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Aurinkosähkön pientuottaja tarvitsee akkuteknologiaa tuotetun energian varastoimiseen. Tä-

män työn tavoitteena on tuoda ilmi, millaisia eri energianvarastointimenetelmiä markkinoilta 

löytyy ja miten paljon nämä vähentävät sähkölaskua vuodessa. Työssä käydään myös läpi 

mittausongelmaa, kun puhutaan sähköyhtiön mittaustavasta, miten pientuottajan asuinkiin-

teistössä mitataan sähkön myyntiä sekä kulutusta. Ongelman pääpiirteenä käsitellään asiaa, 

kun pientuottaja voi olla samaan aikaan sekä sähkön myyjä että ostaja.  

 

Työssä käytetään Excel -pohjaista laskentatyökalua kustannusten laskennassa. Data, jota 

käytetään työkalussa, on simuloitua kulutus-/tuotantodataa mahdollisen aurinkosähkön pien-

tuottajan kiinteistössä. 

 

Työssä havaittiin, että verkkoakku, jossa pientuottaja ei maksa palvelusta kenellekään, on 

lopullisessa sähkölaskussa halvin energianvarastointimenetelmä pientuottajalle. Laskel-

missa huomattiin myös, että tutkitussa kohteessa virtuaali- ja verkkoakun sähkölaskujen ero 

on pääasiassa virtuaaliakun kuukausihinta. Tämä tarkoittaisi virtuaaliakun kannalta huonoa 

kohdetta. Fyysisen akun tapauksessa huomattiin, miten akku vähentää ostosähköä. Mittaus-

ongelmassa päästin lopputulokseen, että kolmivaihemittaustapa on pientuottajalle halvempi 

ylimääräisten siirtomaksujen poisjäämisen takia. 
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Solar electricity small manufacturer needs battery technology to store up the energy. The 

objective of this bachelor’s thesis is to disclose what kind of energy storing methods can 

small manufacturers find from the markets and how much these methods decrease electricity 

bill in year. The objective will also be the measurement problem when reviewing how elec-

tricity company measures consumption and production electricity in a small manufacturer’s 

house. The main objective in this problem will be the case when small manufacturer can sell 

and buy electricity at the same time. 

 

In this bachelor’s thesis will be also used an excel -tool when calculating expenditures. Data 

in the tool will be simulated production and consumption data from a possible solar electric-

ity small manufacturer’s house. 

  

In this bachelor’s thesis was found out that the grid battery when small manufacturer doesn’t 

pay anybody for the service, is the cheapest energy storing method at the end for the elec-

tricity bill for the small manufacturer. In the calculation was also found out that the main 

difference between virtual battery’s and grid battery’s electricity bill is the monthly payment 

of virtual battery in this specific place. This would mean bad place for the virtual battery. In 

the case of physical battery was found out that the battery decreases the purchased electricity. 

In the problem of measurement, the end conclusion was reached, three phase measure way 

is cheaper for the small manufacturer due to absence of excessive transfer fees.  
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1. JOHDANTO  

 

Aurinkoenergialla tuotetun sähkön pientuotanto on ollut voimakkaassa kasvussa edellisvuo-

sina. Verkkoon liitetyn aurinkosähkön pientuotannon (alle 1 MW) kokonaiskapasiteetti oli 

vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 66 MW. Vuoden 2017 aikana kapasiteetti kasvoi noin 

82 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa aurinkosähkön pientuotannon kokonaiskapasiteetti oli 

133,5 MW. Kaikkiaan sähköverkkoon liitettyjen sähkön pientuotantojen kokonaiskapasi-

teetti kasvoi vuoden 2018 aikana 37 prosenttia. (Energiavirasto 2019) 

 

Monessa kiinteistössä, joissa on aurinkosähköjärjestelmä, ei sähkökulutus kulje käsi kädessä 

sähkön tuotannon kanssa. Keskimäärin 30% aurinkopaneelien vuosituotannosta menee verk-

koon ylijäämänä (Helen hankintaopas). On monia eri tapoja, miten aurinkosähköjärjestel-

mässä voidaan varastoida tuotettu energia. Käytössä ovat muun muassa fyysinen akku, säh-

köverkossa oleva ostettava virtuaaliakku‒palvelu ja sähkön osto- ja myyntisopimuksella 

muodostuva verkkoakku. Jokaisella energianvarastointitavalla on omat hyvät puolensa. 

Tuottajalle itselle jää valinnanvara, mikä hänelle sopii parhaiten.  

2. AKKUTYYPPEJÄ 

 

Markkinoilla on tarjolla laajaa akkuteknologiaa moneen pientuottajan tarpeisiin. Aurin-

kosähköjärjestelmissä voidaan käyttää eri energianvarastointimenetelmiä riippuen budjetin 

ja pientuotannon suuruudesta. Energian varastoimiseen on markkinoilla tällä hetkellä tarjolla 

fyysisistä akkukennoista muodostuvia akkujärjestelmiä ja virtuaaliakkuja. Seuraavissa kap-

paleissa käydään tarkemmin läpi, millaista akkuteknologiaa markkinoilta löytyy ja mitä omi-

naisuuksia niillä on. 

2.1 Virtuaaliakku 

 

Virtuaaliakku on ostettava palvelu, joka tarjoaa sähköverkossa olevan kuvitteellisen akku-

/varastokapasiteetin pientuottajan käyttöön. Virtuaaliakku‒palvelu toimii seuraavasti. Asi-

akkaalla syntyy aurinkosähköjärjestelmässä ylijäämätuotantoa oman kulutuksen jälkeen ja 

hän haluaa varastoida tämän ylijäämäenergian. Tällöin ylijäämä myydään verkkoon niin sa-

nottuun virtuaaliakkuun sopimuksen mukaan ja ylijäämän energian määrä mitataan. Asiakas 

voi saada tämän energian takaisin samaan hintaan tai alennusta takaisin ostetusta sähköstä, 
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riippuen sähköyhtiön tarjoamasta virtuaaliakku‒sopimuksesta. Virtuaaliakku siis toimii ver-

kossa olevana ylijäämää tallettavana energiakapasiteettina, josta asiakas maksaa yleensä 

kuukaudessa tietyn kiinteän hinnan. Esimerkiksi Helen tarjoaa pientuottajalle virtuaaliak-

kua, jonka avulla tuottaja voi ostaa verkkoon myydyn sähkön samaan hintaan takaisin (Lin-

nasalmi 2018). 

 

Virtuaaliakkuja tarjoavat tällä hetkellä muun muassa Freebo, Fortum, Helen ja KSS energia. 

Fortum tarjoaa virtuaaliakkua Fortum Solar Powerbank‒palveluna, jossa on tällä hetkellä 

(2019) juuri päättynyt pilottijakso ja palvelu olisi tarkoitus julkaista niin pian kuin mahdol-

lista.  

 

Helen tarjoaa tällä hetkellä virtuaaliakkua maksuttomana palveluna vain aurinkopaneeli- tai 

sähkövarastohankinnan yhteydessä. Erikseen heiltä palvelua ei ole saatavilla toistaiseksi. 

Helen tarjoaa palvelua vuoden määräajaksi, jonka jälkeen virtuaaliakulle tulee arviolta muu-

taman euron kuukausimaksu. Palvelulla Helen tarjoaa sähkön kokonaishintaa vastaavan, 13 

c/kWh:n hyvityksen aurinkosähköjärjestelmän ylituotannosta. (Helen virtuaaliakku) 

 

KSS Energia tarjoaa virtuaaliakku‒palvelua aurinkoakku -nimellä. Sopimus on määräaikai-

nen 12 kuukautta ja tämän jälkeen muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Asiakkaalla on 

oltava sähkön myyntisopimus KSS Energian kanssa, jotta aurinkoakku‒palvelu voidaan ot-

taa käyttöön. Palvelun tilaajalle hyvitetään kuukausittain ylijäämätuotanto, joka on siirtynyt 

aurinkoakkuun (enintään sopimuksessa olevan akun maksimi koko). KSS Energia maksaa 

asiakkaan puolesta pientuotannon siirtomaksun. Hyvitys tapahtuu sähkölaskulla (energian 

myyntisopimuksen veroton hinta ja paikallisen verkkoyhtiön veroton yleissiirtohinta). Vir-

tuaaliakun ylimenevää tuotanto-osuutta ja veron osuutta ei sopimuksessa hyvitetä. Akun ko-

koa on mahdollista vaihtaa kesken sopimuksen tarpeen mukaan. (KSS Energia) 
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Taulukossa 2.1 on lueteltu KSS Energian tarjoamia hinnastoja kuluttajille aurinkoakku -pal-

velusta. Hinnat sisältävät Arvolisäveron 24%. Taulukosta nähdään, että KSS Energia tarjoaa 

suhteessa halvemman sopimuksen, mitä suuremman aurinkoakun kuluttaja ostaa. 

 

Taulukko 2.1 KSS Aurinkoakku -palvelun hinnasto. (KSS Energia) 

Malli Koko Energian maksimi 

määrä [kWh/kk] 

Hinta [€/kk] 

KSS Aurinkoakku XS 250 4,90 

KSS Aurinkoakku S 500 8,90 

KSS Aurinkoakku M 750 12,90 

KSS Aurinkoakku L 1,000 16,90 

KSS Aurinkoakku XL 2,000 20,90 

 

2.2 Verkkoakku 

 

Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä, jos aurinkosähköjärjestelmä on lii-

tetty sähköverkkoon ja aurinkosähkön tuottaja on sopinut sähkön myyjän kanssa ylijää-

mäsähkön myymisestä. Sähkön syöttäminen suoraan verkkoon on kielletty, jos sähkölle ei 

ole ostajaa. Ostaessa sähköä asiakas maksaa myös sähkönsiirrosta sekä veroista, jotka voivat 

olla yhdessä jopa kaksi kolmasosaa itse sähkön hinnasta. (Motiva) 

 

Verkkoakku eroaa virtuaaliakusta sillä tapaa, että tuottaja ei osta virtuaaliakku‒palvelua säh-

köä myyvältä yritykseltä, vaan myy sopimuksen mukaan suoraan ostajalle sähköä ilman 

kuukausimaksuja sähkön talletuksesta. Tuottaja sitten ostaa sähköä takaisin itselleen ver-

kosta, kun sitä tarvitsee. Tällöin hän tavallaan luo itselleen verkosta akun ilman kiinteitä 

sähkönvarastointimaksuja. Tuottaja maksaa ainoastaan sähkön ostosta muodostuvat kulut. 

 

Ostettavan sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta, sähköenergian hinnasta, veroista ja 

sähkönsiirron hinnasta. Vero sisältää sähkön veron sekä Arvolisäveron. Sähkön hinta sisäl-

tää itse tukkumarkkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkön myyntikustannuksilla tar-

koitetaan myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten hallinnosta ja laskutuksesta sekä 

muusta asiakaspalvelusta aiheutuvia kustannuksia. Tyypillisen kotitalouskäyttäjän sähkön 

loppuhinnasta siirtokulut verot sisältyen ovat hieman yli puolet sähkön kokonaishinnasta. 

Tähän osuuteen ei voi vaikuttaa sähköenergiaa kilpailuttamalla, vaan kilpailuttaminen vai-

kuttaa ainoastaan sähkön hankintaan ja sen Arvolisäveroon. (Energia) 
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Sähkön myyntihinta verkkoon myytäessä muodostuu pääosin pelkästään sähkön tukkumark-

kinahinnasta ja siirtomaksusta. Paikallinen siirtoyhtiö voi periä siirtomaksun, kun omaa tuo-

tantoa siirtää verkkoon, mutta kaikki yhtiöt eivät sitä tee, kuten esimerkiksi Caruna. Siirto-

maksun maksimimäärä myynnistä on 0,07 snt/kWh alv 0%. Jotkut sähköä ostavat yritykset 

saattavat käyttää myös välityspalkkiota. Kotitalouksien omatuotanto on Arvolisäverotonta 

(kun alle 8500 € vuosimyynti), joten Arvolisäveroa ei tarvitse maksaa tuotantoaan myydessä. 

Verottajan ohjeiden mukaan (alle 50 kVA tuottajat) oman ylituotannon myynnistä saatu tulo 

on yleensä tuotantokustannuksiin suhteutettuna niin vähäistä, että siitä ei jää verotettavaa 

tuloa. (Fortum 2) 

 

Sähköpörssissä tunneittain vaihtuvia hintoja sanotaan spot-hinnoiksi. Kun käytetään näitä 

spot-hintoja, oston ja myynnin ajankohdalla on väliä. Sähkön tunneittain vaihtuva pörssi-

hinta on pääasiassa halvempaa öisin kuin päivisin. Eli kun ylijäämäsähköä myy verkkoon, 

kannattaa sitä myydä päivällä, jolloin sähkön pörssihinta on korkeimmillaan. Kun taas tulee 

tarve ostaa sähköä verkosta, kannattaa sitä ostaa öisin, jolloin pörssihinta taas on matalim-

millaan. Tällöin spot-hinnalla saa pelattua hieman kustannuksia alas. (Nordpoolgroup)  

 

Sähköä voi myös myydä ja ostaa kiinteään hintaan, jos sähkön tunneittain vaihtuva spot-

hinta ei houkuta. Kiinteä hinta on suurin piirtein keskiarvo sähkön spot-hinnan muutoksesta 

vuorokauden aikana, mutta tarkempi hinta riippuu sähköyhtiöstä. 

 

Sähkön pörssihinta vaihtelee sähkömarkkinaoperaattorin Nord Pool Spotin sisällä tapahtu-

van kaupankäynnin mukaan. Tunneittain muuttuva spot-hinta perustuu järjestelmään jätet-

tyihin osto- ja myyntitarjouksiin. Tarjoukset on jätettävä järjestelmään 12:00 CET (Central 

European Time) sähkön toimitusta edeltävänä päivänä, jotta tarjoukset hyväksytään. Jätetyt 

tarjoukset yhdistetään järjestelmässä ja niistä muodostuneet hinnat julkaistaan pörssiin tyy-

pillisesti 12:42 CET tai myöhemmin. (Nordpoolgroup market) 

 

Edelliseen kappaleeseen liittyen on tehty kirjallisuuskatsauksena kandidaatintyö vuonna 

2019, jossa käydään läpi muun muassa sähkön hintakehitysmalli sekä mallinnus sähkön spot 

-hinnan muodostumisesta. Kandidaatintyö löytyy viittauksen lähteestä. (Postari 2019) 
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Kuvassa 2.1 havainnollistava diagrammi sähkön hinnan muutoksesta viikon aikana ajalta 

1.6.‒7.6.2018. Diagrammista nähdään, miten sähkö on halvempaa yöllä ja kalliimpaa päi-

vällä. Kuvasta havaitaan myös, miten 2. ja 3. päivän aikana sähkön hinta ei nousekaan odo-

tetusti kulutuksen mukaan, vaan jää pyörimään maanantaipäivän keskiarvon alapuolelle. 

Niin kuin aikaisemmassa kappaleessa mainittiinkin, niin sähkönhinnan määräytyminen on 

johtunut sitä edeltävän päivän myynti- ja ostotarjouksista sähköpörssissä. Tarkempaa syytä 

sähkön matalalle hinnalle 2. ja 3. päivänä ei voida sanoa. 

 

 

Kuva 2.1 Tuntisähkön viikon aikana muuttuva spot-hinta. (Nordpoolgroup)  

 

Vantaan energia kirjaa vuosittain keskiarvoja pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin kuu-

kausittaisista hinnoista. Taulukossa 2.2 on vuoden 2018 kuukausittaiset keskiarvot spot-hin-

noista. Taulukko 2.2 havainnollistaa, miten sähkön hinta muuttuu vuoden aikana. Taulukon 

hinnat sisältävät markkinanoteeraukset, Arvolisäveron (24%) ja välityspalkkion 0,22 

snt/kWh. 
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Taulukko 2.2 Nord Poolin kuukausittaisten hintojen keskiarvot vuodelta 2018, sis. alv 24%. (Vantaanener-

gia) 

Kuukausi c/kWh 

Tammikuu 4,82 

Helmikuu 5,60 

Maaliskuu 5,87 

Huhtikuu 5,21 

Toukokuu 5,01 

Kesäkuu 6,07 

Heinäkuu 6,92 

Elokuu 7,10 

Lokakuu 6,54 

Marraskuu 6,43 

Joulukuu 6,71 

 

Tärkeä huomio taulukossa 2.2 esittämistä keskiarvoista on, että sähkön tuntihinta päiväsai-

kaan on korkeampi kuin kuukausittaisen sähkön hinnan keskiarvo. Keskiarvo onkin laskettu 

tuntihinnan muutoksesta yön sekä päivän välillä. Toinen huomio on, että taulukossa 2.2 ole-

vat energian hinnat sisältävät Arvolisäveron. Eli kun tuottaja myy ylijäämätuotantoaan verk-

koon, hän saa Arvolisäverottoman hinnan sähköstä, joka on tietenkin vähemmän kuin taulu-

kossa olevan verollisen energian hinnan keskiarvo. Taulukossa oli myös keskiarvoihin lisät-

tynä välityspalkkio, joten keskiarvosta vähennetään vielä välityspalkkiokin, jolloin jää tuot-

tajan sähkön Arvolisäveroton myyntihinta. Kun tuottaja ostaa sähköä verkosta, hän maksaa 

Arvolisäverollisen hinnan eli taulukon mukaisen hinnan. 

2.3 Fyysiset akut 

 

Fyysisiä akkuja löytyy markkinoilta lukematon määrä eri kokoisia kapasiteetiltaan ja hintai-

sia eri tarpeisiin. Fyysinen akku mahdollistaa oman tuotannon lyhytaikaisen varastoinnin, 

jolloin energian voi halutessaan käyttää vaikkapa yöllä tai seuraavana aamuna. Akun voi 

myös mahdollisesti ladata verkosta ostetulla sähköllä täyteen silloin, kun sähkön pörssihinta 

on matalimmillaan, ja tyhjentää, kun pörssihinta on korkeimmillaan. Akkuja myydään 

yleensä asiakkaalle asennettavina akkujärjestelminä, jos puhutaan akun liittämisestä kolmi-

vaihejärjestelmään verkkovirran rinnalle. Myös yksittäisiä 12 voltin akkuja löytyy, jos asi-

akkaalta löytyy taitoa asentaa niitä omaan aurinkosähköjärjestelmään. Taulukossa 2.3 lue-

teltuna akkujärjestelmien eri jälleenmyyjiä. 

 

 

 



12 

 

Taulukko 2.3 Akkujärjestelmien jälleenmyyjiä ja niiden tarjoamia merkkejä sekä malleja. (Powerwall 1), 

(Fortum 1), (Sonnenbatterie), (Valovirta) 

Jälleenmyyjä Fortum Tesla Valovirta Sunsolar 

Myytäviä 

merkkejä 

Sonnen Tesla Fronius Fronius 

Kokoonpa-

noja 

Sonnen Eco 

8,0/6 

Powerwall 

1/2 

Fronius solar 

battery 4,5 

Fronius solar battery 

4,5/6,0/7,5/9,0/10.5/12 

 

 

Markkinajohtaja Sonnen, joka on yksi pisimpään markkinoilla olleista energiavarastojen 

valmistajista, tarjoaa SonnenBatterie eco -akkujärjestelmiä. Taulukon 2.3 mukaisesti Fortum 

jälleenmyy Sonnen akkujärjestelmiä. Modularisuutensa ansiosta SonnenBatterie on laajen-

nettavissa tarpeen mukaan 2 kWh:sta aina 16 kWh:n asti. Akun lisäksi SonnenBatteriessa 

on älykäs energy manager -toiminto, sisäänrakennettu 3-vaiheinvertteri, mittausteknologia, 

ohjelmisto sekä seurantasovellus Androidille ja iOS:lle. (solarfactory) 

 

Tesla on tuonut markkinoille Powerwall -nimisen akkujärjestelmän sekä 3 että 1-vaiheisena 

aurinkosähköjärjestelmiin. Powerwall -akulla on 100% purkauksen syvyys, mikä tekee siitä 

tehokkaan ja pitkäkestoisen ratkaisun sähkön varastointiin. Akkuja on mahdollista yhdistää 

jopa 10 kappaletta yhteen, joten laajentaminen on myös mahdollista. Teslan mukaan akku 

on mahdollista asentaa lattialle ja seinälle sekä sisälle että ulos, eli akun sijoituspaikalle on 

melkein lukematon määrä eri vaihtoehtoja. Tuettuja käyttötapoja löytyy muun muassa au-

rinkosähkön oma käyttö, mutta sähkönkatkovarmistus ja käyttö sähköverkosta irrotettuna 

vaativat lisälaitteita, jotka eivät ole tällä hetkellä saatavilla. (Tesla) 

 

Fronius on tuonut markkinoille Solar battery -akkujärjestelmän, joka on liitettävissä Symo 

hybrid invertteriin. Akustot ovat toteutettu litiumrautafosfaattitekniikalla, jolla taataan 

akulle lyhyet latausajat, korkea purkaussyvyys ja pitkä käyttöikä. Akun modulaarisen raken-

teen avulla varastointikapasiteetin voi asettaa välille 3,6 kWh – 9,6 kWh tuottajan tarpeiden 

mukaan. Froniuksen mukaan akku on mahdollista asentaa vain sisätiloihin. 

 

Taulukossa 2.4 on listattuna eri jälleenmyyjien tarjoamia akkujärjestelmiä ja niiden teknisiä 

tietoja. Näitä aurinkoakkujärjestelmiä voidaan liittää kotitalouksien sähköjärjestelmään. 

Taulukosta 2.4 nähdään eräs tärkeä seikka, joka on hyvä ottaa huomioon akkujärjestelmiä 

vertaillessa. Käytössä oleva kapasiteetti tarkoittaa energiamäärää, joka voidaan purkaa 
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akusta tunnissa. Nimelliskapasiteetti on akun kapasiteetti, joka voidaan purkaa määritel-

lyissä olosuhteissa (purkausaika, -virta, loppujännite, lämpötila). (Tieteentermipankki) 

 

Taulukko 2.4 Aurinkosähköjärjestelmään eri jälleenmyyjien tarjoamien akkujärjestelmien teknisiä tietoja. 

(Powerwall 1), (Fortum 1), (Sonnenbatterie), (Valovirta), (Energsoft 2018), (Huttunen 2019) 

Malli Sonnen Eco 8,0/6 Tesla powerwall 1 Fronius Solar Bat-

tery 4,5 

Tarjoaja Fortum Tesla Valovirta 

Väri Valkoinen Valkoinen Valkoinen 

Nimellisteho [kW] 3,0 3,3 2,4 

Nimellisvirta [A] 4,5 9,5 16 

Verkkoliitäntä 3-Vaihe 3-Vaihe 3-Vaihe 

Kennoteknologia Litiumrautafostaatti Litiumioni Litiumrautafostaatti 

Käytössä oleva  

kapasiteetti [kWh] 

6 6,4 3,6 

Akun hyötysuhde 

[%] 

98 92 90 

Syklikestoisuus 10000 5000 8000 

Latauksen C-luku Yleensä 1 C 4 C Yleensä 1 C 

Purkauksen C-

luku 

1 C 1 C 1 C 

Mitat [cm] 137/67/23 130,2/86,2/18,3 95,5/57/61,1 

Paino [kg] 132 97 91 

Näyttö On Ei On 

Hinta [€] 

(Ilman asennusta) 

7978,00 3765,00 6399,00 

 

Toinen tärkeä seikka on huomata, että taulukon 2.4 akkujärjestelmät ovat 3-vaiheinvertte-

reillä toimivia. 3-vaiheinvertterit jakavat tasaisesti akuston sähköä jokaiselle vaiheelle oli 

vaiheiden kuormien suuruudet mitä tahansa. 3-vaiheinvertterit eivät osaa jakaa epäsymmet-

risesti sähköä vaiheisiin sitä mukaa, kun vaiheissa on kasvavaa energiantarvetta. Toisin sa-

noen invertterit eivät osaa lukea vaiheiden energiantarvetta, jolloin saattaa syntyä oston ja 

myynnin samanaikainen tapahtuminen. Suomen markkinoilla ei tällä hetkellä vielä ole tar-

jolla valmiiksi epäsymmetrisesti syöttäviä inverttereitä. 

 

Taulukossa 2.5 on lueteltuna 12 voltin yksittäisiä akkuja, jotka voi liittää sellaisenaan 12 

voltin aurinkosähköjärjestelmään tai niistä voi myös rakentaa verkkoon liitettävän energian-

varastointijärjestelmän.  
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Taulukko 2.5 Aurinkosähköjärjestelmään 12 voltin akkumalleja ja niiden teknisiä tietoja. (SolarShop Berg-

man), (Batteryuniversity 2019), (Huttunen 2019) 

 Sunwind 

260Ah 

Concorde 

305Ah 

Rolls 290Ah Rolls solar 

605Ah 6V 

Sunwind 

200Ah 

Valmis-

tusmaa 

Kiina USA Kanada Kanada kiina 

Akkutyyppi AGM AGM AGM Avoin hap-

poakku 

Li-ion 

Kappale-

määrä [kpl] 

2 2 2 2 1 

Akkupankin 

paino [Kg] 

128 147 156 114 24 

Kapasiteetti 

[Ah] 

520 610 580 605 200 

Käytössä 

oleva  

kapasiteetti 

[kWh] 

3,23 3,66 3,48 3,66 2,16 

Lataussyk-

lien määrä 

[kpl] 

550 1000 1280 1280 2000+ 

Latauksen 

C-luku 

0,1–0,05 C 0,1–0,05 C 0,1–0,05 C 0,3 C 4 C 

Purkauksen 

C-luku 

Suuri virta Suuri virta Suuri virta 0,05 C 1 C 

Jännite [V] 12 12 12 12 12 

kWh hinta 

[€] 

310,00 724,00 800,00 407,00 1060,00 

Hinta [€] 1000,00 2650,00 2780,00 1490,00 2290,00 

 

3. KUSTANNUKSIEN LASKENTA 

Kustannukset lasketaan Excel -pohjaan tehdyllä työkalulla tunti-, kuukausi- ja vuositasolla. 

Työkalussa käytettävä kulutusdata on sähkölämmitteisen talon tyyppikulutuskäyrästä ja tuo-

tantodata simuloitua aurinkovoiman sähköntuotantoa mahdollisen aurinkosähkön pientuot-

tajan kiinteistössä. Työkalussa käytetään tuntikohtaisena sähkön hintana pohjoismaisen säh-

köpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittamaa Suomen hinta-alueen sähkön hintaa. Työkalulla las-

ketaan siis verkko- ja virtuaaliakun kustannukset, kuinka paljon sähkönvarastointi niitä käyt-

täen tulee maksamaan pientuottajalle vuodessa. Työkalulla lasketaan myös fyysisen akun 
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tuoma hyöty, jossa akku laskee ostosähkön määrää varastointikapasiteetin tuomalla omava-

raisuudella. 

 

Laskennassa käytetään Helenin sähkön siirtohinnastoa, jossa kuukausittainen perusmaksu 

on Arvolisäverottomana 4,44 e/kk ja Arvolisäverollisena 5,51 e/kk. Sähkön siirtomaksu Ar-

volisäverottomana on 3,28 snt/kWh ja Arvolisäverollisena 4,07 snt/kWh. Laskennassa käy-

tetään veroluokkaa 1, jossa sähkövero on 2,79372 snt/kWh sisältäen Arvolisäveron 24%. 

 

Laskennassa käytetään pientuottajan sähköenergian verkkoon myynnissä Helenin tarjoamaa 

sähkönmyyntisopimusta, jossa luvataan hyvittää pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool 

Spot) ilmoittaman tuntikohtaisen Suomen hinta-alueen verottoman hinnan verran. Sopimuk-

sessa ei ole perus- tai toimitusmaksua, koska nämä sisältyvät sähköenergian perusmaksuun. 

Helen ei myöskään peri välityspalkkiota verkkoon myydystä sähköstä. (Helen aurinkosähkö) 

 

Kuvassa 3.1 on esitettynä kustannuksien laskentatyökalu tuntitasolla. Kulutusdata on sähkö-

lämmitteisen talon tyyppikulutuskäyrästä ja tuotantodata simuloitua aurinkovoiman sähkön-

tuotantoa, joiden avulla työkalulla voidaan laskea ylituotannon kautta sekä myynti- että os-

tosähköä energiana sekä euroina. Aurinkopaneelijärjestelmän vakiokoko kustannuksien las-

kennassa tulee olemaan 12 kW, mutta kokoa tullaan myös vaihtamaan vertailun vuoksi vir-

tuaaliakun tapauksessa. Kun käytetään jokaisella varastointimenetelmällä samaa kulutus- ja 

tuotantodataa, saadaan työkalulla laskettua eri energianvarastointimenetelmien kanssa ver-

tailtavissa olevia vuotuisia sähkölaskuja. 
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Kuva 3.1 Esimerkki kuva kustannuksien laskentatyökalusta tuntitasolla. 

 

3.1 Verkkoakku 

 

Tässä osiossa tullaan vertailemaan sähkölaskua ilman aurinkosähköä ja sähkölaskua verk-

koakun eli aurinkosähkön kanssa keskenään. Sähkölasku verkkoakun kanssa voidaan laskea 

sähkön myynti- ja ostohinnan erotuksesta. Lasketaan hinta Helenin tarjoamalla aurinkosäh-

kön myyntisopimuksella, jossa luvataan hyvittää pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool 

Spot) ilmoittaman tuntikohtaisen Suomen hinta-alueen verottoman hinnan verran. Sopimuk-

sessa ei ole perus- tai toimitusmaksua, koska nämä sisältyvät sähköenergian perusmaksuun. 

Helen ei myöskään peri välityspalkkiota verkkoon myydystä sähköstä. (Helen aurinkosähkö)  

 

Laskennassa käytetään Helenin sähkön siirtohinnastoa, jossa kuukausittainen perusmaksu 

on Arvolisäverottomana 4,44 e/kk ja Arvolisäverollisena 5,51 e/kk. Sähkön siirtomaksu Ar-

volisäverottomana on 3,28 snt/kWh ja Arvolisäverollisena 4,07 snt/kWh. Laskennassa käy-

tetään veroluokkaa 1, jossa sähkövero on 2,79372 snt/kWh sisältäen Arvolisäveron 24%. 

 

Kuvassa 3.2 on esitettynä sähkölasku kuukausitasolla verkkoakun kanssa. Kuvassa on myös 

vertailtavissa raakaosto eli sähkölasku ilman aurinkosähköä. Näiden kahden laskun ero on, 
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että verkkoakulla on myös myyntiä toisin kuin raakaostolla, joka muodostuu suoraan kulu-

tuksen mukaan. Tämän takia verkkoakun eli aurinkopaneelijärjestelmän kanssa sähkölasku 

on pienempi. Oma tuotanto vähentää sähkölaskua. 

 

 

Kuva 3.2 Sähkölasku kuukausitasolla verkkoakun kanssa. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW. Raakaosto 

sisältää siirron kuukausittaisen perusmaksun. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole kiin-

teistössä ollenkaan. Sähkölasku/kk tarkoittaa sähkölaskua verkkoakun kanssa. 

 

Kuvassa 3.2 verkkoakun myyntihinta muodostuu energian verottomasta tunneittain vaihtu-

vasta spot-hinnasta, eli niin sanotusta tukkuhinnasta. Ostohinta muodostuu energian verolli-

sesta hinnasta (sisältää marginaalin), siirtohinnasta, Arvolisäverollisesta siirron kuukausit-

taisesta perusmaksusta sekä sähköverosta. 

 

Kustannuksien laskentatyökalulla kuvasta 3.2 saadaan verkkoakun kanssa kuukausitason 

sähkölaskuksi seuraavanlainen havainnollistava graafinen kuva 3.3. Kuvassa 3.3 on vertail-

tavissa sekä raaka sähkölasku että sähkölasku verkkoakun kanssa kuukausitasolla. Kuvassa 

3.2 negatiiviselle puolelle menevä kustannus tarkoittaa käytännössä tilannetta, jolloin tuot-

tajalla on enemmän myyntiä, kuin ostoa rahallisesti. Toisin sanoen sähkölaskut ovat verk-

koakulla kesäaikaan nolla laskennassa käytetyillä mitoituksilla. Verkkoakun kanssa kustan-

nukset voivat mennä negatiiviselle puolelle toisin kuin virtuaaliakun tapauksessa. Verkko-

akun käytössä pientuottajan ylijäämätuotannon myyntiä ei rajoita mikään. Tämän takia tuot-

taja voi saada kustannukset negatiiviselle puolelle myynnin ollessa rahallisesti enemmän 

kuin oston, jos ylijäämätuotantoa on kiinteistössä tarpeeksi. 
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Kuva 3.3 Kustannuksien laskentatyökalulla saadut tulokset sähkölaskusta verkkoakun kanssa kuukausitasolla. 

Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole kiinteistössä 

ollenkaan. 

 

Kuvasta 3.4 nähdään vuositasolla raaka sähkölasku suorana kulutuksen mukaan sekä sähkö-

lasku verkkoakun eli aurinkosähkön kanssa. Kuvasta huomataan, että aurinkosähkö vähen-

tää sähkölaskua. 

 

 

Kuva 3.4 Sähkölasku verkkoakun kanssa sekä raakasähkölasku vuodessa. Tuotantojärjestelmän koko on 12 

kW. Raaka sähkölasku tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole kiinteistössä ollenkaan.  

 

3.2 Virtuaaliakku 

Tässä osiossa tullaan vertailemaan edellä käytyä verkkoakkua ja seuraavaksi läpi käytävää 

virtuaaliakkua keskenään. Tätä työtä varten oltiin selvitetty etukäteen virtuaaliakku–palve-

luiden sopimuksia eri yrityksiltä, ketkä tätä palvelua myyvät. Yrityksiä, joilta pyydettiin so-

pimustietoja työtä varten, olivat muun muassa Freebo, KSS Energia, Fortum, sekä Helen. 
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Sopimustietoja kyseltiin sekä sähköpostilla että yrityksien sivuilta löytyvän asiakaspalve-

luikkunan kautta. 

 

Yksi yritys antoi lopulta tarpeellista tietoa sopimushinnoista sekä muita tietoja heidän myy-

mästään palvelusta, joita käytetään laskennoissa seuraavissa osioissa. Osa muista yrityksistä 

jostain syystä jätti kesken sähköpostiviestittelyn, kun heille tuotiin esille kandidaatintyön 

aihealue, eli tuoda lukijalle ilmi virtuaaliakku–palveluiden sopimuksia sekä niiden ominai-

suuksia. Joten tämän takia tässä työssä käytetään ainoastaan tämän yhden yrityksen tarjo-

amia virtuaaliakku–sopimuksia. 

 

Virtuaaliakun koko valittiin työkalussa kannattavimman koon mukaan. Työkalulla vertail-

tiin taulukossa 2.1 olevien yrityksen tarjoamien virtuaaliakku‒sopimuksien kustannuksia. 

Päästiin lopputulokseen, jossa työkalussa käytettävällä kulutus- ja tuotantodatalla 12 kW te-

hoisella tuotantojärjestelmällä yrityksen tarjoama L koon virtuaaliakku‒sopimus on lasken-

nan mukaan kannattavin. Edellä mainittu sopimus maksaa 12,90 euroa kuukaudessa ja kattaa 

750 kWh verran talletettavaa kapasiteettia kuukausitasolla. Kapasiteetin yli menevästä ener-

gian osuudesta ei hyvitetä sopimuksessa asiakkaalle mitään. Kannattavimman koon valinta 

tullaan vielä perustelemaan tämän osion lopussa vuotuisella tasolla. 

 

Kuvasta 3.5 huomataan, miten kulutusta on talviaikaan enemmän ja tuotantoa kesäaikaan 

enemmän. Ostosähköä syntyy, kun tarvitaan energiaa, pääsääntöisesti eniten talviaikaan. 

Kesällä ostosähköä on vähän, koska aurinkosähköjärjestelmällä pystytään täyttämään omaa 

energiantarvetta ja täten verkosta ostettavan energian määrää. Kuvasta 3.5 nähdään myös, 

kuinka paljon virtuaaliakun läpi kiertää energiaa kuukausitasolla sekä kuinka paljon menee 

ensin omaan käyttöön ylituotannosta. Oma käyttö tarkoittaa energiamäärää, joka otetaan tuo-

tannosta ensin omaan käyttöön, josta joko jää tai ei jää ylituotantoon energiaa. Huomioidaan, 

että kiertävää energiaa rajoittaa sopimuksen kapasiteettikatto, joka on tässä tapauksessa 750 

kWh.  
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Kuva 3.5 Virtuaaliakun talletuksen määrä kuukausitasolla. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW.  

 

Kuvassa 3.6 on siis laskettuna sähkölasku virtuaaliakku–palvelun kanssa kuukausitasolla 

edellä mainitulla yrityksen tarjoamalla sopimuksella. Samassa kuvassa on verkkoakun säh-

kölaskut vertailuksi. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua ilman aurinkosähköä. Verkkoakku on 

kuvassa halvempi jokaisella kuukaudella. Tämä tarkoittaa, että virtuaaliakku–palvelu on kal-

liimpi kuin ilman palvelua eli verkkoakulla tapahtuva myynti kuukausitasolla. Virtuaa-

liakku–palvelussa asiakas ei saa myydystä energiasta mitään, vaan talletettavan energian 

määrän mukaan asiakas saa hyvitystä takaisin ostetusta sähköstä. Hyvitys on energian myyn-

tisopimuksen veroton hinta ja paikallisen verkkoyhtiön veroton yleissiirtohinta. Tällöin kuu-

kausittaiset kustannukset muodostuvat pääosin oston ja hyvityksen erotuksesta. Kuukausi-

kuluihin myös lisätään erotuksen jälkeen virtuaaliakku–sopimuksen kuukausimaksu (12,90 

euroa 750 kWh kapasiteetilla) ja Helenin siirtohinnaston kuukausittainen Arvolisäverollinen 

perusmaksu 5,51 euroa. Siirtomaksu voi vaihdella riippuen asuinpaikasta. 
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Kuva 3.6 Kuukausitason sähkölaskut virtuaaliakku‒palvelun kanssa. Kuvan myynti kilowattitunteina sekä eu-

roina on oikeasti nolla. Myynti on laskettu sekä verkkoakkua että hyvitystä varten, jotta hyvityksen määrä 

euroissa pystyttäisiin määrittämään. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole kiinteistössä 

ollenkaan. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä myyntisopimuksella verkkoon ilman talletuspalvelua. 

 

Kuvassa 3.7 on esitettynä sähkölasku verkko- ja virtuaaliakun kanssa kuukausitasolla graa-

fisesti samassa kuvassa. Vertailtavissa myös raaka sähkölasku ilman aurinkosähköä. Ku-

vasta huomataan, että verkkoakulla saadaan suurempi hyöty kesäkuukausina, kun ylituotan-

toa on paljon. Tämä etu johtuu siitä, että verkkoakulla ei ole kapasiteettikattoa toisin kuin 

virtuaaliakulla on, riippuen sopimuksen koosta. Virtuaaliakku–palvelu on siis kalliimpi 

vaihtoehto kuin energian myynti ilman talletuspalvelua verkkoon näillä kulutus- ja tuotan-

totiedoilla tässä kohteessa. 
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Kuva 3.7 Sähkölasku verkko- ja virtuaaliakun kanssa kuukausitasolla samassa kuvassa. Tuotantojärjestelmän 

koko on 12 kW. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole kiinteistössä ollenkaan. Verk-

koakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman talletuspalvelua. 

 

Kuvasta 3.7 nähdään, että virtuaaliakku–palvelun kulut ovat joillain kuukausilla enemmän 

kuin sen kuukauden hyvitys, niin kuin myös kuvassa 3.6. Muun muassa tammi- ja joulu-

kuussa, kun virtuaaliakun hyvitys on vähemmän kuin sen palvelun kuukausihinta 12,90 eu-

roa. Kuukausikohtainen hyvitys voidaan nähdä kuvasta 3.6. Ero huomataan siis kuvassa 3.7 

verkko- ja virtuaaliakun erolla tammi- ja joulukuussa. Huomioidaan myös, että virtuaaliakun 

käyrä on korkean ylituotannon aikaan kesäkuukausina positiivisella puolella, eikä voi mennä 

negatiiviseksi, vaikka pientuottajalla olisikin enemmän tuotantoa. Negatiivisuus tarkoittaisi 

kuvassa oston ja myynnin erotuksen jälkeen jäävää myyntiä, jota ei voi virtuaaliakun tapauk-

sessa tapahtua. Muuten pientuottaja saisi hyvityksen avulla ilmaista sähköä, joka ei ole so-

pimuksessa mahdollista. Sopimuksen hyvitys ei siis mahdollista sähkönlaskun menemistä 

negatiiviselle puolelle. 

 

Kuvasta 3.8 nähdään kuinka paljon virtuaaliakun kautta kiertää energiaa vuodessa. Kiertävää 

energiaa rajoittaa sopimuksen kapasiteettikatto. Kuvasta nähdään myös omaan käyttöön me-

nevän energian määrä ennen virtuaaliakkua. Oma käyttö tarkoittaa energiamäärää, joka ote-

taan tuntitasolla tuotannosta kulutustarpeen täyttämistä varten. 
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Kuva 3.8 Vuotuinen kiertävä energia virtuaaliakun kautta koolla 750 kWh. Tuotantojärjestelmän koko on 12 

kW. 

 

Kuvasta 3.9 nähdään virtuaaliakku‒palvelun sekä verkkoakun ostoenergiana ja euroina vuo-

dessa. Näillä kummallakin menetelmällä on siis saman verran ostoa. Kuvasta nähdään myös 

virtuaaliakku‒palvelun hyvitykseen tarvittava talletus energiana. 

 

 

Kuva 3.9 Vuotuinen osto ja talletus virtuaaliakku‒palvelun kanssa. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW.  

 

Kuvassa 3.10 on laskettu virtuaaliakun 750 kWh kokoisella sopimuksella vuotuinen sähkö-

lasku palvelun kuukausimaksut mukaan luettuna. Tärkeä huomio kuvassa onkin, että sähkö-

laskuun on lisätty oston lisäksi kuukausitasolla eri kuukausittaisia kustannuksia, jonka takia 

sähkölasku ei ole vain oston ja hyvityksen erotus. Kuukausikustannuksia ovat sähköenergian 

siirron perusmaksu ja virtuaaliakku‒palvelun kuukausimaksu. Hyvitys on laskettu verkkoon 

syötetyn energian määrän mukaan. Hyvitys on laskettu sopimuksen mukaisesti energian ve-

rottomalla hinnalla ja sähkön siirron verottomalla osuudella 3,28 snt/kWh. Osto on laskettu 

ostosähkön energianmäärän, sähkön siirron verollisen hinnan ja verollisen sähkön spot -hin-

nan avulla. Sähkölasku muodostuu oston ja hyvityksen erotuksesta, mihin lisätään vielä 

edellä mainitut kuukausittaiset kustannukset. 

 

 

Kuva 3.10 Vuotuinen sähkölasku virtuaaliakku‒palvelun kanssa koolla 750 kWh. Tuotantojärjestelmän koko 

on 12 kW. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman talletus-

palvelua. 
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Kuvassa 3.10 voidaan verrata vuotuisella tasolla verkkoakun sähkölaskua eli sähkölaskua 

vain myyntisopimuksella ilman talletuspalvelua ja sähkölaskua virtuaaliakku‒palvelun 

kanssa. Huomioidaan, että virtuaali- ja verkkoakun ostosähkö on laskelmissa aina saman 

verran. Kummallakin energianvarastointimenetelmällä pientuottajalla syntyy saman verran 

ostettavan sähkön tarvetta ylituotannon ja oman käytön jälkeen. 

 

Kuvassa 3.11 on esitetty sähkölasku kuukausitasolla eri kokoisten virtuaaliakkujen kanssa 

ja samassa kuvassa on myös verkkoakun sähkölasku vain sähkön myyntisopimuksella ilman 

talletuspalvelua verrattavaksi tekijäksi. Sähkölasku eri kokoisten virtuaaliakkujen kanssa 

vaihtelee pääasiassa sopimuksen kuukausihinnan mukaan. Ostosähkö on jokaisella akulla 

kuitenkin sama. Kustannuksia vähentävä hyvityksen määrä vaihtelee hieman riippuen sopi-

muksesta, koska hyvityksen suuruus on suoraan verrannollinen sopimuksien kapasiteettikat-

toon. 

 

 

Kuva 3.11 Sähkölasku kuukausitasolla eri virtuaaliakun koolla vertailtavissa samassa kuvassa. Tuotantojärjes-

telmän koko on 12 kW. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon 

ilman talletuspalvelua. 
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Kuvassa 3.12 on vertailtavissa sähkölasku verkkoakun ja erikokoisten virtuaaliakkujen 

kanssa vuotuisena samassa kuvassa kolmella eri kokoisella tuotantojärjestelmällä. Kuvasta 

nähdään graafisesti, että 750 kWh kokoinen sopimus virtuaaliakuista on halvin tuotantojär-

jestelmän 12 kW koolla. Se ei kuitenkaan pääse vuotuisissa kustannuksissa samalle tasolle 

verkkoakun kanssa tuotantojärjestelmän 12 kW koolla. Vuotuisten kustannuksien ero näiden 

akkujen välillä muodostuu kuvan 3.7 mukaisesti pääasiassa kesäkuukausina, jolloin verkko-

akulla saadaan suurin hyöty ylijäämätuotannosta. Verkkoakussa kun ei ole kapasiteettikat-

toa, joka virtuaaliakussa on. Toki pientuottaja voi valita suurimman mahdollisen virtuaa-

liakku‒sopimuksen, mutta silloin nousevat myös kuukausikustannukset virtuaaliakku‒pal-

velun hinnan nousun myötä. Suurimman mahdollisen kapasiteetin valitseminen ei siis aina 

tarkoita halvinta vuotuista kustannusta. 

 

 

Kuva 3.12 Sähkölasku virtuaali- ja verkkoakun kanssa vuotuisella tasolla eri kokoisilla tuotantojärjestelmillä 

samassa kuvassa. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman 

talletuspalvelua. 

 

Kuvasta 3.12 huomataan että, kun tuotantojärjestelmän kokoa suurentaa, muuttuu suurin vir-

tuaaliakku‒sopimus (2000 kWh) kannattavimmaksi. 16 kW tuotantojärjestelmällä saadaan 

siis enemmän hyötyä suuremmalla virtuaaliakulla. Huomataan myös, että pienin mahdolli-

nen sopimuskapasiteetti 250 kWh on kuvan mukaan kallein sähkölaskultaan, huomioiden 

vain näiden sopimusten kesken näiden eri tuotantojärjestelmien ko’oilla. Vaikka 2000 kWh 
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kapasiteetin sopimus onkin sopimuksista kallein 20,90 euron kuukausihinnallaan, ei se silti 

välttämättä ole kallein pitkässä juoksussa, riippuen aurinkopaneelijärjestelmän koosta ja ku-

lutus profiilista. Virtuaaliakun sopimus kannattaakin valita kulutus- ja tuotantotietojen mu-

kaan, jotta sopimus olisi kullekin pientuottajalle kannattavin. 

 

3.3 Fyysinen akku 

Fyysisen akun kustannuksien laskennan ideana on, että akun olemassaolo vähentää myynti- 

ja ostosähköä. Akun kustannuksia laskiessa tuodaan siis esille, kuinka paljon se vähentää 

takaisin ostettavaa sähköä suhteessa pelkkään aurinkosähköjärjestelmään. Tällöin pystytään 

vertailemaan fyysisen akun kannattavuutta verkko- ja virtuaaliakkuihin. Laskennassa käyte-

tään 6 kWh kapasiteettista akkua. Fyysisen akun tapauksessa lasketaan siis vuosittainen säh-

kölasku. Lasketaan myös paljonko fyysinen akku saisi maksaa, jotta akun investointien 

kanssa sähkölasku olisi saman verran kuin verkkoakun kanssa. Huomioidaan, että fyysisen 

akun tapauksessa ylituotantoa myydään verkkoon, joten tässä kohtaa laskennassa on käy-

tössä fyysisen akun ja verkkoakun yhdistelmä. 

 

Kuvasta 3.13 nähdään kuukausitasolla, kuinka paljon akkua joko ladataan tai puretaan, riip-

puen onko lataus/purkaus positiivista vai negatiivista. Lataus/purkauksen suuruus riippuu 

sen hetkisestä ylituotannosta ja ostosähköstä.  

 

 

Kuva 3.13 Fyysisen akun kautta kiertävän energiamäärän sekä akun jälkeen jäävän ylituotannon laskenta kuu-

kausitasolla. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh. Lataus/purkaus muodostuu 

kulutuksen ja ylituotannon mukaan tuntitasolla. 
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Alempana kuvasta 3.14 nähdään fyysisen akun tuoma hyöty ostosähkössä. Fyysinen akku 

vähentää ostosähköä seuraavasti. Osa ylituotannosta menee akkuun ennen myyntiä, ja mitä 

akkuun ei mahdu, menee myyntiin verkkoon akullisena ylituotantona. Oletetaan siis, että 

aurinkosähköjärjestelmä on myös fyysisen akun tapauksessa kytkettynä verkkoon. Kun on 

tarvetta energian ostolle eli on ostosähköä, akussa oleva energia vähentää tätä tarvetta oma-

varaisuuden kautta. 

 

Kuvasta 3.14 nähdään fyysisen akun tuoma hyöty kuukausitasolla sähkölaskussa. Kuvassa 

vertailuna verkkoakun sähkölasku kuukausitasolla. Huomataan, että fyysinen akku vähentää 

sähkölaskua kuukausitasolla verrattuna verkkoakkuun. Tärkeä huomio kuvassa 3.14 on, että 

fyysisen akun kanssa sähköä kuitenkin myydään myös verkkoon. Toisin sanoen tässä käy-

tetään sekä fyysistä akkua että verkkoakkua. Tästä johtuen fyysisellä akulla näkyy kuvassa 

3.14 negatiivisia kuukausikuluja touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa, eli pientuottajan sähkö-

laskusta tulee negatiivinen akun täyteen latauksen jälkeenkin. Kuvassa nähdään myös kuu-

kausitasolla akun syklit, jotka syntyvät akun latauksesta ja purkauksesta. Kun akku ladataan 

täyteen ja puretaan tyhjäksi, akku on käynyt yhden syklin läpi. Syklien avulla voidaan laskea 

akun odotettu käyttöikä näillä kulutus- ja tuotantotiedoilla, kun tiedetään valmistajan ilmoit-

tama syklikestoisuus kyseiselle akulle. 

 

 

Kuva 3.14 Fyysisen akun tuoma hyöty aurinkosähkön myynti- ja ostokustannuksissa kuukausitasolla. Akun 

investointikustannuksia ei ole otettu huomioon. Fys.akun.säh.lasku/kk on siis kuukausittaisia summia sähkö-

laskuista, fyysisen akun kapasiteetin avulla pienennettynä. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW ja fyysisen 

akun koko 6 kWh. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman 

talletuspalvelua. 
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Kuvassa 3.15 on vertailtavissa kaikkien energianvarastointimenetelmien myyntiluvut kuu-

kausitasolla. Kuvasta huomataan, että fyysinen akku vähentää myyntisähköä, jos verrataan 

verkkoakun myyntiin. Tämä johtuu siitä, että ylituotannolla ladataan ensin akkua ennen kuin 

ylituotantoa myydään, jonka jälkeen vasta syntyy akullista ylituotantoa myyntiin verkkoon.  

Tärkeä huomio kuvassa on, että virtuaaliakun myynti on nolla siksi, että sopimuksessa ei 

suoranaisesti ole myyntiä. Virtuaaliakulla on myynnin sijaan hyvitys verkkoon syötetystä 

sähköstä, mikä vähentää lopullista sähkölaskua. 

 

 

Kuva 3.15 Kaikkien energianvarastointimenetelmien myynti kuukausitasolla. Tuotantojärjestelmän koko on 

12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh. Virtuaaliakku on ostettava talletuspalvelu yritykseltä. Verkkoakku tar-

koittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman talletuspalvelua. 

 

Kuvasta 3.16 nähdään kaikkien energianvarastointimenetelmien ostosähkö sekä virtuaa-

liakun hyvitys kuukausitasolla. Kuvasta huomataan, miten fyysinen akku vähentää ostosäh-

köä omalla kapasiteetillaan kiinteistössä, kun verrataan verkko- ja virtuaaliakun ostoon. Yli-

tuotannon ensisijainen lataus akkuun vähentää ylituotannon myyntiä verkkoon, ja näin ollen 

myös ostosähkön ostoa, kun akusta löytyy jo energiaa kulutusta varten.  
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Kuva 3.16 Kaikkien energianvarastointimenetelmien ostosähkö sekä virtuaaliakun hyvitys kuukausitasolla. 

Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh. Kaikki ostot kuvassa sisältävät siirron 

kuukausittaisen perusmaksun.  

 

Kuvasta 3.17 nähdään, että energianvarastointimenetelmistä verkkoakku ja fyysinen akku 

vähentävät sähkölaskua merkittävästi kuukausitasolla. Fyysisen akun investointikustannuk-

sia ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Kuvassa vertailun kohteena siis raakaosto, joka on 

sähkölasku suoraan kulutuksen mukaan ilman aurinkosähköä. Verkkoakkua siis verrataan 

raakaostoon, ja virtuaaliakkua sekä fyysistä akkua verrataan verkkoakkuun. 

 

 

Kuva 3.17 Sähkölasku kaikkien energianvarastointimenetelmien kanssa kuukausitasolla. Tuotantojärjestelmän 

koko on 12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh. Raakaosto tarkoittaa sähkölaskua, kun aurinkosähköä ei ole 
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kiinteistössä ollenkaan. Verkkoakku tarkoittaa ylituotannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon il-

man talletuspalvelua. 

 

Kuvasta 3.18 nähdään fyysisen akun kautta kiertävä energiamäärä sekä ostosähkö vuodessa. 

Ostosähkö on sähkön oston määrä verkosta ennen akun varauksella pienennettynä.  Akulli-

nen ostosähkö, joka on ostosähkö vähennettynä akun varauksella esitettynä seuraavassa ku-

vassa 3.19. 

 

 

Kuva 3.18 Fyysisen akun läpi kiertävä energia vuotuisena. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW ja fyysisen 

akun koko 6 kWh. Kiertävä energia muodostuu ylituotannon ja akullisen ylituotannon erotuksesta. 

 

Kuvasta 3.19 nähdään vuositasolla verkkoakun sähkölasku ja 6 kWh fyysisen akun vähen-

tämä sähkölasku, ilman akun omia investointikustannuksia mukaan luettuna. Kuvasta huo-

mataan, että tyypillisellä 6 kWh kokoisella akulla tässä kohteessa päästään jo alle verkko-

akun lukemien. Näin pitäisikin aina tapahtua, jos katsotaan vain käyttökustannuksia. Fyysi-

nen akku vähentää siis sekä osto että myyntisähköä, jolloin myös sähkölasku pienenee. Las-

kentatyökalun avulla voidaan määrittää, että kuinka paljon tämän kokoinen akku saisi mak-

saa, jotta investointikustannukset mukaan luettuna päästäisiin samalle vuoituiselle tasolle 

kuin verkkoakun kanssa. Otetaan siis seuraavaksi huomioon akun investointikustannukset ja 

syklikestoisuus, joka on taulukon 2.4 mukaan 10,000 kpl (Sonnen Eco 8.0/6). 

 

 

Kuva 3.19 Fyysisen akun vähentämä vuotuinen sähkölasku. Laskennassa ei ole otettu huomioon akun inves-

tointikustannuksia. Tuotantojärjestelmän koko on 12 kW ja akun koko on 6 kW. Verkkoakku tarkoittaa ylituo-

tannon myyntiä sähkön myyntisopimuksella verkkoon ilman talletuspalvelua. 
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Kuvassa 3.20 nähdään, kuinka paljon fyysinen akku saisi maksaa investointikustannukset 

mukaan luettuna, jotta päästäisiin samaan vuotuiseen sähkölaskuun kuin verkkoakun tapauk-

sessa. Kuvan vuosi-investointi saadaan verkkoakun ja fyysisen akun vuotuisen sähkölaskun 

erotuksesta. Tällöin saadaan akun koko iän investointikustannukset kertomalla vuosi-inves-

tointi ikäodotteella. Laskelman mukaan 6 kWh kokoisen akun investointikustannukset sai-

sivat olla maksimissaan 7371,6 euroa, jotta päästäisiin samaan sähkölaskuun kuin verkko-

akun tapauksessa. Todellisuudessa tämän kokoinen akku maksaa taulukon 2.4 mukaan 

7978,00 euroa ilman asennusta. 

 

 

Kuva 3.20 Fyysisen akun maksimihinta syklikestoisuuden kautta, jotta päästäisiin samaan sähkölaskuun kuin 

verkkoakulla. Laskelma tehty tuotantojärjestelmän koolla 12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh.  

 

Huomioidaan, että kuvassa 3.20 on laskettu investointikustannukset akun syklikestoisuu-

den kautta. Yleisesti ottaen tämän tyyppisen akun ikäodote voisi olla 10 vuoden luokkaa, 

jolloin akun seisoessa käyttämättömänä syklien määrä vähenisi vuosien mukana. Jos syklit 

vähenevät, niin myös elinikäodote vähenee. Riippuu siitä, kumpi näistä tapahtuu ensim-

mäisenä, elinikäodote saavutetaan tai syklikestoisuus saavutetaan. Lasketaan seuraavaksi 

realistisemmalla elinikäodotteella maksimi investointikustannukset kuvassa 3.21. Saadaan 

akun maksimi investointikustannuslukemaksi 2142,9 euroa. 
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Kuva 3.21 Fyysisen akun maksimihinta realistisen elinikäodotteen kautta, jotta päästäisiin samaan sähkölas-

kuun kuin verkkoakulla. Laskelma tehty tuotantojärjestelmän koolla 12 kW ja fyysisen akun koko 6 kWh.  

 

4. MITTAUSONGELMA 

 

Sähköverkossa on kolme vaihetta, joita pitkin sähkö liikkuu omakotitalon ja sähköverkon 

välillä. Sähköyhtiöt mittaavat tuottajan järjestelmästä sähkön kulutusta ja tuottoa etäluetta-

vien sähkömittareiden avulla. Sähkönkulutus on tiedossa tunneittain (kWh per tunti). Mit-

taustapa on joko ferraris eli hetkellinen kolmivaihemittaustapa, tai staattinen eli hetkellinen 

vaihekohtainen mittaustapa, riippuen verkkoyhtiöstä ja tällöin siis tuottajan asuinpaikasta. 

Suurin osa mittareista nykyään mittaa kulutetun ja tuotetun sähkötehon vaiheittain talteen, 

jolloin omakotitalo voi samalla hetkellä kuluttaa ja tuottaa sähkötehoa. Tämä yhtäaikainen 

kulutuksen ja oston ongelma korostuu erityisesti omakotitaloissa, joissa on kolmivaiheinen 

sähköliittymä sekä yksivaiheinen aurinkosähkö- tai akkujärjestelmä, jonka oletetaan merkit-

tävästi pienentävän sähkönkulutusta. (Ahonen 2018) 

 

Mittaustapaa ei välttämättä voi enää muuttaa jälkikäteen, vaikka tuottaja asunpaikkansa ta-

kia niin haluaisikin. Mittareiden ohjelmistopäivityksellä voitaisiin muuttaa mittaustapa kiin-

teistölle. Ongelma onkin siinä, että onko valmistajan sähkönkulutusmittarit uudelleen ohjel-

moitavissa, vai onko tehtaalla luotu ohjelmisto ja mittarin rakenne lopullinen. Todellisuu-

dessa tuntinetotuksella pystyttäisiin korjaamaan tämä ongelma. 

4.1 Staattinen mittaustapa 

 

Hetkellisessä vaihekohtaisessa mittaustavassa vaihekohtaisten tehojen määrät lasketaan 

omiksi kokonaisuuksiksi erikseen toisistaan, eli jokaisella vaiheella on oma lukema tuotan-

nosta ja kulutuksesta. 



33 

 

 

Staattisessa mittaustavassa osto- ja myyntienergia voidaan laskea seuraavasti 

 

𝐸osto = ∫ (𝑃𝐿1− +  𝑃𝐿2− + 𝑃𝐿3−) ⅆ𝑡
𝑡

0
    (4.1) 

 

𝐸myynti = ∫ (𝑃𝐿1+ +  𝑃𝐿2+ + 𝑃𝐿3+) ⅆ𝑡
𝑡

0
   (4.2) 

 

missä 𝑡 on mittausaika, 𝐸osto on ostettu energia, 𝐸myynti myyty energia, 𝑃𝐿− ostetun sähkön 

vaiheteho ja 𝑃𝐿+ myydyn sähkön vaiheteho.  

 

 

Kuvassa 4.1 on esitetty staattisen mittaustavan idea. Vihreä puoli on tuotantoa ja punainen 

kulutusta. Sähkömittarit laskevat tuntitasolla sekä kulutuksen että tuotannon jokaisessa vai-

heessa erikseen yhteen. Kuvasta 4.1 huomataan myös, että staattisella mittaustavalla tapah-

tuu sekä ostoa että myyntiä samaan aikaan. Tämä johtuu eri vaiheissa olevista eri suuruisista 

kuormista. 

 

 

Kuva 4.1 Staattinen eli vaihekohtainen mittaustapa. Tunnin energia [Wh]. 

 



34 

 

Kuvissa 4.2 ja 4.3 on esitetty esimerkki vaihekohtaisen mittaustavan ongelmasta. Kuvassa 

4.2 ensimmäisessä vaiheessa uuni on päällä ja energiaa tarvitaan 2 kW. Toisessa vaiheessa 

on jääkaappi päällä ja siihen vaiheeseen tarvitaan 1 kW. Kolmannessa vaiheessa ei ole mi-

tään energiaa kuluttavaa päällä, joten kolmannen vaiheen energian kulutus on nolla. Tämän 

lisäksi aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa tällä mittaushetkellä 1 kW energiaa, joka syötetään 

symmetrisesti jokaiseen vaiheeseen. 

 

 

Kuva 4.2 Esimerkki vaihekohtaisen mittaustavan ongelmasta, kun syntyy kulutusta ja tuotantoa samaan aikaan. 

Tilanne mittaushetkellä, jonka takia energia kilowateissa eikä kilowattitunneissa. 

 

Tästä seuraa kuvan 4.3 tilanne, kun lasketaan kuvassa 4.2 jokaisessa vaiheessa kulutus ja 

tuotanto yhteen. Kuvassa 4.3 ensimmäiseen vaiheeseen jää edelleen energiantarvetta, toi-

sessa vaiheessa päästään nollaan ja kolmannessa vaiheessa muodostuu ylituotantoa. Kuvasta 

4.3 nähdään, että ensimmäisen vaiheen takia joudutaan ostamaan energiaa verkosta, ja kol-

mannen vaiheen takia myydään energiaa verkkoon. 
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Kuva 4.3 Esimerkki vaihekohtaisen mittaustavan ongelmasta, kun kulutusta ja tuotantoa tapahtuu samaan ai-

kaan. Tilanne mittaushetkellä, jonka takia energia kilowateissa eikä kilowattitunneissa. 

 

Tässä syntyy ongelma, kun tuottaja sekä ostaa että myy sähköä, vaikka hän voisi kuvassa 

4.3 kolmannen vaiheen ylituotannolla kohentaa energian tarpeen ensimmäisessä vaiheessa. 

Ongelma johtuu siitä, että vaihekohtaiset mittarit mittaavat kulutusta sekä tuottoa vain vai-

hekohtaisesti, jolloin eri vaiheiden kulutukset ja tuotot eivät voi tasata toisiaan. 

 

Tuottajalle ongelma näkyy sähkönsiirron määrässä, hän joutuu jatkuvasti maksamaan siirto-

maksuja turhasta edestakaisesta energiasta. Tämä mittaustapa vähentääkin tuottajan aurin-

kosähkön todellista käyttöastetta etukäteisarvoihin verrattuna (Ahonen 2018). 

 

Staattisen mittaustavan ongelmassa voi esiintyä myös seuraavaa. Pientuottajalla on käytössä 

fyysinen akku, jota hän luulee lataavansa omalla ylituotannollaan. Todellisuudessa akkua 

ladataan verkosta ostetulla sähköllä, jolloin omatuotanto menee tavallaan hukkaan tällä ener-

gianvarastointimenetelmällä sekä mittaustavalla eikä tuottaja saa fyysisestä akusta suurinta 

hyötyä irti. 

 

4.2 Ferraris -mittaustapa 

 

Kolmivaiheisessa mittaustavassa eri vaiheiden yhteenlaskettavien tehojen summasta muo-

dostuu ainoastaan yksi luku eroten staattisen mittaustavan kolmesta luvusta. Tällöin tuottaja 

voi olla vain sähkön myyjä tai ostaja yhdellä ajanhetkellä. Kolmivaiheisessa mittaustavassa 

saadaan energia laskettua seuraavasti 
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𝐸 = ∫ (𝑃𝐿1 +  𝑃𝐿2
+ 𝑃𝐿3

) ⅆ𝑡
𝑡

0
     (4.3) 

 

missä 𝐸 on energia ja 𝑃𝐿 on vaiheteho. 

 

Kuvasta 4.4 huomataan, että oston ja myynnin samanaikainen tapahtuminen on poistunut 

ferraris -mittaustavan avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottaja on yhdellä ajan hetkellä ai-

noastaan joko sähkönmyyjä tai -ostaja. Tämä taas on tuottajalle taloudellisempi ratkaisu, kun 

lisääntyneet siirtomaksut jäävätkin pois ferraris- mittaustavalla. 

 

 

Kuva 4.4 Ferraris eli kolmivaihemittaustapa. Tunnin energia [Wh]. 

 

Kuvien 4.1 ja 4.4 erikseen lasketut kulutuksen ja tuoton luvut (+200/‒179) ja (+33/‒12) ovat 

toisistaan eriävät, mutta kun negatiivinen ja positiivinen lasketaan yhteen, saadaan sama luku 

+21 Wh energian lopputuotolle. Tässä nähdään vaihekohtaisen ja kolmivaihemittaustavan 

ero. Suurempi luku tarkoittaa aina suurempaa määrää energiaa siirrettäväksi tuottajan ja säh-

köyhtiön välillä. Niin kuin aikaisemmissa kappaleissa on selitetty, niin siirtomaksut kattavat 

huomattavan osan sähkön lopullisesta hinnasta. Tällöin selväksi jää, että ferraris -mittaus-

tapa minimoi siirtomaksujen määrän sähkön loppuhinnassa, kun verrataan staattiseen mit-

taustapaan.Jos tuottajalla on tuntinetotus käytössä, eli kolmen vaiheen sähkön kulutus- ja 

tuotantoluvut lasketaan keskenään yhteen niin kuin tekstissä edellä, niin asunpaikalla ei ole 

väliä. Tällöin kummatkin mittausmenetelmät päätyvät samaan lopputulokseen energian 

myymisestä tai ostosta. Tuntinetotus tasa-arvoistaa kummatkin menetelmät.  
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5. YHTEENVETO 

5.1 Energianvarastointimenetelmät 

 

Tässä työssä tarkoituksena oli tuoda laskennan avulla esille kustannuksien ero erilaisten 

energianvarastointimenetelmien välillä. Työssä vertailtiin keskenään verkkoakun sähkölas-

kua ja raakaa sähkölaskua ilman aurinkosähköä. Verkkoakku on sähkön myyntiä verkkoon 

myyntisopimuksella ilman talletuspalvelua. Sekä vertailtiin virtuaaliakkua eli ostettavaa tal-

letuspalvelua verkosta ja fyysistä akkua verkkoakkuun. 

 

Laskentatyökalun avulla päästiin tavoitteeseen sähkölaskun käytännöllisessä laskennassa 

verkko- ja virtuaaliakulle. Fyysisen akun tuomaa hyötyä ostosähkön vähentämisessä saatiin 

myös havainnollistettua laskennallisesti. Fyysisen akun tapauksessa huomattiin myös, että 6 

kWh kokoinen akku vähentää vuotuista sähkölaskua. Laskennassa ei kuitenkaan otettu 

aluksi huomioon akun investointikustannuksia. Työkalulla laskettiin seuraavaksi, kuinka 

paljon fyysisen akun investointikustannukset saisivat olla, jotta päästäisiin samaan sähkö-

laskuun kuin verkkoakun tapauksessa. Saatiin selville, että 6 kWh kokoisen akun investoin-

tikustannukset saisivat olla maksimissaan 7371,6 euroa tässä kohteessa, jotta päästäisiin sa-

maan vuotuiseen sähkölaskuun verkkoakun kanssa. Tämä laskettiin syklikestoisuuden 

avulla. Seuraavaksi laskettiin realistisen elinikäodotteen avulla ja saatiin maksimihinnaksi 

2142,9 euroa. Huomattiin, että riippuen kumpi vaihtoehdoista täyttyy ensin, syklikestoisuus 

vai elinikäodote, muuttuu maksimi investointikustannukset sen mukaan. 

 

Kohdassa 3.1 havaittiin, että näillä kulutus- ja tuotantotiedoilla 12 kW kokoisella tuotanto-

järjestelmällä kustannustehokkaimmaksi todetun 750 kWh kokoisen virtuaaliakun kanssa 

sähkölaskut kuukausitasolla syntyvät pääsääntöisesti palvelun kuukausimaksusta. Ero virtu-

aaliakun ja verkkoakun sähkölaskujen välillä on siis suurimmaksi osaksi tämä kuukausi-

maksu, jonka takia virtuaaliakku ei pääse vuotuisella tasolla yhtä alas sähkölaskussa kuin 

verkkoakku. Huomattiin myös, että verkkoakulla kun ei ole kapasiteettikattoa, niin verkko-

akulla saa korkeimman hyödyn varsinkin kesäaikaan, kun ylijäämätuotantoa syntyy paljon. 

Virtuaaliakun tapauksessa sopimuksen kapasiteettikatto tulee vastaan, kun kesäaikaan suurta 

ylijäämätuotantoa voisi hyödyntää. Myöskään suuremman virtuaaliakku‒sopimuksen valit-

seminenkaan ei välttämättä auttanut, koska kuukausimaksu nostaa kustannuksia entisestään. 

Ainoastaan suuremmalla 16 kW tuotantojärjestelmällä huomattiin, että suurin virtuaaliakku 
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2 000 kWh oli sähkölaskultaan halvin virtuaaliakkujen kesken. Tämä pätee siis näillä tuo-

tanto- ja kulutustiedoilla tässä yksittäisessä kohteessa. 

5.2 Mittausongelma 

 

Työssä oli tarkoituksena tuoda esille kahden eri mittaustavan ero kiinteistössä. Ja selittää 

mittausongelma, kun myyntiä ja ostoa on samaan aikaan. Huomattiin, miten staattisella eli 

vaihekohtaisella mittaustavalla pientuottaja voi jäädä ala-arvoisempaan asemaan asuinpaik-

kansa takia kuin pientuottaja, jolla on käytössä ferraris- eli kolmivaihemittaustapa. Vaihe-

kohtaisella mittaustavalla voi syntyä ostoa ja myyntiä samaan aikaan, jolloin ylimääräiset 

siirtomaksut vähentävät pientuottajalle jääviä voittoja oman ylituotannon myynnistä. Tällöin 

pientuottaja ei voisi saada suurinta hyötyä vaikkapa verkkoakun käytöllä, jos hänellä on käy-

tössä staattinen mittaustapa. Kolmivaihemittaustapa on siis taloudellisempi. Aurinkosähkön 

pientuottaja ei voi itse edes vaikuttaa tähän asiaan, sillä mittareita ei ole tapana uudelleen 

ohjelmoida, jolloin voitaisiin mahdollisesti vaihtaa mittaustapaa. Jos pientuottajalla on käy-

tössä tuntinetotus, niin nämä kaksi mittaustapaa ovat silloin tasa-arvoisia. 
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Liite 1. Virtuaaliakun (750 kWh) kanssa kuukausitason sähkölasku. 12 kW tuotantojärjes-

telmä. 

 



 

 

Liite 2. Fyysisen akun (6 kWh) kanssa kuukausitason sähkölasku. 12 kW tuotantojärjes-
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Liite 3. Myynnin, oston sekä sähkölaskujen laskenta eri akuilla, virtuaaliakun koko 750 
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