkeytymään niin kuin sen pitääkin ja järjestelmää voitiin alkaa testaamaan sekä sähkövarastoa 

käyttöönottamaan. 

Lopulta sähkövarasto saatiin valmiiksi maaliskuussa, mutta globaalin koronavirustilanteen takia toimitus 

viivästyi vielä alkuperäistä sekä tehtävien demonstraatioiden osalta tapahtui viivästystä, 

koronaohjeistusten odottamisen kannalta sekä karanteenien noudattamisen kannalta. Lopulta 

25.3.2020 voitiin aloittaa testit, jotka kaikkien aikaisempien edellä mainittujen haasteiden jälkeen voitiin 

lopultakin aloittaa. Testiosuus jäi lyhyeksi, mutta sen perusteella voitiin tehdä analyyseja sekä määrittää 

varaston toimintaa sekä miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja kehitystoimintaa sähkövaraston 

ympärille.  

Kokonaisuudessaan projektin edetessä paljastui lukuisia toimittajien käyttämien alihankkijoiden 

puutteita ja virheitä toimituksissa sekä tulkinnanvaraisuutta ja väärinymmärryksiä.  

LTO-sähkövaraston keskeisiä teknisiä tietoja: 

Akusto  

Kapasiteetti (100 %) 31 kWh (25 x 1,24 kWh) Toshiba SCiB 
Akkukemia Litiumtitanaattioksidi (Li2TiO3) 
Syklinkesto (100%) yli 20 000 lataus/purkusykliä 
SOC 0 – 100 % 
Jännite  690 Vdc 
Lataus/purkuvirta 100 A (rajoitettu), maksimi 320 A pikalataus 
BMS Toshiba CAN 2.0 b (väylämuunnin CanOpen) 
Mitat  
Paino n. 600 kg 
Tekninen käyttöikä >20 vuotta 
Käyttölämpötila -30 – +45o C 

 

Hallinta- ja ohjausjärjestelmä   

Logiikka ABB 
Purkausvirta 100 A 
Purkausteho 50 kW 
Käyttö Saareke, verkon rinnalla, generaattorisyöttö 
Käyttöliittymä Ophi Technologies, kosketusnäyttö 
Laajennettavuus DC-liitäntärajapinnat (aurinko + tuuli) + 

ohjelmoitavuus, esim. 
kysyntäjoustoparametrit 

Jäähdytys Nestejäähdytys (Visedo) (enemmän speksii?) 
Käyttösähköjärjestelmä 24 V (muunnettu 12 V akustolle) 
Invertteri Visedo 
Eristysresistanssin valvonta kyllä 
Ulkoinen jännitemittaus kyllä 
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Sähkövaraston hallinta- ja ohjausyksikkö kokoonpanossa 

Sähkövaraston ”kuoret” koostuvat erikoisvalmisteisesta kontista. Jis-Automation Oy tehnyt rajapinnat 

konttiin hankkeen suunnitelmien pohjalta ja Oulun konttivuokraus Oy modifioinut kontin kestämään ja 

vastaamaan paremmin sääolosuhteita sekä lämpötilan vaihteluita Pohjois-Karjalan ilmasto-olosuhteissa. 
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Sähkövaraston ”kontti”, keskus, liityntärajapinnat saarekkeelle, generaattorille ja verkolle 

  

Koko 6´ varastokontti (1,8 m x 1,75 m x 1,9 m) 
Omapaino  500 kg 
Paino sähkövarastona  1250 kg 
Eristys Seinät, katto, ovet eristetty 50mm XPS +9 mm havuvaneri 
Lattia Lattia alumiinilevytetty 
Ilmanvaihto Kanavapuhallin KV 160M seinämalli / poisto 

kanavapuhallin K 160M pyöreä + suodatinkotelo FGR 160+ 
G3 suodatin / Tulo 

Keskus ja rajapinnat 125 A keskus, rajapinnat saarekeliitäntä, generaattori ja 
verkko 
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LTO-sähkövarastolla tehdyt demonstraatiot 

Sähkövarastosta on julkaistu erillinen laajempi raportti hankkeen kotisivuilla sekä 

energiaraittipalvelussa. Raportissa käydään läpi sähkövaraston ominaisuuksia, teknisiä tietoja. varaston 

käyttöä, mittausasetelma demonstraatioissa, testien tuloksia sekä sähkövarastolla tehtyjä simulaatioita. 

Käytännön demonstraatiot tehtiin Sirkkalan energiapuistossa. Käytännön mittauksista ja mittausraportin 

analyysiosuudesta vastasi HKH Group Oy. 

  

Mittaukset käynnissä Sirkkalan energiapuistossa 

Mittauksia varten hankittiin varavoimageneraattori, 4kpl sähkölämmittimiä, työmaakeskus, sekä 

voimavirtakaapeleita. Sähkölämmittimissä oli neljä eri toiminta asentoa, joista ensimmäinen aktivoi 

lämmittimen puhaltimen ja kolme muuta vaikuttivat lämmitystehoon 4,4kW:n verran. Tällöin yhdellä 

lämmittimellä oli mahdollista luoda 4,4kW, 8,8kW:n sekä 13,2kW:n sähkökuormat laitteistolle. Näin 

ollen kokonaisteho mittauksissa vaihteli 4,4kW:n ja 26,6kW:n välillä.  
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Sähkövaraston mittausasetelma 

Mittaukset sähkövarastolla suoritettiin erillisenä saarekkeena, osana verkkoa ja generaattorin rinnalla. 

Tarkemmat analysoinnit ja tulokset löytyvät erillisestä sähkövarastoraportista. Demonstraatiot 

suoritettiin hyvin lyhyellä aikavälillä tiukalla aikataululla aivan hankkeen lopussa. Testit sujuivat pääosin 

hyvin, mutta muutamia ongelmakohtia oli sähkövaraston käynnistämisessä johtuen 24 V:n laturin 

ollessa epäkunnossa ja toimintakyvytön.  

Laitevalmistajan mukaan akusto oli osoittanut lämpenemisen merkkejä heillä tehtyjen testausten 

aikana. Kuitenkin suorittamiemme mittausten aikana lämpötila akustossa vaihteli kennoissa 2 - 11 

celsiusasteen välillä, keskilämpötilan kuitenkin pysytellessä 4 – 8 asteessa. Lämpötilaa olisikin syytä 

tarkkailla, jotta valmistajan asettama käyttölämpötilaraja ei pääse ylittymään kesällä. Akuston 

lämpötilan tulisi pysyä -30 – 45 asteen välillä ilmankosteuden ollessa enintään 85 %.  

Sähkövaraston toiminnassa on vielä kehitettävää. Etenkin käynnistysakuston osalta olisi syytä pohtia 

akuston kapasiteetin kasvattamista, jotta mahdollisilta ongelmilta voitaisiin välttyä tilanteessa, jossa 

olemassa olevaa sähköverkkoa ei ole saatavilla ja joudutaan suorittamaan ns. black-start.  

Mittaustulosten perusteella hallinta- ja ohjausjärjestelmä rajoittaa akuston toimintaa ja etenkin tehoa 

huomattavasti alkuperäisestä suunnitellusta. Tehon rajoitus näkyy akuston latauksen aikana, jolloin 

akusto latautuu arviolta 10kW:n teholla. Toki tehon rajoittaminen voi opetuskäyttö ja akuston elinikää 

ajatellen olla hyvä asia. 

Simulaatiot demonstraatiokohteissa on toteutettu erillisessä ohjelmistossa, jossa on käytetty oikeassa 

toimintaympäristössä toimivien kohteiden kulutusprofiileja. Simulaatio-ohjelmaan on määritelty LTO-

sähkövaraston tekniset tiedot sekä raja-arvot, joiden puitteissa sähkövaraston toimintaa 
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havainnollistetaan simulaatioiden yhteydessä. Demonstraatiokohteita ovat omakotitalo, nykyaikainen 

maatila, hakelämpölaitos, luomutila, polttopuuyritys ja off-grid järjestelmä. Riippuen kohteen kulutus- ja 

tuotantoprofiilista, voidaan tapauksesta riippuen nostaa kohteiden omavaraisuutta merkittävästi ja 

joissakin kohteissa, kuten maatiloilla nopea suurien tehopiikkien leikkaus on sähkövarastolla 

mahdollista. 

Tulosten perusteella sähkövarasto ei ole täysin valmis tuote vastamaan kaikkia tarpeita, johtuen osittain 

hankkeen toimittajien lukuisista ongelmista kehitystyön aikana. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

generaattorin suhteen sähkövaraston olisi tullut toimia generaattorin rinnalla, mutta sähkönlaatu ei 

mittausasetelman generaattorissa ollut kuitenkin riittävää, joten sen osalta tulisi tehdä muutos 

sähkövarastoon vastaamaan suurinta osaa markkinoiden generaattoreista. Sähkövaraston 

toiminnallisuutta voidaan laajentaa edelleen erillisellä DC-liittymärajapinnalla, jolloin siihen voidaan 

kytkeä esimerkiksi pyörivän koneen, kestomagneetti/induktiomoottori, kuten tuulivoimala, vesivoimala, 

höyry tai puukaasu sekä DC-käytöt, kuten aurinkopaneelit tai polttokenno. Lisäksi järjestelmään on 

ohjelmoitu toiminnallisuus, joka mahdollistaa sähkövarastolle kysyntäjousto-ominaisuudet eli 

järjestelmää voidaan ohjata lataamaan sähköä esimerkiksi pörssisähkön hinnan vaihtelun mukaan.  

 

Muunnossähköauto  

Hankkeen toimenpiteiden mukaisesti yhtenä hankkeen tavoitteista oli edistää sähköisen liikenteen 

kannattavuutta ja houkuttelevuutta sähköautojen akustokapasiteetin monipuolisen hyödyntämisen 

kautta. Hankesuunnitelmassa oli määritelty etukäteen sähköauton hankinnasta hanketoimenpiteitä 

varten.  

Käytännön toteutuksia varten mietittiin sarjavalmisteista sähköpakettiautoa tai 

muunnossähköpakettiautoa. Alkuperäinen idea oli saada integroitua kiinteistökokoluokan sähkövarasto 

osaksi sähköautoa, mutta auton kantavuus ei kummassakaan tapauksessa olisi riittänyt 

hankesuunnitelmassa vaaditulle akuston minimikapasiteetille. Lisäksi fyysiset mitat olivat osittain myös 

esteenä sähkövaraston toteutukselle. 

Koska tarkoitus oli demonstroida sähköautoa myös sähkövarastona, piti sähköauton olla 

ominaisuuksiltaan sellainen, että sillä voitaisiin demonstroida kaksisuuntaista sähkönsiirtoa tai että 

akustosta voitaisiin ottaa normaalia vaihtovirtasähköä kulutuspisteeseen. Kaupallisesti ei ollut vielä 

saatavilla tarpeeksi valmista tekniikkaa verkkoon tai kiinteistöön liitettävien latausteknologioiden (V2G 

ja V2H) osalta hankkeen toimenpiteitä varten ja ne olisivat vaatineet lisäinvestointeja. Käytännössä tämä 

olisi vaatinut auton valmistajan ja latausteknologiaan erikoistuneiden yritysten mukana olon 

hankkeessa. Vastaavia V2G-pilotteja on Suomessa vain 1 kpl Helenin ja Liikennevirran toteuttamana. 

Tämän johdosta päädyttiin vuokraamaan muunnossähköpakettiauto, johon teetettiin erillinen sähkön 

ulosotto demonstraatioita varten. Muunnossähköautona toimi Voltti-sähköpakettiauto, joka on ULA-

Sähkön rakentama. ULA-Sähkö teki myös tarvittavat muutostyöt koskien sähkön ulosottoa akustosta ja 

käyttöä sähkövarastona.  

Hanketoimenpiteiden mukaisesti sähköautolle tehtiin demonstroiden erilaisia mittauksia sekä 

simulaatioita, joiden tarkoituksena oli tutkia muunnossähköauton hyödynnettävyyttä sähkövarastona.  
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Mittaukset ja akuston kuormittamistestit käynnissä 

Auton akuston toimivuutta sähkövarastona selvitettiin tekemällä erilaisia sarjoja mittauksia, joiden 

tarkoituksena oli selvittää tuotetun sähkön laatua sekä kuinka akusto käyttäytyy kuormituksen 

vaikutuksen alaisena. Muunnossähköauton akustoa ei ladattu mittausten välillä. Lisäksi 

muunnossähköauton käytettävyyttä ja ominaisuuksia sähkövarastona mittaustulosten perusteella 

havainnollistettiin erilaisin simulaatioin eri kohteissa kuten omakotitalossa, maatilalla sekä vapaa-ajan 

asunnolla. 

Mittaustulosten perusteella akuston toimintavarmuus on riittävällä tasolla sekä voidaan todeta, että 

sähköauton akustosta otettavan sähkönlaadun on riittävän kelvollista kiinteistön verkon ylläpitoon, 

sähkönhuoltotehtäviin tai off-grid sovelluksiin myös herkimpien sähkölaitteiden kanssa. Eri tyyppisillä 

kuormilla ei myöskään ollut vaikutusta sähkön taajuuteen. 
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Muunnossähköauton akusto, BMS ja invertteri 

Muunnosähköautolle tehdyissä simulaatioissa tarkasteltiin sähköauton käyttöä sähkövarastona eri 

kohteissa simuloiden erillisellä ohjelmistolla kohteen kulutusprofiilia, sähkön pientuotantojärjestelmän 

tuottoa, sähköauton akuston latausta ja purkamista sekä erillistä sähkövarastoa 

pientuotantojärjestelmän ja sähköauton rinnalla. Verkkoon liitettyjen järjestelmien osalta jokaisessa 

skenaariossa saatiin kohteen omavaraisuusastetta sekä uusiutuvan energian omakäyttöastetta 

nostettua. Tulevaisuudessa on yhä todennäköisempää, että sähkön siirtohinnoitteluun tulee muutos 

energiapohjaisesta mallista kohti tehopohjaisia malleja, mikä tarkoittaa, että kulutusprofiilista 

huomioidaan myös muoto (kW) aikaisemman siirtomaksussa huomioidun kokonaisenergian sijasta 

(kWh). Tehomaksujen ja tehotariffien myötä energiavarastojen hyödyt lisääntyvät varsinkin 

pienkäytössä, kun korkeinta tehoa voidaan sähkövaraston avulla leikata. Sähköautojen akuston iso 

kapasiteetti voi tarjota hyvän joustokomponentin tehopiikkien välttämiseen ja sitä kautta pienempiin 

tehomaksuluokkiin. 

Muunnossähköautoon tehdyistä mittauksista, demonstraatioista ja simulaatioista on julkaistu erillinen 

laaja raportti, jossa analysoidaan sekä havainnollistetaan tehtyjen mittausten ja simulaatioiden tuloksia 

tarkemmin. Muunnossähköautoa on käytetty aktiivisesti mukana hankkeen toiminnoissa, tapahtumissa 

sekä esittelyissä.  
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Yhteenveto 

Kokonaisuudessaan projektin kehitystyö osoittautui melko vaativaksi, mutta ei ainoastaan hallinta- ja 

ohjausjärjestelmän ensimmäisen toimittajan, Nocart Oy:n, konkurssin vuoksi. Eri toimijoiden uusien 

teknologioiden ja järjestelmien yhteen saattaminen sekä kommunikointi niiden välillä halutulla tavalla 

oli erittäin haastavaa. Käytännössä kaikkien projektin osapuolille kyseessä oli pilotti eli valmista 

vastaavaa kokonaisuutta tai välttämättä edes yksittäistä osaa kokonaisuudesta ei ollut aikaisemmin 

tässä kontekstissa vielä tehty. 

Kaiken lisäksi toimittajien välillä on ollut sekaannuksia vaadituista rajapinnoista, aikatauluista ja muista 

pienistä seikoista, jotka oli projektin edetessä pyritty selättämään parhaalla mahdollisella tavalla.  

Käytännössä eri komponenttien valmistajien tuki hallinta- ja ohjausjärjestelmän kokoonpanijalle oli 

vaillinaista ja se on tullut viiveellä. Useimpien kolmansien osapuolien aiheuttamat viiveet ovat olleet 

harmillisia projektin toteuttajien kaikille osapuolille.  

Tiedonkulun hitaus toimijoiden välillä on ollut merkittävä tekijä projektissa havaituissa ongelmissa. 

Lisäksi toimittajien väliset näkemyserot projektin toteutuksesta hankaloittivat ja hidastivat projektin 

etenemistä merkittävästi. 

Prosessin ongelmat vaikuttavat myös hankkeen muiden tavoitteiden saavuttamiseen, koska ongelmat ja 

viivästykset vaikuttivat osaltaan käytettävissä olevien resurssien määrään. Näin ollen esimerkiksi 

hanketoimenpiteiden mukainen laskurin kehitys jäi saavuttamatta. Simulaatioiden avulla on kuitenkin 

voitu mallintaa joitain esimerkkitapauksia, mitä laskuriin oli tarkoitus sisällyttää. 

Projektin kannalta oppina voidaan pitää, että uuden teknologian kehitysprosessit ja investoinnit pitää 

laittaa alulle heti hankkeen alettua ja tiedostaa, että kehittäminen ei ole aina suoraviivainen prosessi 

vaan siihen voi liittyä paljon monimutkaisia vaiheita ja paljon liikkuvia osia. Mitä useampi toimija 

kehitettävän asian ympärillä ja joiden tehtävät linkittyvät toisiinsa kehitettävän asian ympärillä, on 

selvää, että asiat monimutkaistuvat ja aikataulut pitkittuvät jo pienistäkin häiriötekijöistä tai 

muutoksista. 

Muilta osin hankkeessa on saavutettu minitason tulostavoitteet. Yritysyhteistyötä sekä kehitystyötä 

syvennettiin hankkeen aikana ja uusia avauksia on pystytty tekemään yhdessä yritysten kanssa. 

Julkaisujen ja selvitysten osalta tavoitteet saavutettiin, lisäksi ekskursiota ja opintomatkoja järjestettiin 

yhteistyötahoille, joista saatiin hyvää palautetta sekä myös uusia liiketoimintaideoita mukana oleville 

yrittäjille. Tapahtumien osalta on järjestetty useita eri tapahtumia tai hanke on ollut mukana 

osatoteuttajana asiantuntijapuheenvuorojen ja hankkeen tuloksia esittelevien puheenvuorojen osalta. 

Investointien osalta on voitu monipuolisesti demonstroida ja analysoida laitteistoa sekä niiden puitteissa 

ollaan voitu levittää ja jakaa uutta tietoa eri viestintä- ja julkaisukanavien kautta. 

Sähkövaraston teknologia itsessään omaa erittäin pitkän teknisen elinkaaren, käytettävyyden sekä 

ohjelmoitavuuden, joten niiltä osin sähkövarastoa voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. 

Sähkövaraston hallinta- ja ohjausjärjestelmässä on ohjelmoitava ominaisuus kysyntäjoustolle, jolla 

voitaisiin simuloida ja havainnollistaa verkosta otettavaa tai syötettävää tehoa eri tilanteissa. Tätä 

ominaisuutta voitaisiin ajaa mm. älyverkon rinnalla tulevaisuudessa ja sähkövarasto toimisi mainiona 

testialustana. Lisäksi sähkövarastoa voitaisiin korkean virranantokykynsä ansiosta käyttää esimerkiksi 

osana virtuaalivoimalasovelluksia ja palveluita. Sähkövarastoa voitaisiin käyttää latausaseman 
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yhteydessä loiventamassa latauksen yhteydessä tapahtuvia tehopiikkejä paikallisesti verkossa sekä 

tasapainottamassa useamman auton yhtäaikaista latausta. 

Sirkkalan energiapuiston kokonaisuus jatkaa toimintaansa olemassa olevan sähkövaraston kanssa ja sen 

osalta saadaan jatkuvasti tietoa sähkövaraston toiminnasta. Myös aidoissa toimintaympäristöissä 

olevista kohteista saadaan merkittävästi uutta tietoa ja dataa. Avoimista rajapinnoista saatuja tietoja 

voidaan hyödyntää yhdistämällä tietoa useista eri sähkövarastoista. 

 


