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Litium-rautafosfaatti akkukemialla toimiva litium -akku

LTO

Litium-titanaatti akkukemialla toimiva litium -akku

LiPo

Litiumpolymeeri akkukemialla toimiva litium -akku
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1

JOHDANTO

Tämä työ käsittelee akkuja, joihin voidaan varastoida sähköenergiaa. Akut saavat
sähköenergiansa, joko sähköverkosta tai rakennukseen liitetystä aurinkovoimalasta. Akkuja
on markkinoilla monia tyyppejä. Asiaan paneudutaan hieman myös taloudellisesta
näkökulmasta. Akut muodostavat tarvittaessa myös suuria akkukokonaisuuksia, joita
voidaan kutsua sähkövarastoiksi. Näitä akkuvarastoja voidaan asentaa lähes mihin tahansa
rakennukseen, oli kyseessä sitten iso tai pieni rakennus. Jokainen sähkövarasto räätälöidään
rakennuksen ja sen kulutuksen, sekä tuoton mukaisesti. Samalla on tärkeää kysyä
loppukäyttäjän mielipidettä siitä, kuinka paljon hän on valmis maksamaan järjestelmästä ja
kummoisenko takaisinmaksuajan hän tahtoo järjestelmälleen. Nämä kaikki ovat suoraan
vaikutuksissa

investoinnin

suuruuteen,

jota

koetetaan

sähkömyymisellä

ja

sähkösäästämisellä saada laskettua.
Tässä työssä perehdytään myös muilta ihmisiltä saatuihin tutkimuskysymyksiin, joilla
pyritään käsittelemään ja tiedustelemaan ihmisten tietämystä tutkimustyössä käsiteltävästä
sähkönkulutuksen joustopalvelusta.
Kaiken kaikkiaan akkutekniikka kehittynee roimasti tulevina vuosina, joten saanemme yhä
edullisemmin akkuja tällaiseen varastointitarkoitukseenkin. Samassa tahdissa kehittyvät
myös tutkimus- ja investointiosuudet eri akkuvalmistajilla. Koska kysyntä kasvaa, siihen on
pystyttävä vastaamaan yhä paremmin. Tällöin akkuvarastojen yleistyminen alkaa varmasti
näkyä erilaisissa kiinteistöissä yhä enenevissä määrin, jolloin sähkölaitoksilla pitää olla
jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon heidän verkkoonsa on akkuja liitetty ja miten niitä
sovelletaan kysynnänjouston aikaansaamiseksi.
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1.1 SÄHKÖN VARASTOINTI

Sähkön varastointi on nykyisin yhä suuremmassa arvossa. Suomessa, sekä koko maailmassa
sähkön kysyntä on noussut vuosi vuodelta. Meillä Suomessa sähköntuotantotarvetta on
hankalaa arvioida kauan etukäteen, koska talvet voivat olla todella kylmiä tai leutoja ja kesät
todella

kuumia

tai

sähköntarvehuippuja.

kalseita.

Toisaalta

rakennuksissa

Tämä

vaatinee

yksityiseltäkin

voi

tapahtua

nopeitakin

loppukäyttäjältä

hyvää

kysynnänjoustoa, sillä tehohuiput rasittavat taloutta ja pahimmassa tapauksessa
sähkönjakeluverkon tarjontakapasiteetti voi jopa loppua kesken.
Tämän työn ideana on siis tarkastella tähän sähkön vaihtelevaan kysyntään liittyviä
kysymyksiä. Sähkön tuottamista ja jakelua helpotettaisiin sähkön loppukäyttäjän
omistamiinsa kiinteistöihin asentamilla sähkövarastoilla. Tästä tulisi saada taloudellista tai
muuta etua, jotta kuluttajaa kiinnostaisi investoida kalliiseen ja huoltoa vaativaan
sähkövarastoon, jonka elinikäkin lienee rajallinen.
Seuraavissa kappaleissa keskitytään lähinnä Suomessa tapahtuvaan sähköntuotantoon ja sen
kulutukseen. Tätä pystytään seuraamaan Energiateollisuuden tekemillä tutkimuksilla ja
tilastoilla.

Kovalla

talvikelillä

sähköenergia

on

todella

kysyttyä,

varsinkin

sähkölämmitteisissä taloissa. Kun taasen kesällä kysyntä voi olla negatiivistä, koska emme
tarvitse sähköenergiaa juuri muuhun kuin jäähdytykseen. Perinteisesti on ajateltu, että
sähköntuotannon tulee olla jatkuvasti valmiudessa kulutushuippuihin, koska sähköä ei voida
varastoista verkkoon. Kaikki mitä tuotetaan, on myös käytettävä. (Heinimäki, 2020). Sähkön
varastointimahdollisuus muuttaa tätä asetelmaa ja auttaa sähkön kuluttajaa optimoimaan
sähkönkäyttönsä.
1.2 SÄHKÖVARASTOJEN TEHTÄVÄ
Sähkövarastot koostuvat tällä hetkellä suurimmilta osiltaan teollisiin mittakaavoihin
järjestetyistä akkukokoonpanoista. Näitä voidaan asentaa kätevästi esim. merikontteihin, ja
siirrellä sinne, missä niille on suurin kysyntä sähköverkossa. Konteissa toimivien akkujen
varastointikapasiteetit parantavat sähköverkkojen jakeluvarmuutta. Akkuvarastoja on ollut
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rakenteilla muutamia vuosia myös Suomeen. Teollisten sähköenergiavarastojen tehot ovat
toistaiseksi vaihdelleet yhdestä megawatista viiteen megawattiin. Akkuvarastojen
pääasiallinen tarkoitus on tarjota sähköverkolle joustoapua, silloin kuin kysyntä on suurta,
eivätkä voimalaitokset kykene tuottamaan tarpeeksi sähköenergiaa. Tarkoituksena on siis
saada sähkön tuotanto ja kysyntä kohtaamaan mahdollisimman hyvin, minkä avulla suurista
sähkönkulutustehopiikeistä päästäisiin eroon. (Pajunen, 2019)
Toinen tehtävä akkuvarastoilla on olla osana tulevaisuuden energiajärjestelmää. Uusiutuva
energiatuotanto asettaa tietynlaisia haasteita sähkön tuotannolle. Yksi niistä on juuri
sähkönvarastointi.

Koska

aktiviteetteja

on

yhä

enemmän

kellon

ympäri,

niin

sähkökysyntämme on noussut myös iltaisin ja öisin. Tämä asettaa tuotannolle ja
jakeluverkolle haasteita taata kuluttajille riittävästi sähköenergiaa myös ilta- ja yöaikaan.
Nyt tarkoituksena on tarjota käyttöön sähköenergiavarasto, johon voidaan ajaa päiväsaikaan
tuotettua aurinkoenergiaa tai tuulisella päivällä edullista tuulivoimaa. Varastojen tarkoitus
on toimia nopeina tehoreserveinä sähköverkossa. Tämä on tarpeen varsinkin, kun uusiutuvan
sähkötuotannon osuus koko tuotannosta on nousemassa kovaa vauhtia. Alla olevissa kuvista
1, 2 ja 3, voidaan huomata, kuinka Suomessa kulutetaan sähköä tuntitasolla vuoden aikana.
Tai päiväkohtaisesti silloin, kun tarvitaan talvella lämmitystä. Viimeisestä kuvasta
huomataan myös, kuinka kesälläkin Suomen sähköverkon kysyntä vaihtelee eri
vuorokauden aikoina. (Lampila, 2020)
Sähkövarastot voivat toimia myös väliaikaisina vakauttajina, mikäli sähköjakelumme
katkeaa tai häiriytyy vikatilanteessa poikkeuksellisen pitkäksi aikaa. Varastoja asennetaan
tällä hetkellä merikontteihin, mikä edesauttaa varastojen helppoa siirtelyä. Yhteen
merikonttiin saadaan peräti tämän hetken tekniikalla noin 1 000 kWh edestä sähköenergiaa
varastoitua. (Partanen, 2020)
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Kuva 1. Suomen sähkön vuosikulutus tuntitasolla (Fingrid, 2020)
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Kuva 2. Suomen sähkökulutus vuoden 2019 tammikuun ensimmäisenä päivänä (Fingrid,
2020)
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Kuva 3. Suomen sähkökulutus vuoden 2019 toisena päivänä heinäkuussa. (Fingrid, 2020)
2

SÄHKÖVARASTOJEN MITOITTAMINEN KIINTEISTÖN KULUTUKSEN
MUKAAN

Kiinteistön kulutus on tiedettävä etukäteen, jotta voidaan mitoittaa sähkövarastoja sen
tarpeisiin. Tähän auttaa yleensä uudiskohteissa tarkka energiankäyttölaskelma, joka
nykypäivänä on vaade uusille rakennuksille. Siitä saadaan tarkkaa dataa jopa tuntitasolla.
Tätä kaikkea tietoa voidaan hyödyntää sähkövarastojen mitoittamisessa, jolloin
sähkövarastosta ei tehdä liian pientä tai liian suurta rakennuksen käyttöperäiseen tarpeeseen.
Kiinteistöissä on lähes aina jonkinlainen pohjakuorma, jota voi yrittää kattaa esim.
aurinkovoimalalla. Tämän työn perusperiaatteena on siis toteuttaa kiinteistöihin hieman
ylimitoitettu aurinkovoimala, jolla saadaan katettua tarpeeksi päiväaikaista pohjakuormaa
silloin, kun aurinkoenergiaa on saatavilla. Mahdollinen ylimenevä osa tästä tuotannosta
voidaan tallettaa akustoihin, josta voidaan käyttää varastoitua sähköenergiaa pilvisenä
päivänä kattamaan pohjakuormaa. (Heinola, 2020)
Pohjakuorman laskentaa varten tarvitaan tiedot rakennuksen käyttötarkoituksesta, joka
määrää kiinteistön tiettyyn kategoriaan. Tämän jälkeen on erityisen tärkeää hahmottaa koko
talotekninen järjestelmä, jolla pidetään kiinteistön tekniset järjestelmät toiminnassa.
Kiinteistön LVIS -suunnittelijoilta saadaan tarvittavat tiedot laskelman toteuttamiseksi.
LVI-suunnittelija arvioi jokaisen tilan lämmitys- ja jäähdytystehon tarpeen yksilöidysti ja
mitoittaa järjestelmänsä oikean kokoisiksi, kun taas sähkösuunnittelija osaa ottaa kantaa
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aurinkovoimalan kokoon ja sähköenergian tarpeeseen kiinteistössä. Jotkin sähkölaitteet
tuottavat myös huomattavasti hukkalämpöä, nämä on otettava LVI-suunnittelussa huomioon
lisääntyneenä jäähdytystehontarpeena. Pohjakuorman laskeminen on siis monen tekijän
summa. Niistä saadaan laskettua kiinteistön tarkka energiakulutus. Kiinteistöstä tehdään
energialaskentaohjelmaan (tässä tutkimustyössä on käytetty Riuska ohjelmistoa) tarkka
Room -malli, jossa on oikean kokoiset huoneet ja tietyt u-arvot (lämmönläpäisy) seinillä,
ovilla, katoilla ja ikkunoilla. Kun ohjelma on suorittanut laskelmat, niistä kerätään tarvittavat
tiedot, ja lasketaan yhteen, jotta kiinteistölle saadaan laadittua energiatodistus. Tämä
laskelma

viedään

virallisesti

energiatodistusrekisteriin,

koska

jokaisessa

uudisrakennuksessa tulee olla ajantasainen ja virallisesti laadittu energiatodistus.
Tätä energialaskelmaa hyödyntäen saamme tietoomme erikokoisten rakennuksien ja
kiinteistöjen energiankäytön eri vuodenaikoina, pystymme arvioimaan myös auringon
liikehdinnän. Näin pystymme suunnittelemaan tarvittavan aurinkovoimalan kiinteistön
katolle. Kuten jo mainittu, teknisesti tarkasteltuna kiinteistöön tulisi sijoittaa todelliselta
tuotantoteholtaan hieman pohjakuormaa suurempi aurinkovoimala. Aurinkovoimalalla on
tarkoitus normaaleissa olosuhteissa kattaa talotekniikan pohjakuorma, joka yleensä
muodostuu ilmanvaihtokoneista ja pumpuista lämmitys- ja jäähdytyspiireissä. Nämä laitteet
pyörivät kiinteistössä lähes tauotta, ja on siitä syystä hyvä laskea pohjakuormaan. Näin ollen
aurinkovoimalan kaikki tuotanto pystytään hyödyntämään kiinteistön sähkönkulutuksessa,
mikä helpottaa liittymäpisteen kuormitusta. Tähän kun lisätään hieman suurennettu
aurinkovoimala ja varastointijärjestelmä, voidaan leikata sähköliittymän sähkötehon tarvetta
entisestään.
Kun kiinteistön energiantarve on tiedossa, voidaan lähteä laskemaan aurinkovoimalan
kokoa. Energialaskelmista saadaan tarkkaa tuntikohtaista tietoa energiakulutuksesta. Tässä
työssä on käytetty esimerkkinä suunnittelussa ollutta rakennusta, jonka energiankulutusta on
arvioitu Riuska -ohjelmalla.
Pohjakuormana voidaan pitää LVI laitteiston sähkönkulutusta, joka lähtökohtaisesti pyörii
jatkuvasti ympäri vuorokauden. Näiden laitteiden sähkötehot saadaan tietoon jo aikaisessa
vaiheessa kiinteistön suunnitteluvaiheessa, jolloin niistä saadaan kulutusdatat myös
Riuskalla tietoon. Tämän tutkimustyön mallikiinteistönä on käytetty uudisrakennuksena
olevaa oppilaitosta, jossa toimii erilaisia luokkia. Kiinteistöä käytetään myös ilta-aikaan,
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sekä hallinnollisiin tehtäviin myös kesäkuukausien ajan. Suunnittelussa voidaan olettaa, että
kiinteistön LVI-laitteet toimivat ympäri vuoden. Mallikiinteistö on bruttoalaltaan noin
4 000 m². Jokaiselle kuukaudelle saadaan kohtalaisen suuri wattituntilukema. Verkosta
otettavaa energiamäärää koetetaan pienentää oman aurinkovoimalan tuotannolla. Alla
olevasta taulukosta 1, voimme huomata kuinka mallikiinteistössä kuluu sähköä erilaisiin
toimilaitteisiin vaihtelevasti riippuen kuukaudesta.
Taulukko 1. Rakennuksen energiankulutusarvio LVI-tekniikan osalta kuukausittain
(Granlund Häme Oy, 2020)
Kuukaudet
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Puhallinsähkö (MWh)
2,7
2,4
2,6
2,5
2,7
2,5
2,6
2,7
2,4
2,7
2,6
2,5

LVI, muu sähkö (MWh)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Seuraavaksi pyritään mitoittamaan kiinteistölle aurinkovoimala, jolla pystytään kattamaan
tämä

LVI-laitteiden

aiheuttama

pohjakuorma.

Kuten

tässä

mallikiinteistössäkin,

aurinkovoimalaa ei mitoitettu ylisuureksi, koska sähköä ei haluttu myydä sähköverkkoon
ollenkaan. Mutta tässä selvityksessä periaatteena onkin tuottaa kesällä ja miksi ei myös
talvisaikaan mahdollisimman paljon sähköä omiin akkuvarastoihin. Tätä tuotettua
sähköenergiaa voidaan sitten hyödyntää öisin ja pilvisellä kelillä rakennuksen LVI-laitteiden
pohjakuorman kattamiseen sekä kesäaikaan myös kiinteistön sähkön pohjakuormien
pienentämiseen. Mallikiinteistössä rajaavana tekijänä oli kuitenkin vesikaton suuruus.
Aurinkovoimala koostuu aurinkopaneeleista. Aurinkopaneelit ovat yleisesti noin 1,5 m²
kokoisia ja niitä asennetaan vierekkäin noin kahdeksan paneelin ketjuihin. Kuitenkin niin,
ettei 5 kWp tuottoteho ylity ketjulla. Mallikiinteistön vesikatolle mahtui helposti 90
kappaletta 335 Wp aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 30 kWp.
Mallikiinteistössä olevan aurinkovoimalan pinta-alaksi saadaan 153 m². Mallikiinteistö
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sijaitsee

Hyvinkäällä,

johon

saamme

ilmatieteenlaitokselta

auringon

vuotuisen

säteilyennusteen. Laskelmissa on käytetty azimuuttikulmana (ilmansuuntakulma) suoraan
etelään osoittavaa kulmaa, auringonsäteilyn laskennassa on käytetty PVGIS tietokantaa.
Taulukko

2.

Hyvinkäälle

kuukausittain

keskimäärin

kohdistuva

auringonsäteily

(Photovoltaic geographical information system, 2020)

Auringonsäteilyn määrä kWh/m²
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Kuukaudet

Kun auringonsäteilyn määrä mallikiinteistön alueella on tiedossa, pääsemme laskemaan
30 kWp aurinkovoimalan tuotantokapasiteetin. Aurinkopaneelien hyötysuhde on tätä nykyä
noin 19 %, mutta, mutta se kasvaa pikkuhiljaa tutkimuksen ja kehityksen edetessä.
Käytännön hyötysuhteeseen vaikuttaa järjestelmän lämpötila, likaantuminen ja paneelien
suuntauskulma.
𝐸tot = (

kWh
m²

× 𝐴voimala ) × 

(1)

Hyötysuhde () aurinkopaneeleilla on tällä hetkellä noin 19,2 %. Kun aurinkovoimalan
tuotanto

saadaan laskettua

pohjakuormaan,

jolloin

kuukausitasolla,

saadaan

taulukon

voidaan sitä mallata LVI-laitteiden
mukainen

pylväsdiagrammi.

Tässäkin

mallikiinteistössä olisi siis ollut mahdollista nostaa aurinkovoimalan tuotantokapasiteettia,
jolloin olisimme saaneet kesäkuukausissa tuotantoa lähemmäksi kulutusta.
Aurinkovoimalan tuotanto on nyt saatu laskettua. Voimme ruveta suunnittelemaan sopivan
kokoista ylitystä tuotannossa, jonka siirrämme akustoihin. Tätä varastoitua sähköenergiaa
pystymme hyödyntämään niinä päivinä, kun auringonsäteily on hetkellisesti alhaista tai
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lähes olematonta. Ylimääräinen sähköenergia siirtyy akustoihin, kun tuotantoa on enemmän
kuin kulutusta. Mutta normaaliolosuhteissa tällaista tilannetta ei pienillä aurinkovoimaloilla
pääse käymään, koska tämäkin mallikiinteistö kuluttaa huomattavasti enemmän sähköä kuin
alla olevassa pylväsdiagrammissa on merkattu. Tämä johtuu siitä, että kyseisessä
diagrammissa (taulukko 3) on kulutuksena käytetty ainoastaan LVI -laitteita, jotka pyörivät
tai ovat käynnissä koko ajan.
Taulukko 3. Oppilaitoksen arvioitu kuukausittainen sähkönkulutus -tuotanto (Granlund
Häme Oy, 2019)

Sähkön kuluuts ja tuotanto (kWh)

Oppilaitoksen arvioitu kuukausittainen
sähkönkulutus ja tuotanto
12000

10000
8000
6000
4000
2000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kuukaudet
Sähkön kulutus

Kulutukseen

lisätään

myös

kaikki

Sähkön tuotanto

jääkaapit,

pistorasiakuormat,

tietokoneet.

Aurinkovoimalan koko tuotanto pystytään hyödyntämään täysimääräisesti rakennuksen
omassa sähkön kulutuksessa. Aurinkovoimalasta tulisi saada huomattavasti enemmän
tuotantotehoa, jotta pystyisimme hyödyntämään teollisen mittakaavan akkuvarastoja
aurinkoenergian varastoinnissa. Varaston koon tulee olla suhteellisen iso, jotta se palvelisi
mahdollisimman pitkään ilman jatkuvaa tuotantoakin. Akkujen C-arvon tulee olla vähintään
yksi, jotta niiden purkaminen olisi mahdollisimman hyvää ja turvallista.
Akkuvarastojen mitoittamiseen vaikuttaa tilaajan tai loppukäyttäjän halu varastoida
sähköenergiaa, ja se kuinka kauan varastoidulla akulla tulee selvitä. Akkuvarastoa voidaan
ladata tietenkin älykkään ohjauksen avulla myös sähköverkosta, kun sähkön ostohinta on
suotuisa. Mikäli kiinteistössä on useampia sähköauton latauspisteitä ja sähköautoja niihin

17

kytkettyinä, voidaan autojen akkuja hyödyntää myös väliaikaisina akkuvarastoina varsinkin
lämmityskautena. Koteihin tai normaaleihin asuntoihin on jo nyt tarjolla suuri määrä erilaisia
akkuvarastoratkaisuja. Näistä yleisimpien koot ovat 5 kWh:sta aina 50 kWh:iin saakka.
Suurissa julkisissa rakennuksissa, kuten tässä mallikiinteistössä, akkuvaraston tulee olla
huomattavasti suurempi, jotta siihen pystytään varastoimaan rakennuksen sähkönkäytön
kannalta merkittävä määrä energiaa sekä sen avulla kattamaan kiinteistössä tapahtuvia
sähkökulutuksia.
Akkuja on monenlaisia, sekä niiden valmistajia tuhansia. Tärkein perusvalinta tehdään
kuitenkin AGM-lyijyakun ja Li-ioniakun välillä. Tähän vaikuttaa myös akkuvaraston
sijoitus, AGM-akku tarvitsee ympärilleen hyvän ilmavaihdon, eikä näin ollen voi sijaita
olohuoneen nurkassa. AMG-akulle on suositeltavaa rakentaa oma tuuletettu varastotila. Liioni akun voi sijoittaa sisälle, sillä siitä ei vapaudu minkäänlaisia kaasuja sen purkautuessa
tai latautuessa. Tosin nykyiset Li-ioniakut aiheuttavat merkittävää palokuormaa, joten syytä
on pohtia niidenkin sijoituspaikka tarkasti. AGM-akku vaatii Li-ioni akkuja enemmän
huoltoa eikä sen sykli-ikä ole korkea. Sitä ei suositella purettavaksi alle 50 %:n lataustason.
Li-ioni akuissa lataussyklejä voi olla huomattavasti enemmän, ja ne kestävät purkautumista
huomattavasti matalammalle tasolle kuin AGM-akut. Niissä kestoiän kannalta 20 … 80 %
varaustilavälillä pysyttely auttaa jatkamaan käytännön elinikää. Li-ioni akut ovat
lyijyakkuihin verrattuna huomattavasti parempia, ja huoltovarmoja. Nämä ovat siis hyvä
valinta myös aurinkoenergian varastoiksi. Suurin haittaava tekijä Li-ioni akuissa on niiden
huomattava hinta. Seuraavassa taulukossa on vertailtu yleisimpiä teknisiä arvoja, koskien
AGM ja Li-ioni akkuja. Tästä siis huomataan, että Li-ioni akkujen ampeerituntiarvo on
suhteessa hyvinkin korkea, verrattuna AGM-akun ampeerituntiarvoon. Li-ioni -akuista on
monta eri versiota, jos akkuja tarkkaillaan sähkökemiallisesti. Erityyppisiä sähkökemiallisia
reaktioita Li-ioni akkuja on muun muassa: NMC, LCA, LiFePO4, LTO ja LiPo. NMC akussa
yhdistyvät keveys, tehokkuus ja turvallisuus. Tätä Litium-Nikkeli-Mangaani-Koboltti
akkukemiaa hyödynnetään nykyään yleensä sähköpyörien akuissa sen keveyden vuoksi.
Toisena akkuna mainittakoon Litium-Nikkeli-Koboltti-Alumiini -akkukemiaan (LCA)
perustuva akkukennosto, niitä käytetään esimerkiksi johdottomissa varsi-imureissa, sekä
Teslan sähköautoissa. Kolmantena akkuna on tämän selvityksen kannalta tärkein akku, jota
suositellaan käytettäviksi rakennuksien energiavarastona, eli LiFePO4 akkukemiaan
(Litium-rautafosfaattiakku). Nämä akustot ovat verrattane suhteellisen painavia, mutta niillä
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hyvä elinikä ja toimintavarmuus. LiFePO4 -akustot ovat varsin ympäristöystävällisiä, koska
niissä ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Kyseiset akut ovat
myöskin erittäin vakaita, niiden eliniän odote on jopa 10 – 20 vuotta sopivalla ja hyvin
toimivalla BMS -järjestelmällä varustettuina. Neljäntenä akkuna voidaan mainita LTO, eli
Litium-titanaatti akkukemialla toimiva akku, jonka ominaisuuksia ovat verraten pitkä sykliikä (jopa 30 000 lataussykliä), pitkä kalenteri-ikä ja erittäin nopea lataus ja purku. Näitä
akkuja voidaan käyttää aina –50 °C - +65 °C lämpötila-alueilla. Turvallisuus on myös LTO
akuissa huippuluokkaa, ne eivät räjähdä tai syty vikaantuessaan.
LiPo akut kuuluvat myös litiumioniakkujen tuoteperheeseen, tässä akkutyypissä
nestemäinen elektrolyyttiaines on korvattu kiinteällä polymeerisellä elektrolyytillä. Tästä
syystä nimeksikin tulee litiumpolymeeriakku. Vaikka nämä akut ovat melkein yhtä hyviä,
kuin LiFePO4 -akut, ne voivat syttyä tai räjähtää liian suuren latausvirran vuoksi, jotenka
parhain kiinteistön energianvarastointiin soveltuva akusto on LiFePO4 -akkukemiaan
perustuva akkukokonaisuus, josta saadaan jatkojalostettua sähkövarasto. Alla olevassa
taulukossa 4 on verrattu yleisimpien akkujen erilaisia ominaisuuksia.
Taulukko 4. LiFePO4- ja AMG-akun vertailua
Tyyppi
Li-ion -akku (LiFePO4)
Valmistusmaa
Kiina
Akkukennot
1
Jännite
12
Koko kapasiteetti
200
Käytettävä kapasiteetti
180
Lataussyklejä
2000
Paino
24
Ominaisenergia
100
Käytettävissä oleva
ominaisenergia
90
Energiatiheys
80-120
Hinta
2 290
Hinta/käyt. kapasiteetti
12,72

AGM
Kiina
2
12
520
260
550
128
49

kpl
V
Ah
Ah
kpl
kg
Wh/kg

24
60-75
1 100
4,23

Wh/kg
Wh/l
€
€/Ah

Akkujen hinnat toki laskevat vähitellen, kun niiden kysyntä nousee. Tällöin saadaan myös
kehitykseen yhä enemmän rahaa, jolloin akkujen valmistaminenkin vähitellen halpenee.
Halpenemista voi kuitenkin tulevaisuudessa rajoittaa akuissa tarvittavien materiaalien
rajallisuus.
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Mallikiinteistössä akkuvaraston koon tulisi olla huomattavasti suurempi kuin
normaaliasunnon akkukapasiteetin. Tässä olisi hyvä pitää mielessä myös sitä, että
julkisessa rakennuksessa on toiminnassa keittiöitä, kahviloita, erilaista pistorasiakuormaa
ja valtavasti valaistusta. Sähköä kulutetaan merkittäviä määriä kuukaudessa, jotenka
akkuhuoneen tulee olla myös kohtalaisen suuri. Suomessa suurimpia akkuvarastoja on
tehty merikontteihin nimellisteholtaan jopa kahden megawatin akkujärjestelmiksi, joista
riittää kapasiteettia yhden megawattitunnin käyttöön. Vanhoissa koulurakennuksissa voi
olla vanhoja, vapautuneita puhelinvaihdetiloja, joihin voi nyt sijoittaa akkuvaraston. Nämä
huoneet ovat yleensä myös lähellä pääsähkökeskuksia, jolloin kaapelointimatkat ovat
minimaaliset eikä näin ollen merkittäviä häviötä synny kaapeleissa.
Kuten sanottu, markkinoilta löytyy akkujen valmistajia paljonkin, mutta tässä selvityksessä
keskitytään Tesvoltin TS HV 70 akkuvarasto järjestelmään. Li-ioni akkuihin on yleensä
rakennettu akunhallintajärjestelmä (BMS, Battery Management System), jonka tehtävänä
on tarkkailla akun tilaa, ja suojata tätä aktiivisesti ylilatautumisen ja täydellisen
tyhjentymisen haitoilta. Tesvoltin järjestelmässä BMS on viety hieman pidemmälle.
Järjestelmä tarkkailee kaikkia akkujansa reaaliajassa. Tesvoltin TS HV 70
akkujärjestelmän kapasiteetti on 76 kWh, joka on tässä mallikiinteistössä hyvä määrä
ottaen huomioon kesällä tuotetun aurinkoenergian huipun noin 4000 kWh kuukaudessa.
Tesvoltin akkujärjestelmiä voidaan liittää 4 kappaletta yhden inverterin perään, jolloin
mallikiinteistölle saadaan 304 kWh akkukapasiteettiä. Tämä määrä vastaa jo
mallikiinteistön koko LVI-laitteiden pohjakuormaa, ja tällä määrällä pystytään
leikkaamaan sähkön pohjakuorma tehokkaasti pois. Näin sähköverkkoon ei kohdistu
kulutuspiikkejä. Tesvoltin akut ovat aiemmin mainittua NMC akkutyyppiä, jonka hinta
pyörii noin. 800 €/kWh tasolla ( (NENCOM - New Energy Company, 2020). Tällä
hinnastolla voidaan laskea mallikiinteistön 76 kWh:n NMC akun hinnaksi noin 60 800 €.
Mallikiinteistön tontilla sijaitsevasta muuntamosta (kuva 4) liitytään ainoastaan
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mallikiinteistöön, ja samalla tontilla jo toimivaan toiseen rakennukseen.

Kuva 4. Sähköverkkokuva, johon on kuvattu liittymäkaapelit ja muuntamon sijainti tontilla
Muuntamosta saadaan mitattua rakennus 18:n sähkönkulutusta. Nykyisellään vuoden 2018
sähkönkulutus on ollut taulukon 5 mukainen.
Taulukko 5. Rakennuksen sähkökulutus vuonna 2018
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu

2018 (kWh)
45658
36999
38532
35993
36742
29052
27193
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Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

50293
37968
41211
39250
31676

Taulukosta saadaan vuoden 2018 keskitehoksi 51 kW. Akkuvaraston takaisinmaksuaikaa ja
keskeytyskustannuksia selvitettäessä, täytynee tutkia Energiaviraston laatimaa taulukkoa 6,
josta käy ilmi keskeytyksistä aiheutuneita yksikkökustannuksia.
Taulukko 6. Keskeytyksistä aiheutuvia yksikköhintoja (Energiavirasto, 2018)

Taulukossa 6 vuoden 2005 hinnat on korjattu vuoden 2019 inflaatioprosentilla 1,09. Näillä
arvoilla voidaan laskea sähkövaraston hyödyt rakennukselle, joita voi tulla erilaisista
verkkojen vikatilanteista. Laskentaan on käytetty yhtälöä
𝐶kesk = 𝑡vika × ℎE,odott × 𝑃km + 𝑚vika × ℎW,odott × 𝑃km

(2)

Yhtälössä on käytetty verkon vikojen vuotuisena kokonaisaikana 𝑡vika , muuntajan
vuotuisena keskitehona on käytetty 𝑃km . Sekä verkoston vuotuisena vikataajuutena on
käytetty 𝑚vika . Carunan vuosiraportista saadaan vuodelle 2018, vikataajuudeksi 1,9 vikaa
asiakasta kohden, sekä näiden keskimääräinen kesto on 109 minuuttia asiakasta kohden
(Caruna, 2018). Vikojen kokonaiskesto saadaan vikojen keskipituuden ja vikataajuuden
tulona. Yhtälöllä (2). saadaan taulukon 6. vuoden 2019 yksikköhinnoilla mallikiinteistön
keskeytyskustannuksiksi peräti 2 518 €. Sähkövaraston hinnan ollessa 60 800 €, suoraksi
takaisinmaksuajaksi saadaan 24 vuotta. Laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollisia
korkoja, tai muita investointeja. Voidaan siis huomata, että 24 vuoden takaisinmaksu
Tesvoltin 76 kWh akkuvarastolle on liian korkea. Akkuvaraston eliniänodote on 10 – 20
vuotta, joten takaisinmaksuajan on osuttava tälle välille.
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Sähkönkulutustiedot ovat saatu nykyisestä toimivasta rakennuksesta, johon lisätään
jäähdytys- ja lämmitystehoa. Tilaan tulee myös lisää sähköä kuluttavia komponentteja.
Nostetaan mallikiinteistön vuotuista keskitehoa, ja vaihdetaan akkutyyppi Teslan Powerwall
14 kWh akkuihin. Akkukemiana Tesla käyttää näissä NMC akkuja. Teslan akustot maksavat
600 €/kWh (Tesla, 2020). Kolmella Powerwallilla saadaan 42 kWh varastoon. Nyt
investointihintana on noin 23 000 €. Kun nostamme rakennuksen vuotuista keskitehoa
hieman ylemmäs 60 kW:iin, saamme yhtälöllä (2) takaisinmaksuajaksi noin 8 vuotta. On siis
äärimmäisen kriittistä laskea akustojen takaisinmaksuajat, jolloin voidaan karsia jo
suunnitteluvaiheessa mahdolliset turhat investoinnit. Mallikiinteistö toimii oppilaitoksena,
jolloin myös häiriötön sähkösaanti on suotavaa. Voidaan todeta, että tulevaisuudessa
oppilaitoksiin tai niitä syöttäviin muuntamoihin tai näiden välittömään läheisyyteen voidaan
sijoittaa sähkövarastoja, mikäli niiden takaisinmaksuajat pysyvät kurissa.
2.1 Varastojen elinkaarikustannukset
AGM-akkujen elinkaari ei ole kovin pitkä, mikäli sen huolto on puutteellista. Kyseiset akut
vaativat hyvää ylläpitoa, eikä niitä pidä päästää missään tilanteessa purkautumaan liikaa,
koska silloin niiden varautuminen estyy. Aiemmin esitetystä taulukosta 4 voidaankin
huomata, ettei AGM-akkujen lataussyklejä ole kovinkaan monta, mikäli verrataan Li-ioni akkujen vastaavaan lukemaan. Niin näiden elinkaarikustannukset kohoavat aktiivisessa
käytössä todella korkeaksi. AGM-akkujen valmistajat lupaavat akuillensa hyvinkin
maltilliset 7 – 10 vuotta käyttöaikaa, mikäli niistä huolehditaan oikeaoppisesti. Akut eivät
kestä auringonpaistetta, tai suuria lämpötiloja, sillä nämä aiheuttavat komponentteihin ja
akkuihin erilaisia lämpövaikutuksia, jolloin akun elinikä laskee.
Li-ioni akkujen eliniänodote on huomattavasti parempi kuin AGM -akkujen. Valmistajat
lupaavat akuillensa jopa 20 - 30 vuoden toiminta-aikaa. Nämä akut ole kovin tarkkoja
huollosta. Ne kestävät huomattavasti enemmän lataus- ja purkukertoja kuin AGM-akut, ja
ovat näin ollen uusituvassa käytössä lopulta huomattavasti edullisempia kuin AGM-akut. Liioni akuissa on sisäänrakennettu valvontajärjestelmä, joka suojaa akkua liialliselta
lataamiselta tai purkautumiselta. Mutta samalla se nostaa akun hankintahintaa.
Siinä missä litiumakkujen investointihinnat ovat korkeat, AGM-akkuja joudutaan
vaihtamaan 7 – 10 vuoden välein. Li-ioni akkuja joudutaan vaihtamaan ehkä vain 20 – 30
vuoden välein. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä akkutyypin valinnassa, sillä esimerkiksi
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aurinkopaneelin eliniän odotekin voi olla 30 vuotta. Kun käytetään uusiutuvia
energianlähteitä akkuvarastojen kanssa, niin tässä tapauksessa aurinkovoimalan invertteri
joudutaan uusimaan noin 15 vuoden välein.
2.1.1

Sähköverkolle aiheutuvat toimenpiteet

Verkkoyhtiöiden tulee olla aina tietoisia, mikäli rakennuksiin asennetaan
aurinkovoimaloita, sillä heidän tulee varmistua siitä, että aurinkovoimalan tuottaman
sähkön on myös mahdollista siirtyä sähköverkkoon turvallisesti. Jokaisen
komponentin sähkön kulkureittinä aina paneelilta verkon pienjännitemuuntajalle
saakka tulee olla oikein mitoitettu ja suunniteltu. Sähköverkkoyhtiön pitää olla myös
tietoinen siitä, kuinka paljon heidän verkkoonsa on kiinnitetty aurinkovoimaloita,
jotta he osaavat ottaa nämä kaikki mahdolliset pien- ja suurtuottajat huomioon heidän
oman sähköntuotantonsa aikana, koska sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tulee
olla tasapainossa jatkuvasti.
Taajama-alueen rengasverkon pienjännitemuuntajan kuorman kesto on myös
kriittinen. Tämäkin pitää ottaa huomioon sähköverkon puolelta hyvinkin tarkasti.
Joillakin haja-asutusalueilla sähkön jakeluverkko voi olla niin heikko, että sitä
voidaan joutua vahvistamaan, mikäli kiinteistöille suunnitellaan kookkaita
aurinkovoimaloita tai akkuvarastoja.
Sähköverkkojen tulee olla jatkuvasti tasapainossa. Tätä tilaa ja sähkömarkkinaa
valvoo aktiivisesti Fingrid, jonka tehtävänä on taata Suomessa yhteiskunnalle varma
ja luotettava sähkö. Sähkömarkkinoiden tasapainotilassa auttavat sähköverkkoon
liitetyt reservit. Sähköverkon taajuuden tulee olla aina tasapainotilassaan, joka on 50
Hz. Reservimarkkinoista puhutaan myös yleensä lyhenteellä mFRR. Markkinat
käsittävät siis sellaisia voimalaitoksia ja sähkönkuluttajia, jotka voivat omalta
osaltaan vastata sähkön kulutuksen nostamisesta tai tuottamisesta. Tällä hetkellä
Suomessa reservimarkkinoita tai sellaisia kuluttajia tai tuottajia, joidenka
kapasiteetin tulee olla otettavissa käyttöön käyttötunneittain, on 100 – 300 MW
edestä. (Jäppinen, 2020)
Kuluttajalle aiheutuvat toimenpiteet
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Moni sähköverkon haltija tarjoaa jo nyt palveluna kysyntäjoustoa, johon tälläkin
työllä pyritään pääsemään enenevissä määrin. Käyttäjän tai aurinkovoimalan
haltijan, tulee olla tietoinen voimalansa tuotannosta ja sähkön laadusta.
Aurinkovoimalalla tuotetun sähkön tulee olla laadukasta, ja sen tulee täyttää kaikki
vaadittavat tekniset arvot, mikäli sitä tahdotaan myydä sähköverkkoon muille
käyttäjille. Kuluttajan tulee huolehtia aurinkovoimalan tuotannosta ja akkuvaraston
huolloista itse. Ennen kuin pystymme laajamittaisesti varastoimaan sähköä, meidän
tulee osata sopeutua erilaisiin sähköntuotantoihin aivan erilaisissa järjestelmissäkin
- niin isoissa kuin pienissäkin mittakaavoissa. Sähköautojen yleistyessä siirreltävät
akkuvarastot alkavat yleistyä kiinteistöissä, ja näin ollen niitä pystytään
hyödyntämään älykkäässä sähköverkossa kysyntäjouston apuna. Tulevaisuudessa
voimme ohjata yhä helpommin ja paremmin taloautomaatiolla kiinteistöjen
sähkönkulutusta, voimme ohjeistaa kiinteistöjä lämmittämään kiinteistöä etukäteen,
kun sähkön markkinahinta on halpaa. Sähköverkkojen tarjoajat haluavat tarjota
kuluttajille entistä enemmän erilaisia palveluita, joita pystytään hyödyntämään
kysyntäjoustossa. Näitä palveluita ja järjestelmiä pyritään saamaan suuremmiksi ja
laajemmiksi, jolloin myös kysyntäjouston kapasiteetti kasvaa. Kuluttajille tämä
näyttäytyy

ja on jo

näyttäytynyt ensimmäiseksi

lämminvesivaraajien ja

lämpöpumppujen tarjontana. Nämä ovat laitteista, joita ohjaamalla sähkön jakelija
saa aikaan joustoa omaan toimintaansa. Palvelussa tarjotaan siis ”avaimet käteen” periaatteella jokin palvelu, josta loppukäyttäjä hyötyy. Seuraavaksi sähköyhtiöt
rupeavat

varmasti

tarjoamaan

avaimet

käteen

palveluna

pakettia,

jossa

loppukäyttäjille asennetaan rakennuksia palveleva sähkövarasto, joita asennetaan ja
on jo tätäkin työtä kirjoitettaessa asennettu verkkoyhtiöiden toimesta (???)
kiinteistöihin. Tässä kaikessa tulee ottaa huomioon se, että kuluttajalle itselleen ei
saa aiheutua tästä mistään ylitsepääsemättömiä esteitä. Mikäli kysynnänjoustosta
tehdään hyvin hankalan kuuloista, siihen ei kovinkaan moni ryhdy ja palvelut
tyrehtyvät ennenaikaisesti. (Fingrid, 2020)
2.2 Sähkövarastojen tekniset vaatimukset
Seuraavissa kappaleissa käsitellään hieman sähkövarastojen liittämistä verkkoihin ja niiden
laitteisiin. Kappaleessa 2.2 keskitytään siihen, kuinka uusiutuvaa energiaa tulee tuottaa
ohjeiden mukaisesti oikeanlaisella taajuudella, sekä toisessa kappaleessa syvennytään
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enemmän sähkövarastojen suojaukseen yleisellä tasolla. Sähkövarastojen komponenttien
tulee olla laadukkaita, ja tietenkin niiden valmistajan tulee olla vakuuttanut, että laitteet
vastaavat ja täyttävät kaikki niille annetut direktiivit ja vaatimukset. Eli tuotteiden tulee olla
CE-sertifioituja. Nämä akkukokonaisuudet muodostavat ison järjestelmän niin pieniin, kuin
isoihinkin kohteisiin. Niihin kuuluu akkujen lisäksi aurinkopaneelijärjestelmä, invertteri,
jakokeskus, erilaisia teho-, virta- ja jännitemittareita, sekä kaiken älyn sisältävä
tietokoneohjelmisto, joka on välittömässä yhteydessä verkon ylitse myös sähköverkkoon.
Alla oleva kuva 5. havainnollistaa koko kokonaisuutta, jota voidaan kutsua osaksi älykästä
sähköverkkoa.

Kuva 5. Talon älykkään sähkönvarastointijärjestelmän periaatekaavio (Lindfors, 2020)

2.2.1

Yliaallot ja suodatus

Akut itsessään toimivat hyvin sähköenergian varastoimisessa, mutta niiden avulla
pystytään tekemään sähköverkkoon monta muutakin hyödyllistä asiaa. Vaikkakin
niiden pääasiallinen hankintatarkoitus on ollut energian varastoiminen, josta saadaan
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kulutuspiikkeihin tarvittavat energiat. Suurissa akkuvarastoissa on merkittävä määrä
tehoelektroniikkalaitteita. Näillä komponenteilla voi myös suodattaa haitallisia
yliaaltoja verkosta. Sähköverkkoon syntyy satunnaisesti haitallista loistehoa, kun
jännitteen arvo vaihtelee sähköverkossa. Tätä voidaan tasata hyvin sähkövaraston
avulla, johon kytketty muuttaja kykenee syöttämään ja lataamaan energiaa käyttäen
haluttua virran käyrämuotoa ja vaihesiirtoa. Tällä tavoin voimme vaikuttaa
sähköverkkoon millisekunnin vasteajoilla. Suuret sähkövarastot voivat tarvittaessa
myös korvata sähköverkkojen erillisiä ja kalliita säätämiseen tarkoitettuja
apulaitteistoja.

Sähkövarastojen

invertterien

avulla

pystymme

ohjaamaan

sähköverkkoon päin syötettävää sähköä, jolla pystytään kompensoimaan esim.
loistehoa. Aurinkosähköjärjestelmästä syötettäessä tarvitsemme vaihtosuuntaajaa
muuttamaan tasasähköä vaihtosähköksi, koska meidän pitää pystyä säätämään
sähkön taajuus ja vaihejärjestys sopivaksi. Nopean vasteajan vuoksi sähkövarastot
pystyvät suodattamaan hyvin sähköverkossa olevia sähkön tehopiikkejä. Nopeasti
toimivat sähkövarastot ovat hyviä, mikäli kiinteistössä tai tätä palvelevassa
sähköverkossa on suuria toimilaitteita kuluttamassa sähköä (esim. useampia
sähköautoja). Todella suurilla esim. merikontteihin rakennetuilla sähkövarastoilla
pystytään siis toteuttamaan useampia asioita kerralla. Nämä ovat siis hyviä
tulevaisuuden ratkaisuja älykkääseen sähköverkkoon. Yleisesti ottaen myös
sähkövarastojen hyötysuhteet ovat todella hyviä. Pienillä C-arvoilla toimittaessa
häviöt pysyvät pieninä. Voidaankin mainita, että akkuvarastojen energiahyötysuhteet
ovat tyypillisesti yli 95 % toimittaessa alle 1C virralla. (Karppinen, 2017)
2.2.2

Suojaus

Useista akuista koostuvan akkuvaraston suojauksen tulee olla huolella suunniteltu,
vaikka

kyseessä

tehoelektroniikan

olisi

pienempikin

komponenttien

varasto.
lisäksi

Akkujärjestelmä
hajautetusta

koostuu
akustojen

hallintajärjestelmästä, tämä järjestelmä vahtii ja huolehtii akuston suojauksesta.
Järjestelmän

tiedonsiirtoverkosto

rakennetaan

valokuidulla

tai

loogisilla

elektronisilla signaaleilla, mikä vähentää vasteaikoja järjestelmän sisäisessä
viestinnässä.
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Akkutekniikka on suhteellisen uutta, ja akkuja valmistetaan moneen eri
tarkoitukseen. Akuille laaditaan standardeja, joita niiden tulee noudattaa. Tämä on
tae siitä, että markkinoilla olevat akut ovat kuluttajille turvallisia. EU:n
pienjännitedirektiivin ja standardien mukaan rakennetut akkuvarastot eivät voi
ylittää nimellisjännitteeltään yli 1 500 V (DC), mikäli akkuvarasto on asennettu niin
sanotusti paikalliseksi. Tätä suuremmat jännitteet luokitellaan suurjännitteiksi.
Akkuja tulee suojata ja huoltaa hyvin, aikaisemmin on mainittu, että akkujen
huoneiden ilmanvaihtolaitteisto on tärkeässä roolissa, sillä nikkelikadium- tai
lyijyakuista voi vapautua ajoittain kaasuja. Nämä kaasut ovat äärimmäisen herkästi
syttyviä. Mikäli näiden varastointitiloissa ei ole tarpeeksi tehokasta ilmavaihtoa, ne
voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa räjähdysvaaraa. Huonon ilmanvaihdon
takia akkuvarastot voivat myös ylikuumentua, mikä on akuille hyvin haitallista.
Ylikuumeneminen voi aiheutua liian nopeasta purkautumisnopeudesta, oikosulusta
laitteistossa tai ylilatauksesta. Akuissa on yleensä lyhyen kaapelit, ja järjestelmän
sisäinen resistanssi on äärimmäisen pieni. Oikosulkuvirta voi aiheuttaa akuissa
lämpöriistäytymisen, jolloin akkujen oikosulkutilanteessa ylilämpenemisen lisäksi
akuissa voi tapahtua räjähdys. Kuten lähes kaikki akkujärjestelmät, myös nämä
akkuvarastot täytyy varustaa sulakkeilla. Varasto muodostuu useammasta akusta,
jolloin myös sulakkeita on hyvä olla jokaisessa akussa, tai edes näistä muodostuvissa
ryhmissä, jolloin voidaan estää isolla kapasiteetilla aiheutuvat ylilämpenemiset tai
räjähdykset .
Akkujen navat ovat kaikkein altteimmat sähköiskujen vaaroille niiden todella suuren
oikosulkuvirran

vuoksi.

Oikosulun

tapahtuessa

suoraan

napojen

välillä

oikosulkuvirtaa ei voida oikein mitenkään rajoittaa. (SFS-EN IEC 62485-2:2018).
Oikosulkuvirran määrä on siis todella suuri akun sisällä vikatilanteessa. Tämän
vuoksi akustojärjestelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon erityisesti sen
suojaus varsinkin vikatilanteessa. Lyijyakkujen oikosulkuvirtoihin on paneuduttu
standardissa IEC 60896-21 kohdassa 6.3. Kaiken mitä kiinnitetään akun napoihin
ennen virtapiirin katkaisevaa sulaketta, tulee kestää kaikki mahdollinen
oikosulkuvirta akkujärjestelmässä. Vikatilanteessa kaikkien komponenttien tulee
kestää oikosulun aikaiset muutokset sähkömagneettisissa voimissa ja tämän
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aiheuttamat mekaaniset rasitukset. Suuren oikosulkuvirran myötä akun lähettyvillä
olevat metalliset osat voivat sulaa ja kipinöidä.
2.3 Ongelmakohdat
Seuraavissa kappaleissa perehdytään hieman sähkövaraston ongelmakohtiin varsinkin siinä
suhteessa, mitä Suomen valtio asettaa erilaisilla asetuksilla sähköasennuksiin. Hieman
perehdytään myös siihen, mitä sähkölaissa määrätään sähkövarastoista.
Koska tämä työ tehtiin Granlund Oy:lle, keskitytään myös kokonaisvaltaisesti koko
talotekniikan (TATE) näkökulmasta sähkövarastoihin ja siihen, mitä pitää ottaa huomioon
LVI-tekniikassa, kun rakennuksessa on suuri akkuvarasto. Tässä työssä pyritään
keskittymään myös hieman sähkövaraston palotilanteeseen ja sen yleisimpiin riskeihin, joita
on jo tiedossa tai voidaan mahdollisesti kohdata.
2.3.1

Lait ja asetukset

Sähköalasta ja kaikesta siihen kuuluvasta säädetään tiukasti sähkölaissa, koska
kaikkeen sähkön käyttöön ja sen tuottamiseen sisältyy runsaasti erilaisia vaaroja.
Sähkölaki itsessään on ollut käytössä, ja sillä on säännelty sähköalaa niin kauan kuin
sitä on hyödynnetty jokapäiväisessä elämässämme. Tällä hetkellä Suomessa
noudatetaan

kahta

päälakia

sähköalalla:

sähkölakia

319/1979

ja

sähköturvallisuuslakia 1135/2016. Sähköturvallisuuslaissa pyritään siihen, että
maallikon on turvallista hyödyntää sähköenergiaa. Turvallisuudessa on kolme
tärkeää perusperiaatetta, jotka on annettu sähköturvallisuuslaissa ja ne ovat:
-

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja
korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa
mukaisesti niin, että:
o Niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle
vaaraa;
o Niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuuttomia
häiriöitä
o Niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti

29

-

Jos sähkölaite tai- laitteisto ei täytä ensimmäisessä momentissa säädettyjä
edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa
käyttöön. (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, 2020)

Kuten aiemmin mainittu, sähkövarastoja säädellään myös standardeilla. Suomen
standardoimisliitto on tehnyt sähkövarastoille kaksi erillistä standardia, jotka ovat
SFS-EN IEC 62486-2:2018 ja SFS-EN IEC 62485-1:2018. Näistä ensimmäisessä
käsitellään akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimuksia ja nimenomaan
paikallisakkuja, joita tässä työssäkin pyritään käsittelemään. Jälkimmäisessä
standardissa käsitellään akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimuksia yleiselle
tasolla ja vaatimuksilla.
2.3.2

LVIA – näkökulma rakennuksessa

Sähköenergian varastointi on myös otettava huomioon LVI -tekniikassa. Lähinnä
mikäli rakennuksessa on uusiutuvalla energialla toimiva voimala, tätä voidaan
hyödyntää esimerkiksi veden lämmityksessä, tai erilaisten puhaltimien ja pumppujen
pyörittämisessä. Kun kyseessä on joustopalvelu, näiden sähköenergiaa kuluttavien
toimilaitteiden käyttäminen on otettava huomioon, mikäli rakennusta lämmitetään
suoralla sähköllä. Talvella suora sähkölämmitys aiheuttaa suuren tehonkulutuksen
sähköverkkoon, eikä aurinkosähkö voi tukea kulutusta. Energiavaraston avulla
voidaan sähkönkulutusta kuitenkin tasoittaa, jolloin erilliset kulutushuiput jäävät
pois. Yleistymään päin oleva sähköautoilu aiheuttaa myös kulutuksen kasvua. Tästä
voi aiheutua kapasiteettiongelma kiinteistöissä, joissa ei ole otettu sähköauton
latausta huomioon aikaisemmin. Sähkövarastoilla ei pystytä talviaikaan takamaan
lämmitystä rakennuksissa, mutta varastointikapasiteettia voi riittää kulutuksen
tasaamiseen. Tällä hetkellä rakennuksissa on LVI -teknisiä ratkaisuja – kuten
nykypäivänä yhä yleisemmäksi tullut jäähdytys – jotka voivat kuluttaa suuren
määrän sähköenergiaa. Kesät voivat olla Suomessakin erityisen lämpimiä, jolloin
viilennystä

tahdotaan

rakennuksiin.

Tämä

voi

esim.

suuremmissa

koulurakennuksissa tarkoittaa peräti 100 kW pelkkää jäähdytyssähkötehoa, jolloin
siitä aiheutuu sähköverkkoon uusia tehokuormia, joita voidaan hallita ja minimoida
isoilla aurinkovoimaloilla sekä hieman myös sähkövarastoihin varastoidulla
sähköenergialla. Suurin hyöty ja säästö saadaan rakennuksien energiankulutuksessa
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aikaiseksi

älykkäällä rakennusautomaatiolla.

Tällä järjestelmällä pystytään

säätämään LVI-laitteita älykkäästi, astronomisen kellon ja ennakoivan säätiedustelun
ansiosta.
2.3.3

Palotilanne

Tässä työssä pyritään sähkövarastot valmistamaan litiumioniakuista. Niissä piilee
valitettavasti hyvin suuri riski palotilanteessa. Li-ioni akut sisältävät paljon energiaa,
tiiviissä paketissa. Litiumioniakkuja on useita versioita, ja niitä jaetaan erilaisiin
turvallisuustasoihin. Litium-koboltti-oksidi -akkujen lämmönriistäytymisrajana on
noin

150 C,

kun

lämmönriistäytymisraja
saavutetaan

taas
on

vastaavasti
noin

Litium-rauta-fosfaatti

250 C.
-akuilla,

litium-magnaani-oksidi
Parhain
joiden

-akkujen

lämmönriistäytymisraja
rajana

on

270 C.

Lämmönriistäytymisrajaa voidaan siis kuvailla rajana, jossa akku alkaa kuumeta
itsestään ja kennot alkavat muotoutua ja paisua. Mikäli mitään ei tehdä akustossa tai
sen kennostoissa, akustot voivat kuumentua aina 650 C:een saakka, jolloin kennoon
muodostuu reikiä, joista akussa oleva, usein tulenarka elektrolyyttiaines pääsee
purkautumaan.
Lähtökohtaisesti Li-ioni akut ovat turvallisia, mutta ne voivat vikaantua ulkoisien
voimien vuoksi. Yleisimpiä vikaannuttavia asioita on akun putoaminen,
kolhiintuminen, lämpötilavaihtelut, ylilataaminen tai syväpurkautuminen. Li-ioni
akkujen sisäiset ongelmat johtuvat yleensä vanhenemisesta, valmistusprosessin
epäpuhtauksista tai akkukennojen epätasapainosta. Suurimman paloriskin Li-ioni
akuissa aiheuttaa sen ylikuumeneminen. Mikäli akku kuumenee liikaa, se alkaa
lämmetä liikaa, jolloin varastoitunut sähköenergia muuttuu lämmöksi ja karkaa sitä
kautta hallitsemattomasti ulos akusta. (Latkaski, 2016)
Pahin palotilanne aiheutuu siis Li-ioni akun ylikuumenemisesta, jossa akun sisällä
kennot kuumenevat ja aiheuttavat oikosulkutilanteen, joka taasen nostaa akun
lämpötilaa. Sisälämpötilan noustessa riittävän korkeaksi, akku syttyy tuleen ja
aiheuttaa palotilanteen. Suurin osa Li-ioni akuista varustetaan ohjauselektroniikalla,
joka valvoo ja säätelee lataus- ja purkautumisprosessia. Sen tehtävänä on siis valvoa,
ettei akun sisälämpötila nouse liian korkeaksi. Joissakin tilanteissa, varsinkin
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ulkoisissa vioissa, edes ohjauselektroniikka ei pysty kontrolloimaan riittävästi akkua
ja sen lämpenemistä.
Kun sähkövarasto pääsee syttymään, palotilanteesta vapautuu myrkyllisiä kaasuja, ja
suurista akkuvarastoista voi syntyä sähköiskun vaara. Palotilanteessa akku palaa ja
tuottaa palotilanteen reaktiona itse itselleen paloon tarvittavan hapen. Akussa
itsessään on näin ollen kaikki paloreaktioon tarvittavat kolme komponenttia. Siitä
löytyy itse palava aine, suuri lämpötila, sekä happi. Parhain ennaltaehkäisevä keino
akkujen palamisen estämiseksi on hyvä jäähdytys. Pääasia on pitää Li-ioni akun
lämpötila matalana, jolloin mahdollisesta paloprosessista saadaan eliminoitua yksi
keskeinen tekijä. Käsisammuttimet ja CO2 (hiilidioksidi) -sammuttimet ei ole
parhaimpia sammutinvaihtoehtoja, koska ne eivät useimmiten riitä jäähdyttämään
paloprosessia tarpeeksi. (Niemi & Meurman, 2018).
Hyvä palotilanteita ennalta ehkäisevä ratkaisu Li-ionipohjaisten sähkövarastojen
suojaukseen on tällä hetkellä markkinoilta löytyvä inerttijärjestelmä. Tämä
järjestelmä valvoo tilaa tai rakennusta, johon sähkövarasto on rakennettu.
Tarkemmin tämä järjestelmä, valvoo tilassa muodostuvaa kaasua, tai savua. Anturit
tulee sijoittaa lähelle akkuvarastoja, eli parhaina sijainti näille on räkkikaapin sisällä.
Tarkoituksena on siis havaita mahdollinen savu mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, jolloin järjestelmä päättää täyttää tilan sammutuskaasulla. Markkinoilla
on

erilaisia

sammutuskaasuja.

Sopivin kaasu

sähkövarastojen

tulipalojen

sammutukseen on jalokaasujen joukkoon kuuluvan argonin ja typen yhdistelmä,
inerttikaasu.

Tämän

kaasun

pääasiallinen

tarkoitus

on

minimoida

tilan

happipitoisuus, mikäli tila on hyvin tiivistetty ja suljettu. Inerttikaasu pystyy
syrjäyttämään tilassa olevan hapen , jottei paloreaktioon tarvittavan hapen määrä
olisi riittävä. Parhaimmillaan inerttikaasu syrjäyttää huoneen happipitoisuuden alle
12 %:iin. Tämän kaasuyhdisteen hyvä puoli on se, että se ei ole ihmisille haitaksi ja
se on hyvin ympäristöystävällinen kaasu.
Edellisessä kappaleessa käsiteltiin tulipalojen ennalta ehkäisemistä, mutta mikäli
sähkövarastojen tila pääsee leimahtamaan kunnolla liekkeihin ei edes inerttikaasu
auta, koska paloreaktio on niin kova, ettei hapen syrjäyttäminen kykene enää
pysäyttämään sähkövaraston palamista täydellä paloenergialla. Sähkövarastojen tilat
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voidaan myös suunnitella niin, että ne pystytään täyttämään vedellä, jolloin palo
sammuu veteen upottamisen vaikutuksesta. Tällaisissa tiloissa täytyy keskittyä
äärimmäisen tarkasti tilan rakenteelliseen kestävyyteen, sekä siihen että
vesiverkostossa on kapasiteettiä täyttää suurikin tila suurella vesivirtauksella. Tilan
seinien tulee siis kestää korkeatkin paineet, jotka aiheutuvat veden virtauksesta sekä
sen massasta. Palotilanteita pystytään myös estämään ennalta sekä tulen leviämistä
hidastamaan sillä, että akut varaston sisällä sijoitetaan hieman irti toisistaan. Tällöin
lämpö ei pääse johtumaan akusta toiseen muuten kuin ilman välityksellä, jolloin
johtuminen on huonoa. (Valli, 2020)
2.3.4

Riskit

Kuten aikaisemmista kappaleista voidaan huomata, suurin riski sähkövarastoissa voi
olla korkeasta lämpötilasta johtuva palotilanne. Muita riskejä sähkövarastoissa on
akkukomponenttien huono laatu, joka voi aiheuttaa ylipurkaantumista, mikä taasen
nopeuttaa sähkövaraston eliniän kulua. Li-ioni akun suuren investointihinnan vuoksi
akkuja tulee huoltaa hyvin ja täsmällisesti, vaikkakin ne ovat suhteellisen
huoltovapaita.
2.4 Energianvarastointi älykkäästi sähkön ja automaation avulla
Sähkövarastossa voi olla rakennuksen mukaan erilaisia kapasiteetteja, mutta kapasiteetin
määrä tulisi ottaa huomioon rakennusta suunniteltaessa. Rakennusautomaatioon voidaan
suunnitella ennakoivia ohjelmia, joilla pystytään ajamaan rakennusta säästötilaan.
Esimerkkinä voidaan ottaa tilanne, jossa rakennuksen sijaintipaikalle on ennustettu
seuraavaksi kolmeksi päiväksi pilvistä ja vesisateista sekä hieman kylmää ilmaa. Voidaan
siis olettaa tällöin, että rakennuksen asukkaan viettäisivät aikaa enemmän rakennuksen
sisällä, jolloin he käyttävät enemmän sähköä valaistukseen ja lämmitykseen. Näin ollen
rakennusautomaatiojärjestelmä ennakoisi lämmitystä, laittamalla sen lämmittämään
rakennusta jo päivää ennen pikkuhiljaa, eikä lämmitystä lyötäisi kylmän tullen heti täysillä
päälle, mikä taasen aiheuttaisi ison sähkölämmityksen omaavissa rakennuksissa sähkön
tehopiikkejä sähköverkkoon. Tätä kaikkea hoitava rakennusautomaatio voitaisiin
ohjelmoida oppivaksi järjestelmäksi, eli kun sääennusteet näyttävät jotain, rakennuksessa
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oleva rakennusautomaatio voidaan ohjata tekemään opittuja asioita, joita rakennuksen
käyttäjä tekee aina tallaisen sääennusteen tullessa.
Älykkäämmissä sähköverkoissa on jo nyt suunniteltu ja pohdittu tilannetta, jossa
rakennuksen sähköistykseen on liitetty sähköajoneuvoja. Näihin on ohjelmoitu älyä siten,
että sitä ladataan vain halvan sähkön aikaan. Sähköajoneuvon akkuja voitaisiin myös
hyödyntää väliaikaisena sähkövarastoja sähköverkkoon liitettynä. Eli sähköajoneuvosta
voitaisiin käyttäjän suostumuksella syöttää verkkoon sähköä, mikäli sähköverkossa todetaan
olevan sähkön tarvetta ja hinta korkealla.
2.5 Hyödyt sähköverkolle, kiinteistölle ja loppukäyttäjälle
Seuraavaksi käsitellään sähkövarastoista syntyvää hyötyä sekä sen loppukäyttäjälle että
sähköverkkoyhtiölle. Loppukäyttäjän sähköverkon koon mukaan voidaan säästää suuria
summia sähkönsiirto- ja ostohinnoissa, mikäli käytössä on rakennukseen liitetty uusiutuvalla
energialla toimiva sähkövoimala, kuten esimerkiksi aurinkosähkövoimala. Siitä voidaan
tallettaa sähköenergiaa huoletta sähkövarastoon, ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin,
kun sähkön ostohinta on korkea. Sitä pystytään myös pitämään hyvänä pankkina tilanteessa,
jossa sähkön siirtohintaa pidetään korkeana. Tällöin voidaan rakennukseen investoida
suurikin sähkövarasto. Tällä pystytään pienentämään tehokkaasti sähköverkosta ostettavan
sähkön määrää ja tehoa, koska rakennuksen vesikatolla sijaitsevalla aurinkovoimalalla
voidaan tuottaa huomattava määrä sähköenergiaa rakennuksen käyttöön. Riippuen tietenkin
rakennuksen kulutuksesta sähkövarastoilla voidaan joissain tilanteissa ja kulutusta rajoittaen
elää useitakin päiviä ilman ulkopuolista sähköä.
2.6 Tulevaisuuden tekniikat ja kuinka ne saavutetaan
Tulevaisuudessa

sähkövarastot

yleistyvät

rakennuksissa.

Tämä

on

ainakin

sähköverkkoyhtiöiden näkökulmasta hyvä juttu. Mutta samalla sähkön kuluttajilla on suuri
mahdollisuus vaikuttaa sähkön ostokäyttäytymiseen. Kuten aikaisemmin mainittu, sekä
tuotantoa että suuren sähkövaraston omaavissa rakennuksissa ei ole tarvetta ostaa sähköä
jatkuvasti verkosta. Tämä voi aiheuttaa jonkinlaisen ongelman sähköverkkoyhtiölle, ainakin
siinä, että heidän on yhä vaikeampi arvioida verkkonsa sähkönkulutusta. Sähkövarastojen
yleistyessä, myös akkujen tekniikka kehittyy. Tämä johtunee siitä, että akkuja ostetaan yhä
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enemmän, jolloin akkujen valmistajat saavat siitä enemmän tuloja, ja näin ollen he voivat
ohjata osan näistä tuloista kehitykseen.
Suurilla sähköajoneuvojen valmistajilla on myös hyvä tilaisuus sen suhteen, että heillä on jo
kehitetty tekniikka ja tapa varastoida suuria määriä sähköenergiaa liikkuvaan muotoon
ajoneuvoon. Heillä ei ole siis suurta kynnystä tarjota kuluttajille rakennuksiin pysyviä
sähkövarastoja, joihin he voivat varastoida rakennuksissa tuotettua sähköenergiaa. Tästä
voidaan ottaa jo esimerkiksi sähköajoneuvoja valmistavan Teslan konsepti. He ovat jo
kehittäneet tällaisen akuston, joka asennetaan rakennuksen ulkovaipalle, ja sitä kutsutaan
Powerwall -nimellä.
Rakennuksessa itsessään voi tulevaisuudessa olla monia erilaisia tapoja tuottaa energiaa, jota
voidaan varastoida sähköiseen muotoon. Se mitä rakennuksissa on saavutettavissa varsinkin
Suomessa, on varmasti mahdollista saavuttaa hyvän rakennuksen suunnittelun ja kehityksen
avulla, tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi Granlundilla hyvinkin nopeasti. Koska heillä on
varsin hyvin organisoitu investointi- ja kehitysosasto, jossa on jo nyt kehitteillä varsin
mielenkiintoisia

ratkaisuja

rakennuksiin,

ja

niiden

energiatehokkuuteen.

energiatehokkuusideat ovat myös suoranaisesti vaikutuksissa sähköenergiaan.

Nämä
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3

KYSELYTUTKIMUS

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tässä tutkimustyössä suoritettua kyselytutkimusta.
Kysely on ollut jaossa sosiaalisessa mediassa, ja on ollut näin ollen kaikkien tavoitettavissa
tutkimustyön tekijän omassa verkostossa, ja ulottunut myös siitä hyvin ulos. Vastaajat ovat
olleet tietenkin anonyymejä, eikä tässä kyselyssä ole ollut tarkoitus paneutua yksilön
henkilökohtaisiin asioihin, vaikka sähkökulutuskäyttäytyminen onkin ja sitä pidetään
yleisesti hyvin yksilöivänä asiana.
3.1 Kyselytutkimus ja tulokset
Suoritettu kyselytutkimus on ollut verkostossa vastattavissa jo kuukauden tätä työtä
tehdessä. Kyselyyn on saatu kuusi kappaletta vastauksia, joiden antia tarkastellaan
seuraavissa kappaleissa. Kyselyn alustana on käytetty verkosta löytyvää Surveymonkey alustaa,

jota

hyödynnetään

tämän

kaltaisissa

tutkimuskyselyissä

yleisestikin.

Kyselytutkimuksessa oli kymmenen (10) kysymystä, jotka ohjasivat vastaajaa enemmän tai
vähemmän sähkövaraston suuntaan. Kyselyn yhteyteen oli lisätty pieni pohjustusteksti, jossa
kerrottiin, mitä varten kyseinen kyselytutkimus on haluttu suorittaa ja mitä sillä pyritään
saavuttamaan. Alla olevassa taulukossa 7. on kerrottu kyselytutkimuksen kysymykset.
Taulukko 7. Kyselytutkimuksen kysymykset
1. Millainen olet sähkön kuluttajana?
Onko edellä mainittu asia sinun mieleesi, jos ei niin mitä

2. muuttaisit?
3. Entä millainen olet sähkön tuottajana?
Haluaisitko olla vaikuttamassa siihen, kuinka me tuotamme ja

4. kulutamme sähköä nykyään ja tulevaisuudessa?
Olisitko mahdollisesti valmis tekemään isomman varaston, jolloin
tätä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi jakeluverkon sähkötuottajan
5. väliaikaisena varastona?

6. Oletko jo törmännyt tämän kaltaisiin ratkaisuihin, jos niin missä
ja millaisiin?

Olisitko valmis investoimaan kyseiseen järjestelmään

7. asuinrakennuksessasi?
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Vapaa sana, mitä mieltä olet tällaisesta tavasta pienentää

8. sähkönkulutuksen hintaa?
Valitse alla olevasta listasta sinua eniten hyödyttäviä asioita tai

9. asiaa mitkä koet tärkeäksi tällaisessa sähkövarastoinnissa
- Kyky tuottaa itse omaa aurinko- ja tuulivoimaa
- Akkujen hinta
- Sähköverkon kulutuspiikkien helpottaminen
- Oman sähköauton lataus itse tehdyllä aurinkosähköllä
yöaikaan
- Ylimääräisen sähköenergian myyminen sähköverkkoon
- Omavaraisuus sähkökatkojen aikana
- Akkujen lisäämisen helppous – varaston modulaarisuus
- Sähkövaraston älykäs ohjaus (mobiilisovellus)

Kysely on tosiaan suunnattu tavallisille sähkönkuluttajille, ja näin ollen kysymykset on
pyritty laatimaan mahdollisimman yksinkertaisiksi.
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin kuluttajan sähkön kulutusprofiilia, johon kyselyn
vastanneet ovat yleisesti ottaen vastanneet, että kaikki ovat enemmän tai vähemmän
maltillisia tai hyviä sähkönkuluttajia, yksi vastanneista asuu sähkölämmitteisessä asunnossa,
mutta on pitkiä aikoja pois kotoansa, jolloin pitää itseään myös hyvin maltillisena, koska
hänen ei tarvitse lämmittää sähköllä asuntoaan. Täytyy muistaa kuitenkin se tosia asia, että
rakennusta tulee jollain lämmitysmuodolla lämmittää. Suorasähkölämmitteiseen asuntoon
saadaan lisättyä tai uusittua, muita, aiempaa parempia ja energiatehokkaampia
lämmitysratkaisuja. Vaikka vastaaja on poissa kotoa, taloa tulee silti lämmittää talvella,
koska rakennuksen rakenteisiin pääsee muuten kosteutta, jolloin pahimmassa tapauksessa
rakenteisiin voi alkaa syntyä erilaisia kasvustoja kosteuden vuoksi.
Seuraavassa

kysymyksessä

tiedusteltiin

johdantotekstissä

kerrottua

sähkön

varastointimahdollisuutta rakennuksissa, ja tästä aiheutuvaa mielipidettä. Suurin osa olisi
tyytyväinen tekniikkaan, jolla he voivat pienentää sähkönkulutuksesta aiheutuvia
tehopiikkejä. Yksi vastanneista haluaisi ottaa mahdolliset kulutuslaitteet pois verkosta, kun
niitä ei käytetä.
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Kolmas kysymys on selkeästi huonosti laadittu, koska tästä on päästy hyvin vähäisillä
sanoilla lävitse. Suurin osa vastanneista ei tuota sähköä, ja yksi vastanneista ei ymmärrä
kysymystä lainkaan. Voidaan siis todeta, että sähköntuotantoon liittyvää markkinointia on
siis hyvä lisätä myös normaaleille kansalaisille, ei pelkästään jo sähköalalla toimiville
henkilöille. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin mahdollista markkinoida hyvinkin helposti
kaikenlaisille henkilöille asioita, joten sähkötuotanto aurinkovoimalalla voisi olla myös yksi
niistä.
Neljännessä kysymyksessä tiedusteltiin halukkuutta olla omalta osaltaan vaikuttamassa
siihen, kuinka sähköä tuotettaisiin ja kulutettaisiin nykyään ja tulevaisuudessa, kaikki
vastanneet olivat samaa mieltä siitä, että heitä kiinnostaa tietää ja vaikuttaa sähkön
tuotantoon sekä sen kuluttamiseen. Eli voidaan siis olettaa, että suurin osa kansalaisista
haluaisi myös olla omalta osaltaan vaikuttamassa asiaan, koska tämäkin kysymys sai
kuitenkin täyden puollon kaikkien vastanneiden kesken.
Viides kysymys keskittyi sähkövarastoinvestointiin ja siitä aiheutuviin kustannuksiin, kaikki
vastanneet olivat periaatteessa valmiita investoimaan sähkövarastoihin ainakin omien
tarpeiden osalta, ja yksi oli myös valmis tarjoamaan omaa rivitaloyhtiötänsä. Sähkövarastot
eivät varmasti suoranaisesti sovellu saneerauskohteisiin suuren kokonsa puolesta, mutta
uudiskohteisiin voisi jopa mahtua hyvin. Tärkeintä on vain ottaa huomioon kyseinen varasto
ja sen koko jo siinä vaiheessa, kun rakennusta ruvetaan hahmottelemaan arkkitehdin
pöydällä. Saneerauskohteet, varsinkin rivitalomuutokset, ovat varsin tiukkoja, eikä niissä ole
kovinkaan paljoa hukkaneliöitä, joita voitaisiin hyödyntää akkuvarastojen sijoitteluun. Yksi
vastanneista oli ottanut huomioon kaupallisen näkökulman: Onko sähkövarastosta saatavilla
jonkinlaista tuottopotentiaalia?
Kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin vastanneilta, olivatko he kuulleet tällaisesta ideasta
aikaisemmin. Kaikki vastanneet vastasivat samalla lailla. Kukaan ei ollut kuullut tällaisesta
joustopalvelusta aikaisemmin, tai törmännyt missään tällaiseen, joten voidaan siis edelleen
nostaa esille parempi markkinointi tämänkin asian suhteen.
Seitsemännessä kysymyksessä testattiin hieman kompana paria kysymystä aikaisemmin
ollutta kysymystä investointi-innokkuudesta. Kysyttiin, olisivatko he vieläkin valmiita
investoimaan omiin sähkövarastoihin. Yleinen mielipide asiaan oli vahva ehkä. Suurin osa
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vastanneista ilmoitti halunsa investoida sähkövarastoihin ja niillä saavutettaviin
joustopalvelun hyötyihin.
Kahdeksannessa kysymyksessä toivottiin vastaajilta hieman pidempää vastausta asian
suhteen, mutta suurin osa oli hyvin tyytyväisiä tämän kaltaiseen palveluun tai olivat
muutenkin innostuneita idean suhteen. Yksi vastanneista on todennut, että tämä idea
kuulostaisi täysin käyttökelpoiselta. Viimeisessä kysymyksessä vastaajan piti valita kolme
tärkeäksi kokemaansa vaihtoehtoa (lista on järjestetty laskevasti):

Kuva 2. Kyselytutkimuksen viimeisen kysymyksen vastauksia laskevassa järjestyksessä
(Surveymonkey, 2020)
3.2 Mittaukset todellisista akuista
Työssä piti päästä tutkimaan käytännönläheisesti tällaiseen ratkaisuun kehitettyjä akkuja, ja
niiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Mutta tätä tutkimusta ei voitu suorittaa
läheisessä akkutehtaassa valtakunnassa vallitsevan yleistilan vuoksi. Työtä tehtäessä
koronaviruspandemia levisi ympäri maailman, ja liikkumista rajoitettiin voimakkaasti. Eikä
vielä tätä tutkimustyötä lopeteltaessakaan vierailuja ainakaan Granlundin toimesta toisaalle
suositeltu. Kaikki mittaukset ovat siis jääneet tekemättä, mutta tutkimustyössä päätettiin
tämän asemesta panostaa enemmän tutkivaan kirjoitukseen.
Mittauksien tekeminen olisi tietenkin ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Olisi nähty
konkreettisesti, kuinka akustot käyttäytyvät erilaisissa ympäristönlämpötiloissa. Lisäksi olisi
nähty niiden toiminta erilaisten kuormitusten alaisuudessa ja samalla saatu myös käsitys
siitä, kuinka paljon akustoja tarvitaan ja millaisia ne ovat tällaisessa konseptissa.
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4

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tuloksena voidaan pitää sitä, että sähkövarastoille tulee jatkossa yhteiskunnassamme
merkittävää kysyntää. Niitä tarvitaan enenevissä määrin piakkoin, jotta saamme
sähköverkkojen kulutushuiput kuriin nopeasti. Sähkövarastot ovat nopeita energiavarastoja,
ja

niillä

pystytään

oikea-aikaisesti

tasoittamaan

tehohuippuja

sähköverkosta.

Kyselytutkimuksessakin huomattiin, että tällaiselle konseptille on kysyntää.
Sähkövarasto itsessään on äärimmäisen hyvä tapa saada pienissäkin rakennuksissa hyvää
aikaiseksi. Siihen on helppo varastoida energiaa, jota pystytään tuottamaan rakennuksissa
omavaraisesti. Tämä kaikki vain täytyy pitää hyvin huollettuna, jolloin riskit ovat
minimaaliset. Mutta mikäli rakennuksien haltijat eivät ole itse kykeneväisiä huoltamaan
järjestelmiä, niiden huollot voidaan ulkoistaa asianmukaisille huoltoliikkeille.
Työn tuloksena voidaan siis pitää hyvinkin sähkövarastojen tulevaisuutta rakennuksissa
positiivisena ja tarpeellisena. Jatkossa näemme yhä useammassa kohteessa sähkövarastoja.
Erilaiset isommat yhtiöt toteuttavat varmasti suuriakin sähkövarastoja, jotta voivat osittain
kilpailla markkinoinnin suhteen hyvän ja vihreän ajattelutavan turvin.
4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Vastaukset tutkimuskyselyyn eivät olleet ainakaan tutkimustyötä kirjoittavan henkilön
mieleen niiden lyhykäisyyden vuoksi, mutta ne kyllä kertoivat kaiken oleellisen
vastanneista. Nämä eivät ehkä olleet sähköalalla työskenteleviä ihmisiä, koska kukaan heistä
ei ollut kuullutkaan joustopalvelusta. Mikäli seuraavan kyselyn tekisi, kyselyitä voisi olla
kaksi kappaletta, toinen tehtäisiin normaaleille sähkönkäyttäjille ja toinen suunnattaisiin
enemmän heille, joilla olisi kokemusta ja tietoa sähköalalta. Näin kyselystä saataisiin yhä
enemmän irti. Työn lopusta löytyvät liitteenä täydelliset vastaukset, joita saatiin
tutkimuskyselyyn.
4.2 Tuloksien hyödyntäminen
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Kyselytutkimuksen vastauksia voidaan ainakin suoranaisesti hyödyntää tekijän omassa
työssä, tai siinä että tällaisia sähkövarastoja tulee markkinoida enemmän. Suuren
suunnittelutoimiston avulla tätä pystytään myös mainostamaan hyvin, ja tämä tulee ottaa
tulevaisuudessa myös Granlundilla suunnittelupöydälle varsinkin kehityspuolella, koska
tässä itsessään on varsin hyvin potentiaalia pienentämään sähköverkkojen liittymäpisteiden
mitoittamisessa tarvittavia huipputehoja.
4.3 Jatkotutkimustarpeet
Kuten jo aikaisemmin mainittu, sähkövarastot ovat suhteellisen tuntemattomia tavallisille
sähkökäyttäjille, jolloin voitaisiin pitää ainakin jatkotoimenpiteenä sitä, että kyseisestä
asiasta tiedotettaisiin yhä enemmän valtakunnan uutisissa erilaisilla haastatteluilla ja
täsmennetyillä tietoiskuilla.
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Liite I
Tutkimuskysely
Sähkövarastoinnin kyselytutkimus
Tutkimuksen taustoitus
Kiitoksia, kun päätit lukea tämän kyselytutkimuksen. Tähän kyselytutkimukseen on arvioitu
kuluvan vain kolme minuuttia.
Tällä kyselyllä on tarkoitus kerryttää kansalaisten tietämystä sähkövarastoista, ja
halukkuutta investoida niihin. Tarkoituksena on toteuttaa ja tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla
kansalaisilla on mahdollista vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa. Tämä tutkimuskysely on osa
yliopiston diplomityötä, jossa pyritään sijoittamaan rakennuksiin energiavarastoja. Näihin
varastoihin voidaan tarvittaessa tuottaa sähköenergiaa, jota voidaan kuluttaa silloin kun
sähkönkulutus jakeluverkossamme on suurta ja näin ollen sähköhinta on korkea.
Sähkönvarastoinnin tarve rakennuksissa
Sähköverkkomme on aika ajoin hyvinkin ylikuormitettuna, mikä tarkoittaa sitä, että sähkön
tuotanto ja sen kulutus eivät kohtaa. Kansalaiset käyttävät välillä huomattavasti enemmän
sähköä, kuin mitä kyetään tuottamaan. Sähköä ei voida varastoida sähköverkkoomme,
jolloin sen tuotannon on reagoitava sähkönkulutuksen heilahteluihin äärimmäisen tarkasti ja
nopeasti. Tähän tilanteeseen tosiaan on jo kehitteillä enemmän ja enemmän erilaisia
ratkaisuja. Me tarvitsemme kuitenkin jatkuvasti sähköä jokaiseen laitteeseemme, aika lailla
kellon ajasta riippumatta. Tämän työn ideana on siis tuottaa suurempiin asuinrakennuksiin
omia aurinkovoimaloita tai jopa mahdollisesti tuulivoimaloita, joiden uusiutuvat energiat
voidaan sijoittaa akuista rakennettuihin sähkövarastoihin. Tähän kaikkeen tarvitsemme
hyvin toimivan talotekniikka järjestelmän, jolloin säästämme mahdollisimman paljon
sähköenergiaa. Rakennukset varustetaan yhä useammin älykkäillä automaatio ratkaisuilla.
Nämä edesauttavat käyttäjää tekemään oikeita säätöjä ja ratkaisuja asuinrakennuksessa.
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Aurinko- ja tuulivoiman tuotannon ennustaminen on äärimmäisen hankalaa, välillä sitä ei
tule ollenkaan. Joskus sitä voi tulla niin paljon, ettemme sitä yksin kykene käyttämään.
Tällöin

ratkaisuna

on

siirtää

ylimääräinen

energia

rakennuksissa

sijaitseviin

akkuvarastoihin. Esimerkiksi kun kansalainen lataa sähköautoonsa sähköenergiaa omasta
varastosta, tämä ei kuormittaisi ja aiheuttaisi turhaa sähkönkulutus piikkiä valtakunnan
sähköverkkoon. Näin ollen sähkön tuotannon ja kulutuksen kohtaaminen ei ole niin kriittistä,
ja tällöin emme hukkaa turhaan energiaa. Mitä suurempia akkuvarastoja saamme
mahdutettua rakennuksiimme, sitä suurempia uusiutuvia energian tuotantojärjestelmiä
voimme rakentaa.
Kiitoksia ajankäytöstäsi ja vastauksistasi! Käsittelemme ja puramme näitä vastauksia
diplomityössä, joka käsittelee asuinrakennuksien sähkövarastointia.
Olisimme äärimmäisen kiitollisia, mikäli vastaisit muutamalla sanalla alla oleviin
kysymyksiin aiheesta.

Kysymys 1.

Millainen olet sähkön kuluttajana?

Vastaus 1.

Kulutan sähköä suhteessa moniin
todella vähän

Vastaus 2.

Maltillinen

Vastaus 3.

Asun yksin sähkölämmitteisessä
asunnossa ja paljon poissa kotoa,
normaali tai normaalia
pienempikulutuksinen?

Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Kysymys 2.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Tavallinen
Hyvä

Skip

Onko edellä mainittu asia sinun
mieleesi, jos ei niin mitä muuttaisit?
On mieleeni
On.
Hyvä on
Pitäisi muistaa ottaa laturit pois
seinästä, kun niitä ei käytä.
Tosi hyvä

Skip
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Kysymys 3.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Kysymys 4.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Kysymys 5.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.

Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Kysymys 6.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Entä millainen olet sähkön tuottajana?
En tuota omaa sähköäni
Tuottamaton.
Aika kehno
En tuota sähköä.
En ymmärrä

Skip
Haluaisitko olla vaikuttamassa siihen,
kuinka me tuotamme ja kulutamme
sähköä nykyään ja tulevaisuudessa?
Kyllä haluaisin
Kyllä
Jossain määrin kyllä
Kyllä
Joo

Skip

Olisitko mahdollisesti valmis tekemään
isomman varaston, jolloin tätä voitaisiin
hyödyntää esimerkiksi jakeluverkon
sähkötuottajan väliaikaisena varastona?
Olisin valmis
Kyllä
Kyllä jos investoinnissa olisi
tuottopotentiaalia
Asun rivitalossa ja mielestäni meidän
taloyhtiö sopisi sähköntuottajaksi, kun
kiinteistö on suora sähkölämmitteinen
niin suurin osa tuotetusta sähköstä
menisi kuitenkin heti käyttöön
Joo

Skip
Oletko jo törmännyt tämän kaltaisiin
ratkaisuihin, jos niin missä ja millaisiin?
En ole törmännyt
En
En
En

En oo
Skip
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Kysymys 7.

Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Kysymys 8.
Vastaus 1.
Vastaus 2.
Vastaus 3.
Vastaus 4.
Vastaus 5.
Vastaus 6.

Olisitko valmis investoimaan kyseiseen
järjestelmään asuinrakennuksessasi?
Mahdollisesti, riippuen
investointikustannuksista sekä
energiavaraston tyypistä
Mahdollisesti
Mahdollisesti
Kyllä
Ehkä

Skip
Vapaa sana, mitä mieltä olet tällaisesta
tavasta pienentää sähkönkulutuksen
hintaa?
Kuulostaa järkevältä ratkaisulta
Hyvä ajatus
Kuulostaa ihan käyttökelpoiselta
Tosi hyvä

Skip
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Kysymys 9.

