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pienenisi ja minkälaisissa sähkönkäyttökohteissa sähköenergialähteiden käytöllä 

saavutetaan suurin hyöty. Tarkastelun suorittamiseksi on muodostettu laskentatyökalu 

Matlab® ohjelmalla, jonka avulla voidaan tarkastella useita kohteita ja muuttaa 

tarvittaessa tarkastelu parametreja. 

 

Tarkastelun kohteina on kolmen tyyppisiä sähkönkäyttö kohteita. Tarkasteltavat kohteet 

ovat suora-, varaava- tai osittain varaava sähkölämmitys kohteita, joiden sähkönkäyttö 

eroaa toisistaan. Tutkimuksessa selviää, että suurin hyöty saavutetaan osittain 

varaavissa ja varaavissa sähkölämmitys kohteissa. Kuitenkin tämän hetken 

sähköenergialähteiden hintataso on liian suuri, jotta niiden käyttö huippukuorman 
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The purpose of this study is to analyze, how much peak load can be cut with energy sto-

rages and in which households would it benefit most. To make the analyze there has 

been made a calculation tool using Matlab® that could analyze multiple targets and in 

which parameters could be changed. 

 

Under analyze is three types of electric usage households. Analyzed households are di-

rect-, electric storage- or partial electric storage heating households which usage of elec-

tricity differs from each other. In this study reveals that most benefit could be achieved in 

electric storage and partial electric storage heating households. However, at the moment 

energy storages prices are too high to gain any benefit from cutting peak load with ener-

gy storages. 
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1. JOHDANTO  

Sähkönkulutus on pysynyt vuoden 2010 jälkeen n. 85 TWh:ssa ja tulevaisuudessa on 

odotettavissa maltillista nousua (EK 2009). Kuitenkin tämän hetken ennusteiden mukaan 

verkossa siirrettävät tehot lisääntyvät. Tämä asettaa paineita Suomen sähköverkkoihin, 

joiden tulisi pystyä kuljettamaan suurempia tehoja. Suomen sähköverkko elääkin 

murroshetkiä, koska uusien toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi joudutaan 

rakentamaan uutta verkkoa. 

 

Huippukuormien kasvaessa, joutuvat sähköyhtiöt varaamaan lisää kapasiteettia 

tyydyttääkseen asiakkaidensa tarpeet. Verkkoyhtiölle kasvavat siirtotehot lisäävät 

häviötehon määrää ja lopulta kapasiteetin lisäämisestä aiheutuvat kulut kohdistuvat sähkön 

loppukäyttäjille. Verkon kapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen takia yritetään löytää 

vaihtoehtoisia ratkaisuja huippukuormien pienentämiseen mahdollisimman edullisella 

tavalla molempien osapuolten kannalta, sähköyhtiöiden ja asiakkaiden osalta. Tässä työssä 

tarkastellaan, kuinka huippukuormia voitaisiin pienentää käyttämällä kuormituksen 

yhteydessä sähköenergiavarastoja, akkuja. 

 

Akkuja käytettäessä huippukuorman leikkaamiseen, vaaditaan akulta paljon 

ominaisuuksia, jotta tehonleikkaaminen olisi mahdollista. Akkuteknologia kehittyy 

vauhdilla ja akkujen ominaisuudet paranevat, sekä hinnat laskevat. Huippukuorman 

pudotuksessa akun tulee olla riittävä niin teho- kuin energiakapasiteetiltaan. Sen pitää olla 

riittävän edullinen asiakkaille ja sen tulee kestää mahdollisimman pitkään käyttöä. Työn 

tavoitteena ei ole tarkastella näiden vaatimusten täyttymistä, vaan tarkastella 

energiavarastojen käytön verkostovaikutuksia tehojen leikkauksessa. 

 

Työssä tarkastellaan erilaisten omakotitalojen sähkönkäyttöä ja niiden 

sähkönkäytönmuutosta, jos kyseisiin omakotitaloihin asennettaisiin sähköenergiavarasto. 

Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon vuoden aikainen huippukuorma pienenisi ja 

minkälaisissa sähkönkäyttökohteissa akkujen käytöllä saavutettaisiin suurin hyöty, sekä 

esitellä metodiikka, kuinka laskennan voi suorittaa. Vaikka työssä tarkastellaan jo 

olemassa olevaa rakennuskantaa ja sähköverkkoa, voidaan työn tuloksia hyödyntää uusien 

sähköverkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa mitoitustehojen optimoimisen 

näkökulmasta. 
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2. SÄHKÖLÄMMITYSTAVAT 

Sähkölämmitystapoja on olemassa erilaisia ja jokainen tapa kuluttaa sähköä ominaisellaan 

tavalla. Tässä kappaleessa esitellään kolme erilaista sähkölämmitys tapaa: Suora-, varaava- 

ja osittain varaava sähkölämmitys, sekä jokaisen lämmitystavan ominainen sähkön kulutus. 

Keskimääräiset vuorokauden tuntitehot ovat peräisin vuoden 1992 

kuormitusmallitutkimuksesta.  

2.1 Suora sähkölämmitys 

Suorassa sähkölämmityksessä haluttua tilaa lämmitetään tarpeen mukaan. Mistä johtuen 

suorassa sähkölämmityksessä ei esiinny suuria sähkönkäyttö heilahteluja päivän sisällä, 

vaan lämmitykseen kuluu energiaa tasaisesti. Suoraa sähkölämmitystä käytetään nykyisin 

paljon uusissa ja pienissä asunnoissa, joissa kyseistä lämmitystapaa voidaan käyttää 

tehokkaasti. Nykyisen rakennustekniikan ja rakennusmääräysten myötä, suora 

sähkölämmitys ei käytä niin suurta määrää energiaa kuin varaavat lämmitysjärjestelmät. 

Suoran sähkölämmityksen tyyppikuormituskäyrät on esitetty kuvassa 2.1. (DOM8) 

 
Kuva 2.1 Omakotitalon, jolla on huonekohtainen sähkölämmitys ja 300 l käyttövesi, keskimääräinen 

  vuorokauden tuntitehot arki-, aatto- ja pyhäpäivänä kesällä ja talvella. (Sähkömarkkinat  

  2013) 

 

Kuvassa 2.1 nähdään, kuinka tehonkulutus on tasaista suurimman osaa päivää. Päivän 

sisällä tehonkasvua tulee iltapäivällä, jolloin suurempitehoisia pienkoneita kytketään päälle 

ja tehopiikki suoran sähkölämmitteisen omakotitalon kuvaajaan johtuu käyttöveden 

lämmityksestä. Talven aikana kulutus nousee tasaisesti koko päivän aikana verrattuna kesä 

aikaan, mikä on suoran sähkölämmityksen ominaisluonne. 

2.2 Osittain varaava sähkölämmitys 

Osittain varaava sähkölämmitys on yhdistelmä, jossa hyödynnetään suoraa 

sähkölämmitystä ja varaavaa sähkölämmitystä. Osittain varaavassa sähkölämmityksessä 

voidaan hyödyntää suoran - ja varaavan sähkölämmitysjärjestelmän edut. Lämpöä voidaan 
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tuottaa halvan sähkön aikaan, mutta tarvittaessa lämmitys hoituu paikallisesti, milloin 

lämpötilaa pystytään ylläpitämään huomattavasti tasaisempana verrattuna varaavaan 

sähkölämmitykseen. Osittain varaavan sähkölämmityksen vuorokauden keskimääräiset 

tuntitehot on esitetty kuvassa 2.2. (DOM8) 

 
Kuva 2.2 Osittain varaavan sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräiset vuorokauden tuntitehot 

  arki-, aatto- ja pyhäpäivänä kesällä ja talvella. (Sähkömarkkinat 2013) 

 

Molemmista lämmitysjärjestelmistä johtuen, varaavan sähkölämmityksen päivittäinen 

sähköenergian käyttö on myös näiden kahden yhdistelmä. Järjestelmä kykenee käyttämään 

sähköä tasaisesti koko päivän, mutta yöaikaan tulee varaajasta johtuen suuria tehopiikkejä. 

Kuvassa 2.2 näkyy molempien lämmitysjärjestelmien aiheuttama kuormitus, kun päivällä 

on tasainen peruskuorma, joka muuttuu talven ja kesän välillä, ja yöllä tapahtuva 

lämminvesivaraajan lämmitys. Lämminvesivaraajan aiheuttama tehopiikki on suhteessa 

huomattavasti suurempi kuin päivän peruskuorma. 

2.3 Varaava sähkölämmitys 

Varaavassa sähkölämmityksessä tarvittava lämpöenergia tuotetaan ja varastoidaan matalan 

kuormituksen aikana, milloin sähkön hintakin on matalampi. Yleensä lämpöenergia 

tuotetaan yöaikaan. Varaavassa sähkölämmityksessä on otettava huomioon, että lämpöä 

varastoidaan riittävän paljon, jotta voitaisiin kyseisellä lämpömäärällä lämmittää tila 24 

tunnin ajan. (DOM8) 

 

Koska varaavassa sähkölämmityksessä lämpöenergia otetaan talteen vain tiettynä aikana 

päivässä, syntyy päivän sisälle suuriakin tehoeroja. Suurimmat kuormitukset syntyvät 

yöaikaan, jolloin lämpö tuotetaan. Varaavan sähkölämmityksen kuormitusmalli muistuttaa 

kuvan 2.2 osittain varaavan sähkölämmityksen kulutuskäyrää yöllä tapahtuvalla suurella 

tehonkulutuksella. Samoin kuin osittain varaavassa sähkölämmityksessä, aiheutuvat 

varaavassa sähkölämmityksessä suuret kulutukset lämminvesivaraajan käytöstä. Ero 

osittain varaavaan sähkölämmitykseen on suoran sähkölämmityksen puuttuminen, jolloin 

päivällä tapahtuva kuorma on pienempää. 
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3. AKKUJEN HINTAKEHITYS 

Akkujen hintojen odotetaan laskevan tulevan kymmenen vuoden aikana puoleen 

nykyisestä tasosta. Suuren energiatiheyden omaava litiumioniakkujen hinta on tällä 

hetkellä välillä 370–740 €/kWh ja vuoden 2020 jälkeen akkujen hinta odotetaan tippuvan 

tasolle 118–370 €/kWh. Litiumioniakkujen hintavaihtelut on esitetty kuvassa 3.1. Kuvassa 

on näytetty eri merkeillä lähteistä löytynyt akkujen hintatieto vuodelle 2013 ja odotukset 

vuodelle 2020. Vuoden 2020 odotukset ovat monella samansuuntaisia, minkä takia reilun 

100 €/kWh on paljon merkintöjä päällekkäin. 

 

 

Kuva 3.1  Litiumioniakun hinta nykyisin ja tulevaisuuden odotukset vuodelle 2020. 

 

Suurin osa lähteiden hintatiedoista perustuu sähköautoissa käytettäviin akkuihin, mutta osa 

lähdetiedoista ei ottanut kantaa akun käyttökohteista, jolloin akkujen erilaiset ominaisuudet 

selittävät suurta hintavaihtelua lähteiden välillä. Nykytasolla hintavaihtelu on välillä 370–

740 €/kWh ja todennäköisesti sähköverkko sovelluksiin sopivien akkujen hinta on 

lähempänä ylempää kuin alempaa hintaluokkaa, mutta siitä huolimatta markkinoilla 

hintojen odotetaan laskevan noin puoleen nykyisestä tasosta. 

 

Litiumioni akkujen hinta on huomattavasti suurempi kuin muiden tyyppisten akkujen, 

mutta niiden ominaisuudet sopivat paremmin sovelluksiin jotka vaativat suurempaa 

käyttöikää ja purkaussyklimäärää. Muiden tyyppisten akkujen hinta on puolet 

litiumioniakusta, mutta purkaussyklien määrä huomattavasti vähäisempi. 
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4. HUIPPUKUORMAN PUDOTUKSEN LASKENTAMETODIIKKA 

Tarkastelun mahdollistamiseksi, tässä työssä on kehitetty laskentatyökalu. Tässä 

kappaleessa esitellään tehonleikkauksen laskemiseen käytetyn laskentatyökalun rakennetta, 

sekä metodiikka kuinka laskenta tapahtuu. Työkalun avulla voidaan arvioida eri 

akkukokojen vaikutusta huipputehon leikkauksessa eri lämmitysmuotojen välillä sekä eri 

teholuokkaisissa kohteissa. Huipputehon leikkaukselle voidaan laskea taloudellinen arvo ja 

kannattavuus verkon rakennuskustannusten ja akun hinnan avulla. 

4.1 Teholeikkauksen laskentaohjelma 

Huippukuorman leikkausta tarkastellaan Matlab®-ohjelman avulla tehdyllä 

laskentatyökalulla. Analyysia varten ohjelmaan syötetään seuraavat tiedot: 

- tuntipohjainen sähkönkäyttö kohdekohtaisesti 

- akkujärjestelmän hinta, €/kWh 

- sähkönsiirtojärjestelmän arvo (siirtokapasiteetin hinta), €/kW 

- varioitavat akkukoot 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tuntipohjaiset sähkönkäyttötiedot siirretään 

laskentatyökaluun tarkoitusta varten kehitetyllä koodilla. Toisessa vaiheessa työkalu 

läpikäy kuormitustiedot ja määrittää tehon ja energian (akkukapasiteetin) välisen 

riippuvuuden kyseiselle asiakastyypille. Tämän tuloksen perusteella voidaan sanoa, miten 

paljon akkukapasiteettia tarvitaan minkäkin suuruisen tehon leikkaamiseen. 

Laskentatyökalun koodin rakennetta on esitelty kuvassa 4.1. Rakenne on esitelty myös 

liitteessä I. 

 

 

Kuva 4.1 Huippukuorman leikkaukseen käytetyn laskentatyökalun koodin rakenne. 

Laskentatyökalun koodin rakenne on pääpiirteittäin seuraava: (1) Ohjelman suoritus alkaa 

ohjelmaan syötetyn kuormatiedoston lukemisella. Tieto voi olla esimerkiksi AMR-mitattua 



10 

 

(Automaattinen energiamittarinluenta) sähkönkäyttötietoa. (2) Ohjelma aloittaa 

kuormatiedoston ensimmäisen päivän ensimmäisestä sähkönkäyttölukemasta ja järjestää 

päivän tehotiedot suuruusjärjestykseen, pitäen kuitenkin tehotietojen paikkaleimauksen 

muistissa. (3) Tämän jälkeen laskentatyökalu aloittaa akun purkamisen. Laskentatyökalu 

läpikäy käyttäjän määrittämät akkukapasiteetit, esimerkiksi välillä 0.5 – 10 kWh. Purku 

aloitetaan päivän suurimmasta tehoarvosta käyttäjän valitsemalla teholeikkurilla, 

esimerkiksi 0.1 kW kaistalla. Laskentatyökalu määrittää aluksi valittua akkukapasiteettia 

vasten, minkä verran kyseisen tehon leikkaamiseen vaaditaan energiaa eli 

akkukapasiteettia. Jos päivän toiseksi suurin tehoarvo tulee saavutettua, aletaan sitäkin 

leikata tarkasteltavan akkukoon mukaisesti (Kuva 4.2 a). Kun seuraavaksi suurin tehoarvo 

tulee saavutettua, leikataan sitäkin samalla tavalla, jos akussa on vielä kapasiteettia 

käytettävänä. Prosessia jatketaan niin pitkään kunnes akun kapasiteetti on täysin käytetty.  

Laskentatyökaluun on määritetty, että akku toimii 90 % hyötysuhteella.  

 

Akun purkamisen jälkeen laskentatyökalu tallentaa uudet tehotiedot erilliseen muuttujaan 

ja aloittaa seuraavan päivän tarkastelun, jos tiedostossa on jäljellä uusia päiviä. Seuraavan 

päivän tarkastelussa akku alustetaan taas täydeksi, eli tässä tarkastelussa vuorokaudet 

oletetaan olevan toisistaan riippumattomaksi. Muulloin laskentatyökalu jatkaa eteenpäin 

laskemaan huippukuorman pudotuksen etsimällä uudesta tehotiedosta suurimman arvon ja 

laskee erotuksen luettavan tiedoston suurimpaan arvoon nähden. Pudotus tallennetaan 

erilliseen muuttujaan, tarkasteltavan akkukoon kohdalle. 

 

Erikokoisia akkukokoja varioitaessa ohjelma palaa alkuun ja valitsee uuden akkukoon ja 

suorittaa edellä mainitut toimenpiteet. Kun kaikki akkukoot on varioitu, ohjelma piirtää 

kuvan 4.2 b mukaisen käyrän, josta nähdään huippukuorman pudotus erikokoisilla akuilla. 

 

a) b)  

Kuva 4.2 a) Omakotitalon päiväkuorma, sekä päiväkuorma 5 kWh akulla leikattuna. 

  b) a-kohdan huippukuorman pudotus akkukoon mukaan 

 

Kuvassa 4.2 a on esitelty yhden omakotitalon sähkönkäytön kuormituskäyrä. Samassa 

kuvassa on myös 5 kWh akulla vähennetty uusi tehokäyrä, jolla on huippukuormaa saatu 



11 

 

leikattua n. 1,7 kW koko päivältä. Kuvassa 4.2 b on esitetty a kohdan huippukuorman 

pudotuksen kuvaaja 1–35 kWh akuilla ja kuvaan on merkitty kohta, joka vastaa 5 kWh 

akulla saatavaa huipputehon pudotusta. Kuvasta 4.2 b nähdään huipputehon pudotuksen 

pieneneminen tarkasteltavalla aikavälillä suhteessa akkukokoon, mikä ilmenee kuvassa 

käyrän kulmakertoimen pienenemisenä. Käyrä kaareutuminen johtuu leikattavien piikkien 

määrästä, joka lisääntyy suurempia akkuja käytettäessä. Kuvassa 4.2 tarkasteltava aika on 

24 h, jolloin huippukuorman pudotuskäyrä on piirretty kyseiseltä aikaväliltä. Tarkastelun 

aikaväliä pidentämällä laskentatyökalu käy tarkasteltavan tiedon läpi päivä kerrallaan, 

mutta vertaa huippukuorman pudotusta koko aikaväliin. 

 

Koska laskentatyökalu käy tarkasteltavan kulutustiedon läpi päiväkerrallaan ja keskittyy 

ainoastaan tarkasteltavan päivän kulutustietoihin, syntyy rajoituksia, jotka vaikuttavat 

saatuihin tuloksiin. Laskentatyökalu ei ota huomioon seuraavana päivänä tapahtuvia 

tehopiikkejä, jotka voisivat muuttaa akun käyttötoimintaa, eikä myöskään mahdollisuutta, 

että akku olisi tyhjä heti seuraavana päivänä, jolloin huippukuormaa ei pystyttäisi 

leikkaamaan.  

4.2 Huippukuorman pudotuksen kannattavuuslaskelmat 

Sähköverkkoyhtiöt ovat joutuneet mitoittamaan sähköverkot asiakkaiden tehotarpeiden 

mukaan. Sähköverkon rakentamiskustannukset määräytyvät siirtotehosta, koska mitä 

enemmän tehoa joudutaan siirtämään, sitä suurempia ja arvokkaampia poikkipintoja 

joudutaan käyttämään. Verkon rakentamiskustannuksista (verkon arvosta) voidaan 

määrittää hinta kapasiteettia kohden, kun tiedetään verkon kokonaisarvo ja verkossa 

siirrettävä maksimiteho. 

 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 =
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛  𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
   (4.1) 

 

Jos verkosta voitaisiin vapauttaa tehoa, vapautuvalle teholle voidaan laskea taloudellinen 

arvo yhtälöllä:  

 

𝑉𝑎𝑝𝑎𝑢𝑡𝑢𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗  ∆𝑃, (4.2) 

 

jossa ∆𝑃 vapautuva tehokapasiteetti. Kannattavuuden määrittämistä varten, pitää tuntea 

myös energiavarastosta tulevat kustannukset. Tässä työssä tarkastellaan vuoden jaksoa, 

joten kustannuksille lasketaan annuiteetti. Annuiteettikerroin saadaan yhtälöllä: 

 

𝑣 =  
𝑖∗ 1+𝑖 𝑛

 𝑖+1 𝑛− 1
,        (4.3) 
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jossa v on annuiteetti, i reaalikorko ja n vuosienmäärä. Kun tiedetään vapautuvan tehon 

taloudellinen hyöty ja akun kustannukset, voidaan laskea taloudellinen arvo 

huippukuorman pudotukselle. 

 

𝑇𝑎𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜 ∗ 𝑉𝑎𝑝𝑎𝑢𝑡𝑢𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦 − 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑘𝑘𝑢 ∗ 𝑣𝑎𝑘𝑘𝑢 , (4.4) 

 

missä vverkko on verkon diskonttaustekijä, vakku akun diskonttaustekijä ja Hintaakku akun 

kustannukset. Esimerkiksi, taloudellinen arvo tapauksessa, jossa 5 kWh akulla leikataan 3 

kW huipputehoa tehon hinnan ollessa 1000 €/kW, akun hinta 200 €/kWh, reaalikorko 5 % 

ja verkon pitoaika 40 a ja akun pitoaika 10 a, saadaan taloudelliseksi arvoksi: 

 

1000
€

𝑘𝑊
∗ 3 𝑘𝑊 ∗ 0,05 ∗

 1 + 0,05 40

 1 + 0,05 40 − 1
−  200

€

𝑘𝑊ℎ
∗ 5 𝑘𝑊ℎ ∗  0,05 ∗

 1 + 0,05 10

 1 + 0,05 10 − 1
= 45,3

€

𝑎
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5. HUIPPUKUORMAN LEIKKAAMINEN AKUN AVULLA 

Työssä tarkastellaan suoraa -, varaavaa - ja osittain varaavaa sähkölämmitystä. 

Tarkasteltavana on kymmenen kohdetta jokaisesta lämmitystyypistä, ja kohteet eroavat 

sähkönkulutuksiltaan ja maksimikuormiltaan toisistaan. 

 

Kohteiden sähkönkäyttötiedot on otettu sähköverkkoyhtiöiltä saaduista tuntipohjaisista 

vuoden 2007 AMR- mittauksista. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon vuoden 

huippukuormaa voidaan pienentää erikokoisilla akuilla kappaleen 4.1 mukaisella 

metodiikalla. Tarkastelun kohteena on myös vuoden sisällä tarvittava akun käyttömäärä. 

Huippukuorman leikkauksen tulokset on esitetty kuvassa 5.1 ja käyrät on nimetty kuvaan 

vuoden huippukuorman mukaan. 

 

a) b)  

c)  

 

Kuva 5.1 a) Suoran sähkölämmityksen huippukuorman leikkaus akkukoon mukaan. 

  b) Varaavan sähkölämmityksen huippukuorman leikkaus akkukoon mukaan. 

  c) Osittain varaavan sähkölämmityksen leikkaus akkukoon mukaan. 

 

Suoran sähkölämmityksen huippukuorman leikkauskäyrät on piirretty kuvaan 5.1 a. 

Suoran sähkölämmityksen tapauksessa tarkasteltavien kohteiden vuoden huippukuormat 

ovat välillä 3–9 kW. Kuvasta nähdään, kuinka käyrät alkavat kaareutua (saturoitua) varsin 

nopeasti akkukoon kasvaessa, minkä takia pienempi, alle 10 kWh akku soveltuu suoran 
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sähkölämmityksen tapauksessa paremmin tehon leikkaukseen kuin suuremmat akkukoot. 

Tämä selittyy suoran sähkölämmityksen päivittäisestä tehojakaumasta, joka on paljon 

tasaisempi kuin muiden sähkölämmitys muotojen. Suorassa sähkölämmityksessä 

leikattavien piikkien määrä kasvaa nopeasti akkukoon kasvaessa, minkä takia pienemmillä 

akkukooilla tehon leikkauksen suhde akkukokoon nähden pysyy parempana. 

Tarkasteltavien suoran sähkölämmityskohteiden optimaalinen akkukoko on 5–10 kWh 

välillä, jolloin huippukuormaa voitaisiin leikata 2–5 kW riippuen kohteen 

energiankulutuksesta. 

 

Kuvaan 5.1 b on piirretty varaavan sähkölämmityksen huipputehon leikkauskäyrät, joiden 

vuoden huippukuormat ovat välillä 6–12 kW, eli hieman suuremmat kuin suoran 

sähkölämmityksen tapauksessa. Varaavan sähkölämmityksen tapauksessa päivän 

suurimmat tehopiikit ajoittuvat alkuyöhön/yöhön ja suuritehoisten piikkien määrä on 

pienempi, kuin suorassa sähkölämmityksessä. Tämä näkyy kuvan 5.1 b leikkauskäyrien 

muodossa. Käytettäessä suurempia akkukokoja, ei käyrien kulmakerroin pienene niin 

voimakkaasti kuin suoran sähkölämmityksen tapauksessa. Tehonleikkauksen ja akkukoon 

suhde pysyy hyvänä 15 kWh akkukokoon asti, jonka jälkeen akkukoon kasvattaminen ei 

ole enää niin kannattavaa. Riippuen tarkasteltavan kohteen sähkönkäytöstä 5–15 kWh 

akulla voidaan leikata huipputehoa 2,5–6 kW. 

 

Osittain varaavan sähkölämmityksen huipputehon leikkauskäyrät on piirretty kuvaan 5.1 c. 

Tarkasteltavien osittain varaavan sähkölämmityksisten kohteiden vuoden huipputehot ovat 

välillä 8–16 kW. Osittain varaavan sähkölämmityksen kohteissa vuoden huipputehot ovat 

selvästi suuremmat, kuin muissa tarkasteltavissa lämmitystyypeissä. Tämä vaikuttaa 

merkittävästi saatuihin tuloksiin, koska todennäköisesti tarkasteltavissa kohteissa esiintyy 

yksittäisiä hyvin suuritehoisia piikkejä. 

 

Osittain varaavan sähkölämmityksen tapauksessa käyrien muodot ovat lähellä varaavan 

sähkölämmityksen käyrien muotoa. Osittain varaavan sähkölämmityksen tapauksessa 

sähkönkäyttö ero näkyy käyrien muodossa, koska kahden pienimmän huipputeho kohteen 

leikkauskäyrien kulmakerroin alkaa pienentyä käytettäessä alle 5 kWh akkuja, kun toisten 

kohteiden kulmakerroin on samassa akkukoon ollessa 10 kWh. Jos kahta poikkeavaa 

käyrää ei huomioida, on osittain varaavan sähkölämmityksen tapauksessa paras käyttää 

akkukokoa, joka on välillä 10–15 kWh. Tällöin huipputehoa saadaan leikattua 4,5–8 kW. 

 

Huippukuorman pudotusta voidaan toteuttaa jokaisessa lämmitystyypissä varsin pienellä 

akkukoolla. Suurimpana tekijänä huippukuorman pudotukselle on talon sähkönkäytöllä. 

Jos kotitalous käyttää paljon sähköä vuoden aikana, syntyy väkisinkin suuria tehopiikkejä 
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usean sähkökoneen samanaikaisesta käytöstä, mitä voidaan energiavarastojen avulla 

leikata. Tulosten perusteella suurin potentiaali huipputehon leikkauksessa on varaavan – ja 

osittain varaavan sähkölämmityksen tapauksissa ja näistä kahdesta parhaat tulokset 

saadaan osittain varaavan sähkölämmityksen tapauksessa, joissa tehonleikkauksen suhde 

akkukokoon pysyy hyvänä käytettäessä suuria tai pieniä akkukokoja. 

 

Saatuihin tuloksiin vaikuttaa käytettävissä oleva kuormitustieto, joka on keskiarvotettua 

tuntidataa. Tällöin tunnin sisällä olevat suuritehoiset piikit eivät näy kuormitustiedoissa, 

jolloin potentiaaliset leikkauskohteet jäävät tarkastelematta. Varaavan ja osittain varaavan 

sähkölämmityksen tapauksessa, potentiaalisimmat akunkäyttökohteet olisivat hetkittäiset 

suuritehoiset ajankohdat, koska varaavan ja osittain varaavan sähkölämmityksen osalta 

pääsääntöisesti yöllä tapahtuva lämmitystehon voisi jakaa pidemmälle aikavälille, jolloin 

huipputehot laskisivat. 

 

Akut kestävät noin 10 vuotta käyttöä, milloin käyttökierrosten määrä on noin 3000 

kierrosta. Käyttömäärän tarkasteluun on tehty oma ohjelma, joka laskee päivät, jolloin 

akkua on käytettävä, jotta saavutetaan tarvittava tehonleikkaus. Tarkastelun kohteina 

olleista taloista on piirretty akun käyttömäärä pudotetun huippukuorman funktiona, kuva 

5.2. 

 

a)  b)  

 

c)  
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Kuva 5.2 a) Suoransähkölämmityksen akun käyttömäärän tarve kilowattia kohden.  

  b) Varaavan sähkölämmityksen akun käyttömäärän tarve kilowattia kohden.  

  c) Osittain varaavan sähkölämmityksen akun käyttömäärän tarve kilowattia kohden 

 

Kuvan 5.2 käyristä nähdään, kuinka monena päivänä akkua on käytettävä, jotta voidaan 

pudottaa haluttu määrä huipputehoa. Käyttömääräkäyrän nousu loppuu 365:en, jolloin 

kaikkina päivinä tulee käyttää akkua tarvittavan tehon leikkaamiseen, tai tarkasteltavassa 

kohteessa ei ole enää tehoa leikattavana. Tällöin ohjelma piirtää suoraa viivaa. 

 

Kuvaan 5.2 a on piirretty suoran sähkölämmityksen käyttömääräkäyrät. Suoran 

sähkölämmityksen vuoden huipputehot ovat selvästi pienempiä kuin muiden 

tarkasteltavien lämmitysmuotojen, jolloin käyttömääräkäyrät nousevat jyrkästi 

pudotettavan kuorman kasvaessa. Suoran sähkölämmityksen tapauksessa 2 kW:n pudotus 

vaatii akun käyttöä noin sadan päivän tarkastelussa, minä jälkeen tarvittava 

akunkäyttömäärä kasvaa nopeasti 300 päivään asti. Suorassa sähkölämmityksessä on 

poikkeuksia, jotka vaativat huomattavasti vähemmän tarkastelupäiviä. Näiden kohteiden 

vuoden huippukuorma on lämmitystyypin suurimpia eli 6–9 kW. 

 

Varaavan – ja osittain varaavan sähkölämmityksen akun käyttömääräkäyrät on piirretty 

kuviin 5.2 b ja 5.2 c. Molempien käyttömääräkäyrät ovat loivempia verrattuna suoran 

sähkölämmityksen tapauksessa. Varaavan ja osittain varaavan tapauksessa 2 kW:n 

pudotukseen tarvitsee akkua käyttää keskimääräisesti 50:nä päivänä eli noin puolet 

vähempänä kuin suorassa sähkölämmityksessä. Osittain varaavan tapauksessa kaikki 

käyrät nousevat loivasti kohti arvoa 365, milloin käyttömäärä ei lisäänny muihin 

lämmitysmuotoihin verrattuna niin suuresti, kun pudotettava tehon määrä lisääntyy. 

 

Käyttömäärä kuvista nähdään myös, kuinka jokaisessa sähkölämmitystyypissä on kohteita, 

joissa on vuoden aikana muutama todella suuritehoinen piikki. Tämänlaisissa kohteissa 

huippukuorman leikkaaminen onnistuu vähäisellä akun käytöllä, kun 4 kW:n 

leikkaamiseen tarvitsee tarkastella alle 20:tä päivää. Kyseiset kohteet voisivat olla 

potentiaalisia akun käyttökohteita, koska näissä kohteissa huippukuormaa voidaan leikata 

useita kilowatteja ja akkua ei tarvitse käyttää kuin osana aikaa vuodesta. 
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6. HUIPPUKUORMAN PUDOTUKSEN KANNATTAVUUS 

Kappaleessa tarkastellaan samoja kohteita kuin kappaleessa 4, mutta huippukuorman 

pudotuksessa akun käyttökapasiteettikertoimena käytetään 80 %:a, jolloin kappaleen 4.1 

laskentametodiikka muuttuu vain akun käyttökertoimen osalta. Tämän kappaleen laskuissa 

keskimääräisenä tehon hintana on käytetty 1000 €/kW ja akun hintaa on varioitu 100–300 

€/kWh välillä. Tulokset on saatu käyttämällä yhtälöä (3.4), kun verkon ja akun 

reaalikorkona on käytetty 5 %, verkon elinikä 40 vuotta ja akun elinikä 10 vuotta. 

 

Suoran sähkölämmityksen tapauksessa huippukuorman pudotuksen taloudellisuuskäyrät on 

esitetty kuvassa 6.1. Kuvista nähdään, millä akkukoolla tarkasteltavissa kohteissa 

saavutetaan kannattavin tulos, sekä miten akun hinta vaikuttaa saatuihin tuloksiin. 

 

a)   

b) 

c)  

Kuva 6.1 a) Suoransähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 100 €/kWh.  

  b) Suoransähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 200 €/kWh.  

  c) Suoransähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 300 €/kWh. 

 

Saaduista kuvista nähdään, kuinka suoran sähkölämmityksen tapauksessa akun hinta tulee 

olla alle 300 €/kWh, jotta saavutetaan taloudellista hyötyä akkujen käytöstä. Jos akun hinta 
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on yli 300 €/kWh, jokaisessa suoran sähkölämmityksen kohteessa hyöty jää miinuksen 

puolelle akkukoosta riippumatta. Saatujen tulosten perusteella, akun hinnan ollessa 200 

€/kWh voidaan saavuttaa alle 10 kWh akuilla hyöty, joka on 20–60  € (Kuva 5.1 b). Jos 

taas akun hinta on 100 €/kWh, hyöty on tällöin 40–160 € (Kuva 5.1 a). Käytettäessä yli 10 

kWh akkuja, suoran sähkölämmityksen tapauksessa muuttuu taloudellinen hyöty 

tappiolliseksi ja suuria akkuja käytettäessä tappiot ovat lähellä 200 €/a. 

 

Varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät on piirretty kuvaan 6.2. A kohdassa akun 

hinta on 100 €/kWh, b kohdassa 200 €/kWh ja c kohdassa 300 €/kWh. 

 

a) b)  

 

c)  

 

Kuva 6.2 a) Varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 100 €/kWh.  

  b) Varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 200 €/kWh.  

  c) Varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 300 €/kWh. 

 

Varaavan sähkölämmityksen tapauksessa huippukuormaa saadaan leikattua hieman 

enemmän kuin suoran sähkölämmityksen tapauksessa. Tämä näkyy kuvassa 6.2 parempana 

kannattavuutena. Akun hinnan ollessa 100 €/kWh (Kuva 5.2 a), voidaan varaavassa 

sähkölämmityksessä saavuttaa 4–8 kWh akuilla 50–140 €/a hyöty. Akun hinnan noustessa 

200 €/kWh, vähenee saatava hyöty samankokoisilla akuilla 10–70 euroon. Suurimmassa 
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osassa kohteista, 200 €/kWh hinnalla, muuttuu taloudellinen arvo negatiiviseksi 

käytettäessä yli 5 kWh akkuja. Kuvasta 6.2 c nähdään, kuinka hinnan ollessa 300 €/kWh, 

ei suurimmassa osassa varaavan sähkölämmityksen kohteista kannata käyttää akkuja 

huippukuorman leikkaukseen. Ainoastaan kolmessa kohteessa saadaan vähäinen hyöty 

akkujen käytöstä. Varaavan sähkölämmityksen tapauksessa käy samoin kuin suoran 

sähkölämmityksen kohdalla, kun akkujen hinta nousee yli 300 €/kWh, eli missään 

kohteessa ei enää saavuteta taloudellista hyötyä tehon leikkauksesta. 

 

Osittain varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät huipputehon leikkauksesta on 

piirretty kuvaan 6.3. Taloudellisuutta on arvioitu erilaisilla akun hinnan arvoilla. 

 

a)  b)  

c)  

Kuva 6.3 a) Osittain varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 100 €/kWh. 

  b) Osittain varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 200 €/kWh. 

  c) Osittain varaavan sähkölämmityksen taloudellisuuskäyrät, akun hinta 300 €/kWh. 

 

Aikaisemmin esitettyjen tulosten perusteella, osittain varaavan sähkölämmityksen 

tapauksessa saadaan suurin huipputehon leikkaus, minkä takia osittain varaavan 

tapauksessa saavutetaan suurin taloudellinen hyöty verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. 

Akun hinnan ollessa 100 €/kWh, saavutetaan tulosten perusteella 4–8 kWh akuilla 40–210 

€ hyöty (kuva 6.3 a) riippuen tarkasteltavasta kohteesta. Yhdessä osittain varaavan 

kohteessa (vuoden huipputeho 14 kW) saadaan 15 kWh akulla 290 €/a hyöty. Kuvasta 6.3 

b nähdään, että akun hinnan ollessa 200 €/kWh saavutettava hyöty putoaa 10–110 € ja 
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monessa kohteessa akkujen käyttö vaihtuu tappiolliseksi käytettäessä yli 10 kWh akkuja. 

Akun hinnan ollessa 300 €/kWh, akkujen käytöstä saavutetaan enää 5–50 €/a hyöty. 

Hinnan noustessa yli 300 €/kWh akkujen käyttö tehon leikkauksessa muuttuu 

kannattamattomaksi kaikilla akku koko luokilla. 

 

Kaikissa lämmitysluokissa voidaan akkujen käytöllä huipputehon leikkauksessa saavuttaa 

taloudellista hyötyä, jos akun hinta on alle 300 €/kWh. Paras kannattavuus saavutetaan 

osittain varaavan tapauksessa, koska kyseisessä lämmitysluokassa tehonleikkaus on 

suurinta. Akun hinnan noustessa yli 300 €/kWh, muuttuu akkujen käyttö 

kannattamattomaksi kaikissa lämmitysmuodoissa.  

 

Tulosten perusteella, tällä hetkellä ei ole taloudellisesti kannattavaa käyttää akkuja 

huipputehon leikkaukseen, koska akkujärjestelmien todelliset hinnat ovat työssä käytettyjä 

yksikköhintoja suurempia. Tällä hetkellä sähköverkkoihin soveltuvan akun hinta on n. 700 

€/kWh, joka on 400 € enemmän kuin absoluuttisen kannattavuuden raja. Maailma muuttuu 

akkuteknologian osalta nopeasti, jolloin hintojen parantuessa työssä käytettyä metodiikkaa 

hyödyntäen voidaan helposti tarkistaa akkujärjestelmien kannattavuustilanne.  
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7. YHTEENVETO  

Työn tarkoituksena oli tarkastella erilaisten omakotitalojen sähkönkäyttöä ja niiden 

sähkönkäytönmuutosta, jos kyseisiin omakotitaloihin asennettaisiin sähköenergiavarasto. 

Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon huippukuorma pienenisi ja minkälainen hyöty 

siitä voitaisiin saavuttaa, sekä esitellä metodiikka tarkastelun suorittamiseksi. Tutkimisen 

avuksi muodostettiin laskentatyökalu, joka luki omakotitalojen sähkönkäyttötiedot ja 

suoritti tarvittavat laskenta operaatiot.. Työssä esitelläänkin esitellyllä metodiikalla saatuja 

tuloksia, joita voi käyttää myöhemmin hyödyksi kehittyneemmän tarkastelumetodiikan 

yhteydessä. 

 

Laskenta tulosten ja kuvien käyrien muodon perusteella parhain hyöty 

sähköenergialähteestä saavutettiin, kun sähköenergialähteen koko oli välillä 5–15 kWh 

jokaisessa tarkasteltavissa lämmitysmuodoissa. Jokaisessa tarkasteltavassa kohteessa 

saavutettiin huippukuorman pudotusta sähköenergialähteen avulla, mutta suurin hyöty 

saataisiin kohteissa, missä on käytössä varaava- tai osittain varaava sähkölämmitys. 

Tarkastelussa selvisi, että huippukuorman leikkaamisesta ei saavuteta tällä hetkellä hyötyä, 

johtuen sähköenergia lähteiden korkeasta hinnasta. Jotta huippukuorman leikkaaminen 

sähköenergialähteillä olisi kannattavaa, tulisi sähköenergialähteiden hintojen pudota 

puoleen nykyisestä hintatasosta. 

 

Työssä saatuihin tuloksiin vaikuttaa merkittävästi laskentatyökalun rajoittavat tekijät ja 

rajaukset. Vaikka tarkasteltavien kohteiden kulutustiedot olivat vuoden ajalta, tapahtui 

tarkastelu päivätasolla, jolloin akunkäyttöön ei vaikuttanut seuraavan päivän kulutus. 

Tällöin voisi olla mahdollista, että akku olisi tyhjä, kun sitä seuraavan kerran tarvittaisiin. 

Tuloksiin vaikutti myös käytettävissä oleva data, joka oli keskiarvotettua tuntidataa. 

Tällöin tunnin sisällä olevat hetkelliset suuritehoiset tehopiikit eivät näy tarkastelussa, 

mitkä voisivat olla mahdollisia akun käyttökohteita. 

 

Tämän työn pohjalta jatkotutkimisen aiheita olisi selvittää akun kannattavuutta 

tarkastelemalla pidempää aikaväliä kerralla, jolloin akun käytössä voisi huomioida 

seuraavankin päivän kulutus. Muita tutkimisen aiheita olisi tarkastella akun käyttöä 

sidottuna sähkön spot-hintoihin, sekä tarkastella yksittäisen sähköenergialähteen käyttöä 

kokonaisen muuntopiirin huippukuorman pienentämiseksi.  
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LIITE I 

Laskentatyökalun koodin rakenne. 


