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Kirjallisuuskatsauksen selvitysten perusteella litiumioniakut ovat tällä hetkellä toiseksi yleisin sähkön varastointiteknologia. Litiumioniakkujen suosio kasvaa etenkin sähköverkkoa tukevissa järjestelmissä. Suosion kasvu johtuu litiumioniakkujen hintojen laskusta ja niiden
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Työssä suoritetut teknistaloudelliset tarkastelut pohjautuvat luotettavuuden Monte Carlo-simulaatioihin. Monte Carlo-simulaatioilla voidaan ottaa huomioon vikojen ilmenemisen satunnaisuus. Tilastoituja vikatilastoja voidaan kuitenkin käyttää myös kannattavuuslaskennan

lähtötietoina. Tällöin tulee ottaa huomioon se, että historiaan perustuva vikatilasto ei vastaa
koskaan täysin tulevaisuutta.
Käytettäessä sähkövarastoa verkon luotettavuuden kehittämiseen, mitoituksen määrittää
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olla kannattavaa verkkoyhtiölle, kun verkkoyhtiö hankkii sähkövaraston käytön palveluna
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This thesis studies the utilization and economic feasibility of battery energy storage systems
in distribution networks. Studies in this thesis were carried out with a literature review and
techno-economical evaluation. Different energy storage system technologies and their utilization were researched in the literature review. Techno-economical evaluations were made
for using battery energy storage systems to improve the reliability of distribution networks.
Focus on the improvement of reliability was in reducing customer interruption costs. The
evaluations made considered the distribution network of Järvi-Suomen Energia.
According to the literature review, lithium-ion batteries are the second most common choice
for electrical energy storing. The popularity of lithium-ion batteries is growing especially in
ancillary services. Main reasons for the growth of popularity are the continuous decrease in
the prices of lithium-ion batteries and their suitable properties for ancillary services. Finnish
laws prevent distribution system operators from owning an energy storage, except in special
cases. This means that the battery energy storage must be owned by a separate company.
From this company, the distribution system operator may purchase the battery utilization as
a service. The distribution system operator can use these services for improving the reliabil-

ity of the distribution network, voltage, and reactive power regulation, reducing peak demand power and for deferring investments. The owner of the battery energy storage system
can utilize the battery in electricity markets.
The techno-economical evaluations of this thesis were based on the reliability data gained
from Monte Carlo simulations. The Monte Carlo simulations were used to consider the random nature of faults in distribution networks. Historical fault data can also be used to perform these feasibility analyses. In that case, it must be noted that the historical data never
fully corresponds the faults that will occur in the future.
When using battery energy storage systems to improve the distribution network’s reliability,
the sizing of the battery energy storage system is defined by the powers and energies in the
island during the interruptions, but also by network protection. The functionality of the protection in islanded mode must not differ from grid-connected mode. Regarding the protection, the main factors are sufficient production of short circuit current from the inverter and
meeting the demands in time operating characteristics of the network’s fuses. Otherwise, the
sizing is defined by the needs and demands regarding which operation the battery energy
storage is used for. Based on the techno-economical evaluations made in this thesis, a battery
energy storage owned by a distribution system operator and used solely for reliability improving is not economically feasible. The utilization of a battery energy storage system may
be economically feasible when distribution system operator acquires the services from a
separate company that owns the battery. This company is called the service provider. The
key factors in the economic feasibility for the distribution system operator in this case are
the investment costs, the pricing principles of customer connection points and fees, but also
the business model created between the service provider and the distribution system operator. The business model defines the boundaries of ownership to the system between the distribution system operator and the company that owns the battery, and thus affects the investment costs and economic feasibility of both companies. The savings achievable for the distribution system operator from customer interruption costs with reliability improvement depend on the failure rate, average interruption duration and average power of the network.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
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α
𝜂

annuiteettikerroin
kustannus
yksikköhinta, kertymä
depth of discharge, purkaussyvyys
energia, energiakapasiteetti
virta
jälleenhankinta-arvo
kapasiteetin heikentymiskerroin
keskeytyksestä aiheutunut haitta
kokonaislukumäärä
lukumäärä, vuotuinen lukumäärä
nykykäyttöarvo
pätöteho
todennäköisyys, korkokanta
kulutuksen kasvukerroin
näennäisteho
pitoaika
aika, ikä
jännite
kierroslukumäärä
diskonttauskerroin
hyötysuhde

Alaindeksit
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inv

vuotuinen
aikajälleenkytkentä
keskienergiaperusteinen
energiaperusteinen
unexpected fault, odottamaton vika
huippuverkkokomponentti, vuosi
investointi-
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kk
kv
n
nk
nyk
m
maks
min
muut
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suunn.
sv
T
tm
tot
vvs

keskeytys
oikosulkukatkaisija
kiinteät, esim. muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset
käyttökapasiteetti
kokonaan vältetyt
nimellisnimelliskapasiteetti
nykyiset
kuukausi, muuntaja
maksimiminimimuut, esim. muut investointikustannukset
muuttuvat, esim. muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset
käyttö- ja kunnossapitoosittain vältetyt
pikajälleenkytkentä
tehoperusteinen
kierrätys- ja hävityssaareke, sulake
suunniteltu, esim. suunniteltu keskeytys
sähkövarasto
pitoaika, vuosina
tehonmuuntolaitteisto
total, kokonais-, esim. keskeytyksistä
verkkovaihtosuuntaaja

Lyhenteet
aFRR
AJK
BESS
BMS
CAES
CAIDI
CCS
DMS
DoD

automatic frequency restoration reserve, automaattinen taajuudenhallintareservi
aikajälleenkytkentä
battery energy storage system, akkuvarastojärjestelmä
battery management system, akunhallintajärjestelmä
compressed air energy storage, paineilmavarasto
customer average interruption duration index, keskimääräinen keskeytyksen
pituus
carbon capture and storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
distribution management system, käytöntukijärjestelmä
depth of discharge, purkaussyvyys

EoL
FCR-D
FCR-N
FFR
IRENA
JHA
JSE
KAH
LCC
LCO
LFP
Li-ion
LiS
LMO
LTO
LVDC
NaS
NCA
NMC
mFRR
PHS
PJK
P2G
SAIDI
SAIFI
SMES
SoC
SoH
SSS
TJE
UPS
VRFB
WACC

end of life, käyttöiän päättyminen
frequency containment reserve for disturbances, taajuusohjattu häiriöreservi
frequency containment reserve for normal operation, taajuusohjattu käyttöreservi
fast frequency reserve, nopea taajuusreservi
international renewable energy agency, kansainvälinen uusiutuvan energian
virasto
jälleenhankinta-arvo
Järvi-Suomen Energia Oy
keskeytyksestä aiheutunut haitta
life cycle costs, elinkaarikustannukset
litium-kobolttioksidi
litium-rautafosfaatti
litiumioni
litiumsulfaatti
litium-mangaanioksidi
litium-titanaattioksidi
low voltage direct current, pienjännitteinen tasasähkö
natrium-rikki
litium-nikkeli-koboltti-alumiinioksidi
litium-nikkeli-mangaani-kobolttioksidi
manual frequency restoration reserve, manuaalinen taajuuden palautusreservi
pumped hydro storage, pumpattava vesivarasto
pikajälleenkytkentä
power-to-gas
system average interruption duration index, keskimääräinen keskeytysaika
system average interruption frequency index, keskimääräinen vikataajuus
superconducting magnetic energy storage, suprajohtava magneettinen energiavarasto
state of charge, varaustaso
state of health, akun kunto
Suur-Savon Sähkö Oy
toimittamatta jäänyt energia
uninterrupted power supply, keskeyttämätön sähköntoimitus
vanadium-redox flow battery
weighted average cost of capital, pääoman painotettu keskikustannus
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1. JOHDANTO

Energiajärjestelmät koko maailmassa ovat murroksessa. Uusiutuvan energian tuotanto jatkaa kasvuaan, sähkökäytöt yleistyvät raskaassa teollisuudessa ja liikennöinti sähköistyy
(Alaperä 2019). Uusiutuvan energian tuotannon yleistymisen myötä energian tuotanto ei
enää tapahdu pelkästään keskitetysti, vaan tuotantolaitoksia on enemmän myös hajautettuna
sähköverkkoon. Aikaisemmin keskitetty tuotanto on siirretty kanta- ja jakeluverkkoa pitkin
kulutusasiakkaille. Hajautetun tuotannon lisääntyminen, kuten kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien lisääntyminen, ja kyvyttömyys ohjata sitä muuttavat jakeluverkon toimintaa,
kun tehoa syötetään verkkoon hajautetusti. Lisäksi sähkökäyttöjen ja liikenteen sähköistyminen aiheuttavat suurempia kulutuspiikkejä ja siten suurempia siirrettäviä tehoja, mikäli
kulutusta ei ohjata älykkäästi. Näillä muutostekijöillä voi olla vaikutusta jakeluverkkojen
kehittämiseen.
Toimitusvarmuus on energiamurroksen rinnalla toinen merkittävä jakeluverkkojen kehittämiseen liittyvä tekijä. Sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten kiristyminen vuonna
2013 on saanut jakeluverkkoyhtiöiden investointimäärät kasvuun. Jakeluverkkoja on saneerattu erilaisin menetelmin, kuten maakaapeloinnilla ja ylileveiden johtokatujen raivauksella
säävarman verkon ja toimitusvarmuusvaatimusten saavuttamiseksi. Sen saavuttamiseksi
verkostoa on uusittava myös niiltä osilta, joilla muuten olisi vielä käyttöikää jäljellä. Lisäksi
varsinkin haja-asutusalueilla haasteita lisää investointien suuret kustannukset suhteessa saavutettavaan hyötyyn, kun asiakkaita on yksittäisissä muuntopiireissä vähän.
Akkuteknologian kehittyminen ja halpeneminen on tuonut verkoston kehittämiselle uuden
vaihtoehdon. Akkuteknologia on pitkään nähty kannattamattomana investointina jakeluverkon toimitusvarmuuden tai kapasiteettitehokkuuden kannalta. Viimeaikaisen akkuteknologian hintojen voimakkaan laskun vuoksi hyödyntäminen voi olla kannattavaa ja järkevä
vaihtoehto verkoston kehittämiseksi esimerkiksi kohteissa, joissa on normaalia korkeampi
vikatiheys, verkoston saneerausta halutaan viivästyttää tai kulutuspiikkejä halutaan tasata
runkojohdon kuormituksen lieventämiseksi.
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Nykyisen lainsäädännön ja direktiivien mukaan jakeluverkkoyhtiö ei voi omistaa sähkövarastoa kuin poikkeustilanteessa, kuten tilanteessa, jossa markkinoilla ei ole saatavilla sähkövarastopalvelua. Vaikka poikkeustilanteessa jakeluverkkoyhtiö omistaisikin sähkövaraston,
ei se saa käyttää sitä kilpailuilla markkinoilla toimimiseen. Palveluntarjoaja eli markkinaosapuoli voi omistaa sähkövaraston ja käyttää sitä eri markkinoilla toimimiseen ja samalla
tarjota sähkövarastoa palveluna verkkoyhtiölle.

1.1

Työn tavoitteet ja sisältö

Diplomityön tavoitteena on arvioida sähkövarastojärjestelmän kannattavuutta JSE:n (JärviSuomen Energia Oy) jakeluverkossa. Pääpainona työssä on jakeluverkkoyhtiön näkökulma,
mutta kokonaisuutta tarkastellaan myös palveluntarjoajan näkökulmasta. Työ on osa projektia, jossa Järvi-Suomen Energialle luodaan sähkövarastojärjestelmästä pilottikohde. Järjestelmän liiketoimintamallista on menossa SSS-konsernissa (Suur-Savon Sähkö Oy) diplomityö, joten sitä ei käsitellä tässä työssä. Työhön sisältyy kirjallisuuskatsaus sekä teknistaloudellinen analyysi.
Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään sähköverkkoliiketoiminnan toimintaympäristöön, eri
sähkövarastoihin, akkujen ominaisuuksiin ja akkujärjestelmän hyödyntämismahdollisuuksiin niin jakeluverkkoyhtiön toiminnassa kuin sähkömarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan
JSE:n sähköverkon nykytilannetta ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Teknistaloudellisella
analyysillä tarkastellaan järjestelmän kannattavuutta JSE:n jakeluverkossa. Kannattavuutta
tarkastellaan keskeytyskustannusten osalta ja sähkövaraston vaikutusta jakeluverkon luotettavuuteen arvioidaan hyödyntämällä Monte Carlo-simulaatiolla todellisten vikatilastojen
pohjalta muodostettuja simuloituja vikatilastoja. Eri kohteita analysoimalla voidaan löytää
ne verkon ominaisuudet, joilla on suurin vaikutus sähkövaraston kannattavuuteen ja niiden
kriteeristöt kannattavuuden näkökulmasta, jotta koko verkosta voidaan löytää sähkövarastolle potentiaalisia kohteita. Sähkövaraston kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan
myös herkkyysanalyysein.
Työssä selvitetään, mikä on sähkövarastojärjestelmän teknistaloudellinen kannattavuus sähkönjakeluverkkotoiminnassa. Työssä selvitetään, miten jakeluverkkoyhtiö voi hyödyntää
sähkövarastoa jakeluverkossa ja miten sähkövarastoa voi hyödyntää sähkömarkkinoilla.
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Työssä muodostetaan menetelmä kannattavuuden arvioimiseksi, minkä avulla tutkitaan
myös varaston ominaisuuksien ja kustannuksien vaikutuksia kannattavuuteen. Lisäksi tutkitaan miten tarkasteltavan kohteen ominaisuudet vaikuttavat sähkövaraston sovellettavuuteen
ja mitkä tekijät määrittävät sähkövaraston koon jakeluverkossa. Kannattavuuden arvioimisessa keskitytään KAH-kustannuksista saataviin säästöihin. Laskennassa ei huomioida toimitusvarmuusvaatimuksia ja niiden vaatimien verkostoinvestointien lykkäämisestä saavutettavia säästöjä.
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2. SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jakeluverkkoliiketoiminta on säädeltyä ja valvottua monopolitoimintaa. Jokaisella jakeluverkkoyhtiöllä on Energiaviraston vahvistama jakelualue, jonka sisällä verkkoyhtiöllä on
yksinoikeus rakentaa sähkönjakeluverkkoja. Sähkönjakeluverkoilla on suuri merkitys yhteiskunnassa. Sähkönjakeluverkkoliiketoiminta muodostaa 15–50 % sähkön kokonaishinnasta ja lähes kaikki sähkönkäyttäjien kokemat sähkökatkot johtuvat jakeluverkkojen häiriöistä. Lisäksi sähkönjakeluverkot ovat tiiviisti läsnä muun infrastruktuurin kanssa ja siten
myös jokapäiväisessä elämässämme. Siksi myös sähkönjakeluverkkojen sähköturvallisuudelle on asetettu tiukat vaatimukset. (Lakervi & Partanen 2008) Tässä luvussa käsitellään
sähköverkkoliiketoiminnan toimintaympäristön ominaisuuksia ja organisointia sekä sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa sähkönjakeluverkkojen näkökulmasta.
Sähkönjakelujärjestelmä koostuu suurjännitteisestä alueverkosta, sähköasemista, keskijänniteverkosta, jakelumuuntamoista ja pienjänniteverkosta sekä niissä käytetyistä apulaitteista
ja -järjestelmistä kuten suojareleistä, käytönvalvonta-, käytöntuki- ja tietojärjestelmistä sekä
tietoliikennejärjestelmistä. Sähkönjakelujärjestelmän verkkokomponentit ovat yleensä pitkäikäisiä. Verkkokomponenttien, kuten sähköasemien, johtimien ja kaapeleiden sekä jakelumuuntamoiden käyttöiät ovat tyypillisesti 30–50 vuotta. Apulaitteiden kuten suojareleiden
ja energiamittareiden käyttöiät ovat lyhyempiä, noin 10–20 vuotta. (Lakervi & Partanen
2008) Pitkät käyttöiät korostavat verkostosuunnittelun merkitystä ja tulevaisuuden ennusteiden huomioimista.
Sähköverkkoa voidaan rakentaa ja käyttää joko säteittäisesti tai silmukoidusti eli rengasmaisesti. Säteittäisen verkon häiriöiden rajaus on helpompaa sekä suojauksen toteuttaminen ja
jännitteensäätö yksinkertaisempaa kuin silmukoidussa verkossa. Lisäksi oikosulkuvirrat
ovat pienemmät säteittäisessä verkossa. Silmukoitua verkkoa taas puoltaa pienemmät jännitteenalenemat ja energiahäviöt. Jakeluverkoille tyypillistä on niiden säteittäinen käyttö.
Yleensä pienjänniteverkko rakennetaan ja sitä operoidaan säteittäisenä. Keskijänniteverkko
yleensä rakennetaan silmukoidusti, mutta sitä operoidaan normaalitilanteessa säteittäisenä.
Silmukointi mahdollistaa vika- tai huoltotilanteessa varasyötön, jolla voidaan parantaa verkon käyttövarmuutta. Jakorajana toimivat erottimet, joko käsin ohjattavat tai kauko-ohjattavat. Mikäli silmukoidun keskijänniteverkon kustannukset esimerkiksi haja-asutusalueella
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ovat suuremmat, kuin sillä saavutettava hyöty keskeytyskustannuksissa, ei silmukoidun verkon rakentaminen ole kannattavaa. Tällöin keskijänniteverkkokin rakennetaan säteittäisesti.
(Lakervi & Partanen 2008) Myös pienjänniteverkkoa voidaan rakentaa silmukoidusti, jos
sillä saavutetaan merkittävää hyötyä toimitusvarmuudessa.
Trendinä jakeluverkkoliiketoiminnan organisoinnissa on ollut viime aikoina kasvava palveluiden hyödyntäminen. Toimintojen tehokkuutta on haettu ostamalla palveluina muun muassa suunnittelu, rakentaminen sekä korjaus ja kunnossapito. Omaisuudenhallinta, sisältäen
liiketoiminnan ja verkon kehittämisen suunnittelun sekä verkoston rakentamisen, pysyy
edelleen verkkoyhtiön ydintoimintona. Jakeluverkkoliiketoimintaan kuuluu siis myös paljon
muita, palveluita tuottavia yhtiöitä verkot omistavien verkkoyhtiöiden lisäksi. (Lakervi &
Partanen 2008)

2.1

Valvontamalli

Sähkönjakeluverkkoliiketoimintaa Suomessa valvoo Energiavirasto. Valvonnan päätavoitteita ovat verkkopalveluiden korkea laatu ja kohtuullinen hinnoittelu. Muita keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi tasapuolisuus, verkon ja liiketoiminnan kehittäminen sekä liiketoiminnan jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja tehokkuus. Valvonta toteutetaan Energiaviraston valvontamallin mukaisesti. Valvontamalli muodostetaan kullekin valvontajaksolle etukäteen. Yksi
valvontajakso kestää 4 vuotta. Viimeisin valvontamalli on neljännellä (2016–2019) ja viidennellä valvontajaksolla (2020–2023) käytettävä valvontamalli. (Energiavirasto 2018) Valvontamallin mukaisesti lasketaan valvontajakson aikana jakeluverkkoyhtiölle sallittu kohtuullinen tuotto ja toteutunut oikaistu tulos. Kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen laskentaan vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 2.1. Kohtuullinen tuotto ja toteutunut oikaistu tulos lasketaan jokaiselle valvontajakson vuodelle. Tämän jälkeen eri valvontajakson vuosien toteutuneet oikaistut tulokset lasketaan yhteen ja niistä vähennetään eri valvontajakson vuosien kohtuullisten tuottojen summa. Jos koko valvontajakson ajalta kertyneet toteutuneet oikaistut tulokset ovat pienemmät kuin valvontajakson kohtuulliset tuotot,
verkkoyhtiölle kertyy alijäämää. Vastaavasti jos koko valvontajakson ajalta kertyneet toteutuneet oikaistut tulokset ovat suuremmat kuin valvontajakson kohtuulliset tuotot, verkkoyh-
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tiölle kertyy ylijäämää. Ali- tai ylijäämä siirtyy seuraavan seuraavalle valvontajaksolle. Siirtyvän ali- tai ylijäämän laskentaan vaikuttaa myös edellisen valvontajakson ali- tai ylijäämä.
Lisäksi jos ylijäämä ylittää kohtuullisen tuoton määrän vähintään viidellä prosentilla, on ylijäämästä maksettava korkoa. (Energiavirasto 2018)

Kuva 2.1

Valvontajaksojen 2016–2019 ja 2020–2023 valvontamenetelmät. (Energiavirasto 2018)

Jos verkonhaltijalle jää alijäämää, se on mahdollista tasoittaa vain seuraavan valvontajakson
aikana. Jos taas verkonhaltijalle jää ylijäämää, se täytyy tasoittaa seuraavan valvontajakson
aikana. Tasoittamiseen voi painavasta syystä hakea lisäaikaa. (Energiavirasto 2018)

2.1.1 Kohtuullinen tuotto
Kohtuullisella tuotolla rajoitetaan verkkoyhtiön tuottoa. Kohtuullinen tuotto lasketaan kohtuullisen tuottoasteen ja verkkoyhtiön pääoman tulona. Verkkoyhtiön pääomaksi katsotaan
kohtuullisen tuoton laskennassa verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma ja korollinen vieras pääoma.
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Pääoma muodostaa verkkoyhtiön taseeseen vastattavaa-puolen. Taseessa huomioidaan verkkoyhtiön koroton vieras pääoma, mutta sitä ei huomioida kohtuullisen tuoton laskennassa.
Vastattavaa-puoli korjataan tasauserällä vastaamaan taseen vastaavaa-puolta. Vastaavapuoli taas koostuu verkkotoimintaan sitoutuneesta oikaistusta omaisuudesta. Sähköverkkoon
sitoutuneen omaisuuden käyttöarvona käytetään oikaistusta sähköverkon JHA:sta (jälleenhankinta-arvo) laskettua NKA:ta. (nykykäyttöarvo). Sähköverkkoon sitoutunut omaisuus on
tyypillisesti suurin yksittäinen tekijä verkkotoimintaan sitoutuneessa omaisuudessa. Tietyn
verkkokomponentin JHA voidaan laskea yhtälöllä
𝐽𝐻𝐴𝑖 = 𝑐𝑖 𝑛𝑖

(2.1)

jossa JHAi on verkkokomponentin i kaikkien verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvo, ci
on verkkokomponentin i Energiaviraston määrittämä yksikköhinta ja ni verkkokomponenttien i lukumäärä verkossa. Koko sähköverkon JHA on yksittäisten verkkokomponenttien
JHA:n summa. Yksikköhinta sisältää kaikki kustannukset investoinnista asennukseen.
JHA:n avulla sähköverkon NKA voidaan laskea yhtälöllä

𝑁𝐾𝐴𝑖 = (1 −

𝑡𝑎𝑣𝑒,𝑖
) 𝐽𝐻𝐴𝑖
𝑇𝑖

(2.2)

jossa NKAi on verkkokomponentin i kaikkien verkkokomponenttien nykykäyttöarvo, tave on
verkkokomponentin i kaikkien verkkokomponenttien keski-ikä ja Ti verkkokomponentin pitoaika. Koko sähköverkon NKA on kaikkien verkkokomponenttien NKA:n summa. NKA:n
lisäksi oikaistuun taseeseen katsotaan kuuluvaksi vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset. (Energiavirasto 2018) Koska verkkokomponenttien yksikköhintoina käytetään Energiaviraston
määrittelemiä yksikköhintoja, hankkimalla verkkokomponentteja halvemmalla kuin määritellyt yksikköhinnat, voi verkkoyhtiö tehdä enemmän tuottoa.
Kohtuullisena tuottoasteena käytetään pääoman painotetun keskikustannusta eli WACCprosenttia (Weighted Average Cost of Capital). WACC-prosentti kuvaa oman ja vieraan korollisen pääoman painotettua keskiarvoa. (Energiavirasto 2018) Kohtuullinen tuotto toimii
verkkoyhtiöille investointikannustimena. Verkkokomponenttien NKA laskee joka vuosi. Investointi uusiin verkkokomponentteihin nostaa NKA:ta, jolloin myös verkkoyhtiön kohtuullinen tuotto kasvaa.
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2.1.2 Toteutunut oikaistu tulos
Toteutuneen oikaistun tuloksen pohjana on eriytetyn tuloslaskelman liiketulos, palautettavat
eriytetyn tuloslaskelman erät ja muut tuloksen korjauserät sekä eri kannustimet, kuten kuvassa 2.1. Eriytetyn tuloslaskelman liiketulokseen lisätään aluksi palautettavat eriytetyn tuloslaskelman erät, jonka jälkeen siitä vähennetään muut tuloksen korjauserät. Tämän jälkeen
huomioidaan eri kannustimet. Eri kannustimia ovat investointi-, laatu-, tehostamis-, toimitusvarmuus- ja innovaatiokannustimet.
Investointikannustimen tarkoitus on kannustaa kustannustehokkaisiin investointeihin sekä
mahdollistaa korvausinvestoinnit. Kuten edellisessä luvussa mainittiinkin, määritettyjä yksikköhintoja alhaisemmilla toteutuneilla investoinneilla verkkoyhtiö saa suuremman arvon
investoinneilleen. Toinen investointikannustimen vaikutus on oikaistusta JHA:sta laskettava
tasapoisto. Tasapoistossa sallitaan pitoaikojen mukaiseen keskimääräiseen oikaistuun tasapoistoon perustuva poistotaso, joka sallitaan aina täysimääräisenä. Poistotaso sallitaan valitun pitoajan ylittämisen jälkeenkin, kunhan verkkokomponentti on yhä käytössä. Oikeilla
pitoaikojen valinnoilla voidaan mahdollistaa kaikki tarvittavat korvausinvestoinnit. (Energiavirasto 2018)
Laatukannustin on muodostettu kannustamaan verkkoyhtiötä kehittämän sähkönjakelun laatua. Laatukannustimessa tarkastellaan verkkoyhtiön toimitusvarmuutta vertaamalla toteutuneita keskeytyskustannuksia eli KAH-kustannuksia (Keskeytyksestä Aiheutunut Haitta) vertailutason keskeytyskustannuksiin. Viidennellä valvontajaksolla (2020–2023) käytetään
vuosien 2012–2019 keskeytyskustannuksia keskijännitejakeluverkon keskeytyskustannusten vertailutasona. Vertailutasoa pienemmät toteutuneet keskeytyskustannukset vähentävät
toteutunutta oikaistua tulosta ja vastaavasti vertailutasoa suuremmat toteutuneet keskeytyskustannukset kasvattavat toteutunutta oikaistua tulosta. Vaikutus toteutuneeseen oikaistuun
tulokseen lasketaan vähentämällä vertailutasosta toteutuneet keskeytyskustannukset. Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa laatukannustimen vaikutusta on rajoitettu. Laatukannustimen vaikutus toteutuneeseen oikaistuun tulokseen voi olla enintään 15 % kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. Energiavirasto on määritellyt yksikköhinnat keskeytyksistä aiheutuneille haitoille pika- ja aikajälleenkytkennöille, odottamattomille keskeytyksille sekä
suunnitelluille keskeytyksille. Yksikköhinnat on määritelty vuoden 2005 rahanarvossa ja ne
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tulee laskennassa korjata kuluttajahintaindeksillä tarkasteltavan vuoden rahanarvoon. (Energiavirasto 2018)
Tehostamiskannustin kannustaa monopoliasemassa toimivia verkkoyhtiötä tehostamaan toimintaansa kustannustehokkaammaksi. Tehostamiskannustimeen kuuluu yleinen tehostamistavoite ja yrityskohtainen tehostamistavoite. Viidennellä valvontajaksolla tehostamistavoite
koostuu vain yrityskohtaisesta tehostamistavoitteesta. Tehostamiskannustimen tarkastelussa
määritetään kontrolloitavissa olevien operatiivisten kustannusten avulla tehostamiskustannukset. Toteutuneita tehostamiskustannuksia verrataan vertailutasoon eli kohtuullisiin tehostamiskustannuksiin. Vaikutus toteutuneeseen oikaistuun tulokseen lasketaan vähentämällä
vertailutasosta toteutuneet tehostamiskustannukset. Toteutuneiden tehostamiskustannusten
ollessa pienemmät kuin vertailutaso, toteutunut oikaistu tulos pienenee. Myös tehostamiskannustimen vaikutusta on rajoitettu. Tehostamiskannustimen vaikutus voi olla enintään
20 % verkkoyhtiön kohtuullisesta tuotosta. (Energiavirasto 2018)
Toimitusvarmuuskannustin luotiin sähkömarkkinalaissa vuonna 2013 asetettujen toimitusvarmuusvaatimusten huomioimiseksi. Toimitusvarmuusvaatimukset on esitelty tarkemmin
luvussa 5.1.3. Toimitusvarmuuskannustin mahdollistaa toimitusvarmuusvaatimusten mahdollisesti vaatimien ennenaikaisten korvausinvestointien alaskirjauksen. Kesken pitoajan
korvatun verkkokomponentin jäljelle jäänyt NKA:n jäännösarvo voidaan alaskirjata. Yksittäisiä verkkokomponentteja ei voi alaskirjata, vaan kannustin on tarkoitettu suurempien kokonaisuuksien ennenaikaisten investointien kompensoimiseksi. Kuitenkin kunnossapito- ja
varautumistoimia, kuten johtokadun vierimetsän hoito taimikko- tai ensiharvennusvaiheessa
ja riskipuiden havainnointi, voidaan sisällyttää toimitusvarmuuskannustimeen. Toimitusvarmuuskannustimen vaikutus vähennetään toteutuneesta oikaistusta tuloksesta. Vaikutus lasketaan summaamalla NKA:n jäännösarvot ja kunnossapito- ja varautumistoimenpiteiden
kohtuulliset kustannukset. Toimitusvarmuuskannustimeen hyväksymisen ehtona on perustelu, miksi ilman ennenaikaisia korvausinvestointeja ei ole mahdollista saavuttaa toimitusvarmuuskriteerejä annetussa määräajassa. (Energiavirasto 2018)
Innovaatiokannustimella kannustetaan verkkoyhtiötä kehittämään ja käyttämään innovatiivisia teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja. Teknologian kehittyessä verkkoyhtiölle voi aiheutua kustannuksia tutkimuksista ja kehityksestä ennen kehitettäviä tekniikoita tai toimintoja
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voidaan hyödyntää. Innovaatiokannustimeen sisällyttämisen ehtona on tutkimus- ja kehityskustannusten suora liittyminen toimialan uuden tiedon, tuotteen, toimintatavan tai teknologian syntymiseen. Innovaatiokannustimeen hyväksyttyjen hankkeiden tulee olla julkisia. Innovaatiokannustimeen hyväksyttävät tutkimus- ja kehityskustannukset vähennetään toteutuneesta oikaistusta tuotosta. Innovaatiokannustin voi olla kuitenkin enintään 1 % verkkoyhtiön kyseisen valvontajakson liikevaihdosta. (Energiavirasto 2018)
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3. JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY

JSE on Järvi-Suomen alueella toimiva jakeluverkkoyhtiö. JSE:n omistaa Suur-Savon Sähkö.
Molempien yhtiöiden kotipaikkana toimii Mikkeli. JSE huolehtii sähköenergian jakelusta,
mutta itse verkko on SSS:n omistuksessa. Muita SSS-konsernin yhtiöitä ovat sähkön myyntiyhtiö Lumme Energia ja kaukolämpöyhtiö Lempeä. SSS:stä 60 % on alueen kuntien omistuksessa. (SSS 2020) Kuvassa 3.1 on esitetty JSE verkkoalue. JSE vastaa sähkönjakelusta
27 000 km pituisessa sähköverkossa ja sähkönjakelun asiakkaita on yli 100 000. Johtopituus
asiakasta kohden on siis 260 m. (JSE 2021) JSE on yksi pisimpiä johtopituuksia per asiakas
omaavista jakeluverkkoyhtiöistä (Partanen 2018). JSE:n vuosittainen liikevaihto on noin 120
M€. Vuotuiset investoinnit verkon kehittämiseen JSE:llä on noin 50 M€. (JSE 2021)

Kuva 3.1

3.1

JSE:n sähköverkon alue. (JSE 2021)

Verkon kehittäminen

Vuonna 2020 JSE:n keskijänniteverkosta 15 % ja pienjänniteverkosta 29 % oli kaapeliverkkoa. Nykyhetkellä suurin osa JSE:n verkosta on ilmajohtoa. (Pajunen 2021) Kuvassa 3.2 on
esitetty JSE:n koko verkon SAIDI-kehitys (System Average Interruption Duration Index)
viime vuosina.

23

Kuva 3.2

Keskimääräinen asiakkaan kuukausittain kokema keskeytysaika (SAIDI) koko JSE:n sähköverkossa. Mediaanisuodatettu. (Pajunen 2021)

Viime vuosien verkon kehittäminen on laskenut SAIDI:a koko verkossa voimakkaasti.
Vuonna 2020 koko verkon SAIDI oli enää noin puolet vuoden 2011 tasosta. Tulevaisuudessa
toimitusvarmuusvaatimusten vuoksi uutta verkkoa rakennetaan ja nykyistä verkkoa saneerataan pääasiassa kaapeloimalla (Pajunen 2021). Kuitenkin tärkeää verkon kehittämisessä
on huomioida kaikki mahdolliset verkon kehittämisvaihtoehdot taloudellisimpien ratkaisujen löytämiseksi.

3.2

Suomenniemen sähkövarasto

SSS:n ja LUTin tutkimushankkeissa kehitettiin vuonna 2012 LVDC (Low Voltage Direct
Current) eli pienjännitteinen tasasähköjakelujärjestelmä Suomenniemelle. Järjestelmä sisältää 1,7 km bipolarista LVDC-verkkoa, paikallista aurinkosähkötuotantoa ja 60 kWh:n akkuvaraston. (Partanen 2018; LUT 2019) LVDC tasasähköjärjestelmä on esitetty kuvassa 3.3.
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Kuva 3.3

Suomenniemen LVDC tasasähköjärjestelmä. (Partanen 2018)

Järjestelmä on liitetty keskijännitejohtoon tasasuuntaajan sisältävällä muuntamolla. LVDCverkossa akut voidaan kytkeä suoraan DC-verkkoon ilman suuntaajaa tai muuntajaa. Asiakkaiden liittymispisteillä on DC/AC vaihtosuuntaajat. Kaapeloitu LVDC-verkko on säävarma. Kyseistä mikroverkkoa voidaan hyödyntää toimitusvarmuuden kehittämiseen, kulutusjoustoon ja akulla voidaan säätää DC-verkon jännitettä. Järjestelmä kykenee toimimaan
saarekkeena talvella useita tunteja ja kesäaikaan jopa vuorokausia. (Partanen 2018; LUT
2019)
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4. SÄHKÖVARASTOT

Sähkövarastoilla varastoidaan sähköä myöhempää käyttöä varten. Sähkövarastot voidaan
luokitella niiden varastoinnissa hyödyntämän energian muodon ja varastoinnin keston mukaan sekä sen mukaan, varastoidaanko pääasiassa tehoa vai energiaa. Sähkövarastosta riippuen energia voidaan varastoida sähkö- tai magneettikentän energiaan, sähkökemialliseen
energiaan, kemialliseen energiaan, mekaaniseen energiaan tai lämpöön. Pitkäaikaisvarastoilla varastoidaan sähköä viikoiksi, kuukausiksi ja jopa vuosiksi. Lyhytaikaisvarastoilla varastointiaika on sekunneista päiviin. Sähkön varastointiin on kehitetty useita eri teknologioita, joista PHS (Pumped Hydro Storage) eli pumpattava vesivarasto on yleisin (Mongird et
al. 2019). Vesivoimalan yhteydessä voidaan hyödyntää veden potentiaalienergian varastointia. Veden varastoiminen myöhempää käyttöä varten mahdollistaa vesivoimalan paremman
hyödyntämisen markkinoilla. Tässä luvussa käsitellään erilaisia sähkövarastoja. Muita sähkövarastoja ovat esimerkiksi paineilmavarasto CAES (Compressed Air Energy Storage),
vauhtipyörä, suprajohtava magneettinen energia varasto SMES (Superconducting Magnetic
Energy Storage), erilaiset akkuteknologiat ja kondensaattorit sekä superkondensaattorit.
PHS:llä voidaan varastoida energiaa pumppaamalla vettä alemmasta vesivarannosta ylemmällä sijaitsevaan vesivarantoon. Vesivoima on pitkään hyödynnetty energiantuotantoteknologia ja myös PHS on teknisesti kypsä teknologia. Sen hyötyjä ovat pienet energiainvestointikustannukset, pitkäikäisyys, käytön joustavuus, suuret varastokapasiteetit ja pitkien varastointiaikojen mahdollisuus sekä matalat varastointikustannukset. Kuitenkin energiatiheys
on pieni ja PHS vaatii paljon maapinta-alaa sekä maantieteellisesti sopivan kohteen. Matalasta energiainvestointikustannuksesta huolimatta investointikustannukset ovat suuret ja rakennusaika on pitkä. (IRENA 2017) CAES:ssa ilmaa paineistetaan kompressoreilla varastoon, josta se voidaan myöhemmin vapauttaa kaasuturbiiniin. Tyypillisesti ilma paineistetaan maanalaiseen luolaan. Käytöstä poistuneet kaasukentät tai suolakaivokset ovat yleisiä
vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisesti luola voidaan rakentaa itse maaperään, mutta se nostaa investointikustannuksia. Myös metalliset säiliöt ovat teknisesti toteutettavissa, mutta taloudellisesti kannattamattomia. Paineilma paineistetaan tyypillisesti 4–8 MPa paineeseen, jolloin
käyttö vaatii myös ilman jäähdyttämistä ja lämmittämistä. Paineistettaessa ilmaa se lämpenee ja vapautettaessa ilmaa varastosta se laajenee, ja jäähtyy. Varastoidun ilma jäähdytetään
yleensä vapauttamalla lämpöä jäähdyttimen kautta ympäristöön. Tuotannon aikana ilmaa
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lämmitetään polttoaineella, esimerkiksi maakaasulla. Pakokaasut voidaan rekuperoida hyötysuhteen parantamiseksi. (IRENA 2017) Sekä PHS, että CAES soveltuvat pitkäaikaiseen
varastointiin, jossa purkausajat voivat olla useita tunteja, jopa yli vuorokauden mittaisia.
Vauhtipyörä varastoi energiaa pyörivän massan pyörimisenergiaan. Vauhtipyörän lataaminen ja purkaminen toteutetaan kiihdyttämällä tai jarruttamalla vauhtipyörää. Vauhtipyörän
hyötyjä ovat nopea lataaminen ja purkaminen, pitkä syklinen ikä, suuri tehotiheys ja vähäinen kunnossapito. Vauhtipyörät omaavat toisaalta matalan energiatiheyden ja suuret itsepurkautumisasteet. Lisäksi laakereiden vaihtoväli on korkea, vaihtoehtoisesti käytettävät sähkömagneettiset laakerit taas vaativat sähköä toimiakseen madaltaen täten järjestelmän hyötysuhdetta. (IRENA 2017) Vauhtipyöriä käytetään tyypillisesti lyhyen ajan sähkövarastoina.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat sähkön laadun parantaminen tehon ja taajuuden stabiiliuden
ylläpitämisessä. Vauhtipyöriä voidaan käyttää myös keskeytymättömän sähkön toimituksen
vaativissa järjestelmissä, kuten datakeskuksissa. Tällöin vauhtipyörää käytetään sähkön toimituksen varmistamisessa siltana varsinaisen varasyöttöjärjestelmän käynnistämisen aikana.
(Zakeri & Syri 2014)
Kondensaattorit ovat yksi suorimmista tavoista varastoida sähköä. Ne kykenevät nopeaan
vasteaikaan ja korkeaan hyötysuhteeseen pitkällä eliniällä. Kondensaattoreilla on kuitenkin
pieni energiatiheys. Se onkin johtanut superkondensaattoreiden kehittämiseen. Superkondensaattoreiden energiatiheys on hieman parempi, mutta ei niin suuri, että ne soveltuisivat
pidempiaikaiseen energianvarastointiin. Kondensaattoreiden ja superkondensaattoreiden
tyypillisimpiä käyttökohteita energianvarastoinnissa on vauhtipyörän tavoin sähkön laadun
parantaminen ja hetkellinen varasyöttö varsinaisen varasyöttöjärjestelmän käynnistyessä.
Suprajohtavia magneettisia energiavarastoja eli SMES:ä käytetään kondensaattoreiden tavoin sähkön laadun varmistamisessa. SMES varastoi energiaa magneettikenttään mahdollistaen korkean varastoinnin hyötysuhteen ja nopean vasteajan sekä pitkän syklisen iän.
SMES:n haasteita ovat korkeat investointikustannukset ja voimakkaiden magneettikenttien
aiheuttamat ympäristöongelmat. (Zakeri & Syri 2014)
P2G-teknologiat (Power-to-Gas) mahdollistavat uusiutuvan energian hyödyntämisen erilaisten kaasujen talteenotossa ja varastoinnissa. P2G-teknologioilla voidaan tuottaa muun muassa vetyä ja yhdistettynä CCS:n (Carbon Capture and Storage) eli hiilidioksidin talteenoton
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kanssa voidaan tuottaa esimerkiksi metaania. Vetyä voidaan tuottaa elektrolyysillä erottamalla sähköllä vedestä vety ja happi toisistaan. Sähköllä voidaan tuottaa varastoidusta vedystä metaania yhdistämällä siihen talteen otetun hiilidioksidin sisältämää hiiltä. Vetyä voidaan myös käyttää polttoaineena. Tällöin polttokennoilla tuotetaan varastoidusta vedystä
sähköä ja lämpöä. (Zakeri & Syri 2014)

4.1

Akkuteknologioita

Erilaisia akkuteknologioita on kehitetty paljon. Vanhin ja käytetyin akkuteknologia on lyijyakku. Lyijyakut ovat suhteellisen halpoja, mutta omaavat hieman muita teknologioita alhaisemmat tekniset ominaisuudet. Käytettävyyden ja teknologian kypsyyden vuoksi myös
kierrätysaste on lyijyakuilla korkea. (IRENA 2017) Muita perinteisiä paljon käytettyjä akkuteknologioita ovat esimerkiksi NaS-(natrium-rikki) ja NaNiCl2 (natrium-nikkeli-kloridi)akut, Ni-Cd-(nikkeli-kadmium) ja Li-ion(litiumioni)-akut. Perinteisissä akkuteknologioissa
energia varastoituu akun elektrodiin. Virtausakut (engl. flow battery) ovat akkuja, joissa
energia varastoituu elektrolyyttiin. Tämä mahdollistaa energia- ja tehokapasiteettien itsenäisen suunnittelun. Energiakapasiteettiin vaikuttaa elektrolyytin määrä ja tehokapasiteettiin
vaikuttaa kennojen aktiivisen alueen suuruus. Virtausakkujen muokattavuus käyttökohteen
mukaan onkin herättänyt suurta kiinnostusta niitä kohtaan, mutta tällä hetkellä suuret investointikustannukset ja rajattu toimintalämpötila ovat rajoittaneet virtausakkujen käyttöönottoa. (Zakeri & Syri 2014) Virtausakkuteknologioita ovat esimerkiksi VRFB-(Vanadium-Redox Flow Battery), Zn-Br-(sinkki-bromi) ja Fe-Cr (rauta-kromi)-akut. (IRENA 2017; Zakeri
& Syri 2014)
Tällä hetkellä litiumioniakut tarjoavat soveltuvuutta ja hyvää suorituskykyä lähes kaikissa
sähköverkkoa tukevissa käytöissä. Litiumioniakuilla on korkea kennojännite ja siten myös
korkea ominaisenergia. Ne omaavat hyvän hyötysuhteen, matalan itsepurkautumisasteen ja
ne kykenevät suuriin lataus- ja purkautumisvirtoihin. Lisäksi niillä on hyvä kalenteri- ja syklinen käyttöikä, mutta maksavat hieman enemmän muihin akkuteknologioihin verrattuna.
Niissä on myös turvallisuusriskejä ja ne vaativat hienostunutta akuston hallintaa. Turvallisuusriskeistä suurin on terminen vuoto, jossa katodien ylikuumeneminen aiheuttaa kaasuvuotoja, jotka puolestaan ovat paloturvallisuusriskejä. Termistä vuotoa voi aiheuttaa liian
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korkea ulkoinen lämpötila, akun minimi- ja maksimivaraustasojen ohittaminen sekä suurivirtainen lataus. (IRENA 2017; Sihvonen & Honkapuro 2020) Litiumioniakut ovat tällä hetkellä suosituin sähkön varastoinnin vaihtoehto PHS:n jälkeen. (Mongird et al. 2019) Hyvien
ominaisuuksiensa ja käytettävyytensä vuoksi tässä työssä tarkastellaan sähkövarastojärjestelmän energiavarastona nimenomaan litiumioniakkuja.

4.2

Akkujen ominaisuuksia

Akustolla tai akulla tarkoitetaan akkuyksikköä (engl. battery pack). Akkuyksikkö koostuu
akunhallintajärjestelmällä (engl. BMS, Battery Management System) yhdistetyistä akkumoduuleista (engl. cell module). Akkumoduulit taas kootaan yksittäisistä akkukennoista (engl.
battery cell). Akun C-arvo kuvaa akun latauksen tai purkamisen maksimivirtaa suhteessa sen
kapasiteettiin, eli kuinka nopeasti akku voidaan purkaa. Arvolla 1C 10 Ah:n akkua voidaan
purkaa 10 A virralla tunnin ajan. Arvolla 2 C voidaan taas purkaa 10 Ah:n akkua 20 A virralla puolen tunnin ajan. Vastaava ominaisuus on myös energia-tehosuhde. Energia-tehosuhteella tarkoitetaan tuntimäärää, jonka ajan akkua voidaan purkaa maksimiteholla. Esimerkiksi 100 kWh:n akkua, jonka energia-tehosuhde on 2 tuntia, voidaan purkaa 2 tuntia 50
kW:n teholla.
Akun nimellisenergiakapasiteetti kuvaa akkuun varastoitavan energian maksimimäärää.
Käyttökapasiteetti taas kuvaa akusta käyttöön saatavilla olevan energian maksimimäärää.
Akun ikääntymisen ja hyötysuhteen vuoksi käyttökapasiteetti on aina pienempi kuin nimelliskapasiteetti. (IRENA 2017) Joskus puhutaan myös akkujen ominaistehosta ja -energiasta.
Nämä kuvaavat vastaavasti akun tehoa ja energiaa suhteessa sen painoon. Hyötysuhteella
tarkoitetaan yhden syklin hyötysuhdetta. Sykli taas on yksi täysi purkaus-latauskierto. Akun
nimellistehokapasiteetti kuvaa akun purkamisen aikana saatavaa maksimitehoa. Tyypillisesti akulle on määritetty jatkuvan syötön maksimiteho ja hetkellisen syötön maksimiteho.
Akun ikääntymisen myötä sen teho- ja energiakapasiteetti heikkenee. Akun ikää kuvaavat
akun kalenteri-ikä ja syklinen ikä. Sykliseen ikään vaikuttaa purkaussyvyys (engl. DOD,
Depth of Discharge) ja syklien määrä. Purkaussyvyydellä tarkoitetaan osuutta akun kapasiteetista, joka keskimääräisesti yhden syklin aikana puretaan ja ladataan. Kuvassa 4.1 on esitetty keskimääräisen purkaussyvyyden vaikutuksia akun sykliseen ikään.
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Kuva 4.1

Esimerkki eri litiumioniakkujen purkaussyvyyden (DoD) vaikutuksista akun sykliseen elinikään (Cycle No.), kun kennojen lämpötila on 25 °C ja keskimääräinen varaustaso 50 %. (Xu
et al. 2016)

Kuvasta 4.1 huomataan, että mitä suurempi on keskimääräinen akun purkaussyvyys, sitä
pienempi on akun syklinen elinikä. Kalenteri-ikään vaikuttavat akun varaustaso (engl. SOC,
State of Charge) ja lämpötila. Lämpötilan ja varaustason vaikutuksia akun käyttökapasiteettiin on esitetty kuvissa 4.2 ja 4.3.

Kuva 4.2

Esimerkki erään litiumioniakun käyttökapasiteetin heikkenemisestä kennojen eri lämpötiloilla, kun akun keskimääräinen varaustaso on 50 %. (Xu et al. 2016)
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Kuva 4.3

Esimerkki litiumioniakun käyttökapasiteetin heikkenemisestä keskimääräisen varaustason
muuttuessa, kun akun kennojen lämpötila on 25 °C. (Xu et al. 2016)

Kuvasta 4.2 nähdään, että suuremmilla kennojen lämpötiloilla myös käyttökapasiteetin heikkeneminen on suurempaa. Kuvasta 4.3 taas huomataan, että matalammilla keskimääräisillä
varaustasoilla myös käyttökapasiteetin heikkeneminen on matalampaa. Mitä korkeammassa
lämpötilassa akku on, mitä suurempi purkaussyvyys ja mitä useammin akkua ladataan ja
puretaan, sitä nopeampaa kapasiteetin heikentyminen on. Akkujen varaustaso myös laskee
itsestään riippumatta siitä, käytetäänkö akkua vai ei. (Santhanagopalan 2015; Luo et al.
2014; Zakeri & Syri 2014) Kennojen lämpötilan, purkaussyvyyden ja keskimääräisen varaustason vaikutukset akun kapasiteetin heikkenemiseen riippuu käytettävästä akkuteknologiasta. Suunniteltaessa sähkövarastojärjestelmää on hyvä ottaa huomioon eri akkujen ominaisuudet ja niiden vaikutukset järjestelmään toimintaan ja elinikään.
Käytettäessä akkuja energiaperusteisissa ratkaisuissa, akun käyttöiän loppu (engl. EoL, End
of Life) saavutetaan, kun akun nimellisenergiakapasiteetista on jäljellä noin 70–80 % ja vastaavasti myös tehoperusteisissa ratkaisuissa, kun nimellistehokapasiteetista on jäljellä noin
70–80 %. Järjestelmäsuunnittelu on tehtävä niin, että akku suoriutuu varmasti tehtävistään
myös käyttöiän loppuvaiheessa. (Santhanagopalan 2015). Riippuen akun käyttökohteesta
EoL saavutetaan joko kalenteri-iän tai syklisen iän vuoksi.
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4.2.1 Litiumioniakkujen ominaisuuksia
Erilaisia kemioita ja yhdistelmiä hyödyntäviä litiumioniakkuja on markkinoilla paljon.
Kolme käytetyintä kaupallistettua yhdistettä litiumioniakuissa ovat LCO (litium-kobolttioksidi), NMC (litium-nikkeli-mangaani-kobolttioksidi) ja NCA (litium-nikkeli-koboltti-alumiinioksidi). (Sihvonen & Honkapuro 2020) Yksi käyttöään kasvattava litiumioniakkuteknologia on LTO (litium-titanaattioksidi). Muita litiumioniakkuteknologioita ovat esimerkiksi LFP (litium-rauta-fosfaatti), LMO (litium-mangaanioksidi) ja LiS (litiumsulfaatti).
LCO-akkujen suurin käyttökohde on kannettavat sähkölaitteet, mikä osittain selittää niiden
kuulumista käytetyimpien teknologioiden joukkoon. LMO-akkujen suurin käyttökohde on
lääketieteelliset laitteet. LFP-, NMC- ja NCA-akkujen suurimpia käyttökohteita ovat sähköautot ja sähköverkkoa tukevat sähkövarastot. LFP-akut ovat näistä kolmesta teknologiasta
vähiten käytetty vaihtoehto sähköverkkoa tukevissa BESS:ssä (Battery Energy Storage System) eli akkuvarastoissa nykyhetkellä, mutta turvallisuutensa ja pidemmän eliniänsä ansiosta
LFP-akut voivat olla erittäin lupaava vaihtoehto jo lähitulevaisuudessa. (Killer et al. 2020)
Taulukossa 4.1 on esitetty yleisiä litiumioniakkujen teknisiä arvoja eri tutkimuksista ja julkaisuista.
Taulukko 4.1

Litiumioniakkujen teknisiä arvoja eri lähteistä. (a: litiumioniakut pois lukien LTO-akut, b:
LTO-akut, c: syklinen ikä 80 % purkaussyvyyden sykleillä, - ei käsitelty tutkimuksessa)
ItsepurkautuKalenteri-ikä
Syklinen ikä
Syklin hyötyLähde
misaste
[a]
[Täyttä sykliä]
suhde
[%/päivä]

Zakeri & Syri 2014

5–15

1500–4500

0,85–0,95

0,1–0,3

Luo et al. 2014

5–16

1 000–10 000 a
≤20 000 b

0,75–0,9

0,1–5

IRENA 2017

5–20

0–10 000 a
5 000–20 000 b

0,92–0,96

-

10

3 500 c

0,86

-

12–15

1 000–2 500 a
10 000 b

0,92–0,96

0,05–0,2

15

-

0,85

-

Mongird et al. 2019
Sihvonen & Honkapuro 2020
Cole & Frazier 2020

Syklisen iän arviot eri tutkimuksissa ja julkaisuissa eroavat toisistaan huomattavasti. Syklinen ikä ilmoitetaan yleensä täysien syklien eli 100 % purkaussyvyyden syklien lukumääränä.
Syklistä ikää voi olla vaikea arvioida, koska kuten aikaisemmin on mainittu, se riippuu vahvasti siitä, miten akkuja käytetään. Syklin hyötysuhde on parantunut hieman alimman arvion
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osalta. Toiminta-aika litiumioniakuilla voi olla millisekunteja, mutta tehonmuuntolaitteisto,
pääasiassa kytkimet ja releet, yleensä rajoittaa toiminta-aikaa niin, että alle sekunnin vasteeseen ei päästä (Mongird et al. 2019). Kuvassa 4.4 on vertailtu yleisimpien eri litiumioniakkuteknologioiden ominaisuuksia.

Kuva 4.4

Eri litiumioniakkuteknologioiden ominaisuuksia. Uloin kaari kuvaa parasta tasoa litiumioniakkujen kesken ja sisin kaari huonointa. Suorituskyvyssä on huomioitu mm. syklinen hyötysuhde ja kyky suuriin lataus- ja purkuvirtoihin. Eliniässä on huomioitu kalenteri-ikä ja syklinen ikä. Turvallisuudessa on huomioitu termisen vuodon rajalämpötila ja muita mahdollisia
turvallisuusriskejä. Perustuu lähteisiin: (Saldana et al. 2019; Miao et al. 2019; Zhang et al.
2018)

Kuvasta 4.4 huomataan, että LCO- ja LMO-akut ovat ominaisuuksiltaan muita akkuja huonompia. LTO-akut ovat paras valinta tarkasteltaessa suorituskykyä ja elinikää. LTO-akut
ovat kuitenkin kalliimpia kuin muut teknologiat. LFP- ja LTO-akut taas omaavat alhaisemman ominaisenergian kuin NMC- ja NCA-akut, johtuen niiden pienemmästä kennojännitteestä. LFP- ja LTO-akuissa on myös vähiten turvallisuusriskejä. (IRENA 2017) Kennojen
jännite vaikuttaa myös tehonmuuntolaitteiston valintaan toimintajännitevälin osalta. Vaikutusta voi tällöin olla myös esimerkiksi tehonmuuntolaitteiston kustannuksiin. Taulukossa 4.2
on esitetty eri litiumioniakkuteknologioiden teknisiä esimerkkiarvoja.
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Taulukko 4.2

Eri litiumioniakkujen teknisten ominaisuuksien esimerkkiarvoja. (Zhang et al. 2018; Haidl et
al. 2019; Durmus et al. 2020)
Yksikkö

LCO

LMO

NMC

NCA

LFP

LTO

Kennojen ominaisenergia

[Wh/kg]

150–210

100–150

150–280

150–300

80–150

60–85

Kennojen nimellisjännite

[V]

3,7–3,9

3,6–3,8

3,7–4,0

3,6–3,7

3,2–3,3

2,3–2,5

[Täyttä
sykliä]

500–
1 000

300–
700

1 000–
4 000

500

1 000–
6 000

>15 000

[°C]

150

250

210

150

270

-

Syklinen ikä
Termisen vuodon rajalämpötila

Kuvassa 4.4 ja taulukossa 4.2 esitetyt arvot ovat arvioituja keskimääräisiä arvoja eri akkuteknologioiden ominaisuuksista. Laajalla otannalla tehtyjä, luotettavia teknisiä tietoja ja vertailua eri litiumioniakkuteknologioiden välillä on julkisesti saatavilla heikosti. Markkinoilla
olevista akuista voi olla saatavilla teknisiä datalehtiä, mutta ne kuvaavat aina vain kyseistä
tuotetta. Monilla tässäkin työssä tarkasteltavilla litiumioniakkuteknologioilla on useampia
alateknologioita, joiden ominaisuuksissa voi olla eroja. Työssä esitettyjä ominaisuuksia voi
käyttää suuntaviivoina, mutta niihin tulee suhtautua sopivalla kriittisyydellä. Osassa työssä
tarkastelluista julkaisuista esitettiin myös ennusteita litiumioniakkujen ominaisuuksien kehittymisestä tulevaisuudessa. Taulukossa 4.3 on esitetty kahden julkaisun ennusteet litiumioniakkujen teknisistä arvoista vuodelle 2030.
Taulukko 4.3

Litiumioniakkujen teknisten arvojen ennusteita vuodelle 2030 eri lähteistä. (- ei käsitelty tutkimuksessa, a: litiumioniakut pois lukien LTO-akut, b: LTO akut)
Kalenteri-ikä
[a]

Syklinen ikä
[Täyttä sykliä]

Syklin hyötysuhde

Itsepurkautumisaste [%/päivä]

IRENA 2017

8–30

100–20 000 a
10 000–35 000 b

0,94–0,98

-

Sihvonen & Honkapuro 2020

18–23

1 900–4 700 a
19 000 b

0,94–0,98

0,05–0,2

Lähde

Ennusteiden mukaan tulevaisuudessa litiumioniakkujen kalenteri- ja syklinen ikä kehittyy.
Syklinen ikä voi jopa tuplaantua ja kalenteri-iässä voidaan nähdä myös merkittävää kehitystä. Myös syklin hyötysuhde jatkaa kehitystään. Litiumioniakkujen ennusteiden mukaan
niiden energia- ja tehotiheydet eivät kehity enää tulevaisuudessa (IRENA 2017; Sihvonen &
Honkapuro 2020). Ennusteisiin kuitenkin liittyy aina epävarmuutta, ja kasvavaa suosiota
nauttivien akkuteknologioiden kehitykseen voi olla suurta vaikutusta sillä, miten markkinat
kehittyvät.
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4.2.2 Akkujen uusiokäyttö ja kierrätys
Sähköverkon paikallisiin ratkaisuihin voidaan myös uusiokäyttää akustoja, jotka aikaisemmin ovat olleet käytössä sähköautoissa ja saavuttaneet käyttöikänsä lopun alkuperäisessä
käyttötarkoituksessaan. Akkujen uusiokäytöllä voidaan pienentää akkujen investointikustannuksia. (Abdel-Domen et al. 2016) Kapasiteetin heikentyminen täytyy kuitenkin aina
huomioida, sillä litiumioniakut voivat olla turvallisuusriski, jos niitä käytetään väärin tai
suuren kapasiteetin heikentymisen jälkeen (Vilppo et al. 2017). Akuston uusiokäytössä on
selvitettävä kennojen kunto (engl. SoH, State of Health), jännite ja kapasiteetti, jotta uusia
akustoja voidaan muodostaa kierrätetyistä kennoista. Yksi suurimpia ongelmia kennojen uusiokäyttämisessä on akun kennojen standardoinnin puute. Eri valmistajien kennoja on vaikea
yhdistää toisiinsa, vaikka niiden kunto ja sähkötekniset arvot vastaisivatkin toisiaan. Uusiokäytössä BMS uusitaan. Tavallisen akustonhallinnan, kuten jännitteen ja virran rajoittamisen
ja seuraamisen lisäksi BMS:n tulee tasapainottaa akustoa, sillä kennoissa voi olla vielä eroja
testauksen ja arvioimisen jälkeenkin. (Hossain et al. 2019) Litiumioniakuissa paljon käytetyistä litiumista voitaisiin kierrättää 90–99 % ja koboltista 90–98 %. Kuitenkin nykyhetkellä
esimerkiksi Euroopassa litiumioniakkujen kierrätysaste on alle 5 %. Vaikka sähköautojen
akkujen kierrätys ja uusiokäyttö kasvaisivat nopeastikin, kuluu kymmeniä vuosia, kunnes
toimialalla kierrätettyjen materiaalien osuus vastaa edes kymmenesosaa koko materiaalien
tarpeesta, johtuen nopeasti kasvavasta materiaalien tarpeesta. (Gaines et al. 2018; Sihvonen
& Honkapuro 2020)

4.3

Kustannukset

Tässä työssä kustannusten ja niiden kehittymisen arviointiin käytettiin kuutta eri lähdettä,
joiden kustannusarviot perustuvat useampiin eri lähteisiin. Akkujärjestelmien yleinen elinkaarikustannusten rakenne on muodostunut, mutta yleistä hintaa on vaikea muodostaa esimerkiksi akkuyksiköille, koska siihen vaikuttaa moni tekijä (Sihvonen & Honkapuro 2020).
Kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi käyttötarkoituksen tarpeet tehon ja energian suhteen ja
käytettävä akkuteknologia. Hyödyntämällä akkujärjestelmää useampaan tarkoitukseen saadaan suurempi hyöty samalla investointikustannuksella (Sihvonen & Honkapuro 2020). Akkujen hinta on eri käyttötarkoitukseen tarkoitetuilla akuilla erilainen. Litiumioniakut voidaan
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jakaa mobiili- ja paikallisakkuihin sekä sähköautojen akkuihin. Kaikissa käyttötarkoituksissa käytettävät kennot ovat samanlaisia, mutta BMS on erilainen. Hintaerot eri käyttötarkoituksissa johtuvat pääosin BMS:n vaatimuksista eri käyttötarkoituksissa.

4.3.1 Elinkaarikustannukset
Sähkövarastojärjestelmän elinkaarikustannukset (engl. LCC, Life Cycle Cost) koostuvat investointikustannuksista sekä käyttö- ja kunnossapitokustannuksista, että kierrätys- ja hävityskustannuksista. Sähkövarastojärjestelmän elinkaarikustannukset voidaan laskea yhtälöllä
𝑇

𝐿𝐶𝐶 = 𝐶𝑖𝑛𝑣 + ∑ 𝛼𝑖 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑥 + 𝛼 𝑇 𝐶𝑟𝑒𝑐

(4.1)

𝑖=1

jossa Cinv on sähkövarastojärjestelmän investointikustannukset, Copex on järjestelmän käyttöja kunnossapitokustannukset, Crec on järjestelmän kierrätys- ja hävityskustannukset, αi on
vuoden i diskonttauskerroin ja T järjestelmän pitoaika vuosina. Hävitys- ja kierrätyskustannuksia on vaikea arvioida tarkasti vähäisten käyttökokemusten vuoksi ja siksi ne usein tutkimuksissa jätetään huomioimatta. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat kiinteistä
Copex,kiint. sekä muuttuvista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista Copex,muutt.. Kiinteät käyttöja kunnossapitokustannukset eivät riipu järjestelmän käyttötunneista tai sähkön hinnasta.
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset taas riippuvat vuoden käyttötunneista ja sähkön hinnasta. (Mongird et al. 2019; Zakeri & Syri 2014) Sähkövaraston investointikustannukset lasketaan yhtälöllä
𝐶𝑖𝑛𝑣 = 𝐶𝑡𝑚 + 𝐶𝑠𝑣 + 𝐶𝑚𝑢𝑢𝑡

(4.2)

jossa Csv on sähkövaraston investointikustannus, Ctm on tehonmuuntolaitteiston investointikustannus ja Cmuut on muut investointikustannukset. Muut investointikustannukset sisältävät
esimerkiksi suunnittelutyön, liitäntälaitteiston, suojaus- ja ohjauslaitteiston sekä maankäyttö- ja rakennuskustannukset. Tehonmuuntolaitteiston investointikustannus lasketaan yhtälöllä
𝐶𝑡𝑚 = 𝑐𝑣𝑣𝑠 𝑆𝑣𝑣𝑠

(4.3)
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jossa cvvs on verkkovaihtosuuntaajan €/kVA-yksikkökustannus ja Svvs on verkkovaihtosuuntaajan nimellisteho. Sähkövaraston investointikustannus lasketaan yhtälöllä
𝐶𝑠𝑣 = 𝑐𝑠𝑣 𝐸𝑠𝑣

(4.4)

jossa csv on sähkövaraston €/kWh-yksikkökustannus ja Esv sähkövaraston nimellisenergiakapasiteetti. (Zakeri & Syri 2014) Jakeluverkkoyhtiön hankkiessa sähkövaraston käytön palveluna, kustannusrakenne on perinteisestä sähkövaraston elinkaarikustannusten rakenteesta
poikkeava. Kustannusrakenne ja kassavirrat riippuvat määritetystä liiketoimintamallista.
Kahden toimijan yhdistäessä hankintansa sähkövarastojärjestelmän kustannukset jakautuvat
eri toimijoiden kesken. Omistusrajana voi olla esimerkiksi verkkovaihtosuuntaajan ja akun
liitäntäpiste. Tällöin palveluntarjoaja omistaa akun ja verkkoyhtiö liitäntälaitteiston ja mahdollisesti vaaditun muuntajalaitteiston kytkimineen, suojauskomponentteineen ja muine
oheislaitteineen.

4.3.2 Akkujärjestelmän kustannusarviot
Kaikkien akkuteknologioiden kustannukset niin auton akkujen kuin paikallisakkujen osalta
ovat laskeneet viime vuosien aikana, varsinkin litiumioniakkujen. Kuvassa 4.5 on esitetty
litiumioniakkujen hinnan kehittymistä viime vuosien aikana.

Kuva 4.5

Volyymipainotettu litiumioniakun keskimääräinen hinta viime vuosina, huomioiden kaikki
käyttötarkoitukset. (BNEF 2020)
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Litiumioniakkujen keskimääräinen hinta eri käyttökohteet ja niiden markkinaosuudet huomioiden on laskenut lähes 80 % vuosien 2013–2020 aikana. Sähköautojen akkujen hinnat
ovat laskeneet litiumioniakkujen käyttökohteista eniten. (BNEF 2020) Paikallisakuista muodostettavan sähkövarastojärjestelmän kustannuksia arvioitiin tässä työssä useampien lähteiden avulla. Kustannusarvioinnissa pyrittiin hyödyntämään lähteitä, joiden kustannusarviot
perustuivat mahdollisimman laajaan otokseen eri lähteitä. Kustannusarviossa tarkasteltiin
myös vanhempia julkaisuja, jotta litiumioniakkujen investointikustannusten kehitystä viime
vuosina voitiin myös arvioida. Taulukossa 4.4 on esitetty kerätyt tiedot tarkastelluista tutkimuksista ja raporteista.
Taulukko 4.4

Työssä tarkasteltujen tutkimusten julkaisuhetken arvioita litiumioniakuista rakennetun paikallisakkujärjestelmän kustannuksista. Huomattavaa on, että Cole ja Frazier tutki raportissaan
4 tunnin energia-tehosuhteen omaavia akkuja. (– ei käsitelty kyseisessä tutkimuksessa, a: litiumioniakut pois lukien LTO-akut, b: LTO-akut, c: alkuperäisen julkaisun kustannus dollareina muunnettu euroiksi 2020 keskiarvokurssilla 1 USD= 0,877 EUR, d: sisältää muut investointikustannukset)
Cinv
[€/kWh]

Csv
[€/kWh]

Ctm
[€/kW]

Cmuut
[€/kWh]

Copex,kiint.
[€/kW, a]

Copex,muutt.
[€/MWh]

459–560

470–1249

241–581 d

-

6,9

2,1

-

175–737 a
415–1105 b

-

-

-

-

Mongird et al. 2019 c

345–510

196–283

202–412

98–122

9

0,3

Cole & Frazier 2020 c

-

345

-

-

1,8–33

0–4,3

Lähde
Zakeri & Syri 2014
IRENA 2017 c

Kustannusarviot eri vuosien tutkimuksissa seuraavat likimain todettua akkujen hintakehitystä. Kuitenkaan paikallisakkujen investointikustannus ei ole laskenut yhtä nopeasti kuin
kuvassa 4.5 kaikkien litiumioniakkujen käyttökohteilla ja niiden markkinavolyymeilla painotettu hinta. Myös tehonmuunnon investointikustannus ja järjestelmän kokonaisinvestointikustannus ovat laskeneet. Käyttö- ja kunnossapitokustannusten osalta muutosta on vaikea
arvioida, koska ne riippuvat käyttötarkoituksesta ja muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset esimerkiksi paikallisesta sähkön hinnasta. Taulukossa 4.5 on esitetty eri julkaisujen arvioita tulevaisuuden investointikustannuksista.
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Taulukko 4.5

Työssä tarkasteltujen tutkimusten tulevaisuuden arvioita litiumioniakuista rakennetun paikallisakkujärjestelmän kustannuksista. Cole ja Frazier sekä Mongird et al. ennusteet ovat 4 tunnin energia-tehosuhteen omaavalle sähkövarastolle. (– ei käsitelty kyseisessä tutkimuksessa,
a: litiumioniakut pois lukien LTO-akut, b: LTO-akut, c: alkuperäisen julkaisun kustannus
dollareina muunnettu euroiksi 2020 keskiarvokurssilla 1 USD= 0,877 €)

Lähde

Vuosi

Cinv
[€/kWh]

Csv
[€/kWh]

Ctm
[€/kW]

Cmuut
[€/kWh]

Copex,kiint.
[€/kW,a]

Copex,muutt.
[€/MWh]

IRENA 2017 c

2030

-

127–197 a
503 b

-

-

-

-

Mongird et al. 2019 c

2025

270–367

137–178

161–289

93–117

7

0,3

Sihvonen & Honkapuro
2020 c

2030

-

109–296

-

-

-

-

Cole & Frazier 2020 c

2030

-

126–257

-

-

-

-

IRENA:n (International Renewable Energy Agency) litiumioniakkujen investointikustannuksen ennusteen kustannusväli on suurin. Tämä johtuu osittain LTO-akkujen korkeammasta kustannuksesta. Mongird et al. ennusteessa muut investointikustannukset sekä käyttöja kunnossapitokustannukset eivät koe suuria muutoksia. Akkuyksikön investointikustannus
riippuu käytettävästä teknologiasta ja energia-tehosuhteesta. Tyypillisesti mitä suurempi
energia-tehosuhde on, energiapohjaisissa ratkaisuissa akkuyksikön ja koko järjestelmän kustannukset per kWh pienenevät ja tehopohjaisissa ratkaisuissa kustannukset per kW suurenevat. (Tsiropoulos et al. 2018; EIA 2018) Huomattavaa on, että Mongird et al. ja Colen ja
Frazierin tutkimuksissa tarkasteltiin energia-tehosuhteen 4 omaavia akkuja ennusteen muodostamisessa. Lisäksi Mongird et al. tutkimuksessa huomioitiin myös sähköautojen akkujen
kustannukset kustannusarvioinnissa, mikä osaltaan laskee akkujen investointikustannuksia.
Työssä tehtyjen tarkastelujen perusteella NMC-, LFP- ja LTO-akut vaikuttaisivat ominaisuuksiensa vuoksi parhaimmilta valinnoilta sähköverkkoa tukeviin sähkövarastojärjestelmiin. NMC- ja LFP- akuilla on halvempi hinta, mutta pienempi syklinen elinikä suhteessa
LTO-akkuihin. Hyvä suorituskyky ja syklinen elinikä sekä jännitteellisten ominaisuuksien
vaikutus verkkovaihtosuuntaajan kustannuksiin puoltavat LFP-akkujen käyttöä sähköverkkoratkaisuissa (Kaipia 2021).
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5. SÄHKÖVARASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN JA VAIKUTUKSET

Sähkövarastoja voidaan hyödyntää useisiin eri tarkoituksiin. Sähkövaraston hyödyntämisen
vaihtoehdot riippuvat käytettävästä teknologiasta ja sähkövaraston omistajasta sekä sijoittelusta. Esimerkiksi verkkoyhtiön, markkinatoimijan ja kuluttaja-asiakkaan sähkövaraston
hyödyntämisvaihtoehdot poikkeavat osittain toisistaan. Tässä luvussa käsitellään sähkövarastojen hyödyntämismahdollisuuksia niin sähkönjakeluverkoissa kuin sähkömarkkinoilla.
Lisäksi tarkastellaan sähkövarastojen vaikutuksia jakeluverkossa ja akkuvarastoille soveltuvia käyttökohteita sekä ongelmia akkujen samanaikaisessa käyttämisessä useaan käyttötarkoitukseen.

5.1

Sähkövaraston hyödyntäminen jakeluverkossa

Sähkövarasto voidaan liittää sarjaan tai rinnan sähköverkkoon. Kuvassa 5.1 on esitetty perusperiaatteet akkuvaraston ja sähköverkon rinnan ja sarjaan kytkennästä. Yleisesti sähkövarasto liitetään verkkoon jakelumuuntajalla tai sähköasemalla, mutta sähkövarasto voidaan
liittää verkkoon myös muuallekin, esimerkiksi keskijännitejohdon haaran alkuun.

Kuva 5.1

Perustopologia rinnan ja sarjaan pienjänniteverkkoon kytketystä akkuvarastosta. ”B” on katkaisurele. Perustuu lähteeseen: (Vilppo et al. 2017)

Kytkettäessä sähkövarasto sähköverkkoon tulee akku yhdistää verkkoon verkkovaihtosuuntaajan avulla. Katkaisureleillä varmistetaan verkon suojaus normaali- ja saarekekäytössä.
Kytkettäessä sähkövarasto rinnan sähköverkkoon, PJK:en (pikajälleenkytkentä) aikainen
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kuorman syöttäminen sähkövarastolla on haasteellista. Sarjaankytkennällä pikajälleenkytkentöjen välttäminen on helpompaa, mutta se vaatii verkon jatkuvaa seurantaa. Lisäksi kahden vaihtosuuntaajan käyttäminen nostaa investointikustannuksia ja häviökustannukset ovat
jatkuvia. (Vilppo et al. 2017) Liitettäessä sähkövarasto keskijänniteverkkoon tulee verkkovaihtosuuntaajan vaihtosähköpuoli liittää muuntajan kautta keskijänniteverkkoon. Rinnankytkennässä tyypillisesti PJK:n aiheuttamaa katkoa käytetään siirtymäaikana saarekeajoon.
Akkujärjestelmiä, kuten muitakin sähkövarastoteknologioita, voidaan hyödyntää sähkönjakeluverkoissa useilla eri tavoilla. Sähkövarastoja voidaan hyödyntää tehotasapainon ylläpitoon ja siten myös taajuuden säätöön sekä jännitteen säätöön. Lisäksi sähkövarastoja voidaan
hyödyntää kulutusjoustossa, huipputehojen pienentämisessä, uusiutuvan energian tuotannon
tasauksessa, toimitusvarmuuden kehittämisessä, loistehon kompensoinnissa ja sähköverkon
toiminnan palauttamisessa verkon vian tai kokonaan pimentymisen jälkeen. (IRENA 2019;
Sihvonen & Honkapuro 2020; Haakana et al. 2013) Sähkövarasto on kannattava verkon kehittämisvaihtoehto, kun sillä saavutettavat tuotot ovat suuremmat kuin sen kulut ja sähkövaraston kulut ovat pienemmät kuin perinteisen verkostosaneerauksen (Haakana et al. 2013;
Lassila et al. 2015)

5.1.1 Taajuuden säätö
Sähköverkon taajuuteen vaikuttaa kulutuksen ja tuotannon hetkellinen tasapaino. Suomessa
sähköverkon nimellistaajuus on 50 Hz. Kulutuksen ollessa tuotantoa suurempi, taajuus laskee nimellisarvon alapuolelle ja vastaavasti tuotannon ollessa kulutusta suurempi taajuus
nousee nimellisarvoa suuremmaksi. (Fingrid 2021a) Taajuuden tulee olla aina 47–52 Hz:n
välillä ja 99,5 % vuodesta 49,5–50,5 Hz:n välillä (ET 2014). Kulutuksen ja tuotannon välisestä tasapainosta huolehtii Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Tasapainon ylläpitämiseksi
Fingrid ylläpitää säätösähkö- ja taajuusreservimarkkinoita. (Fingrid 2021a) Eri markkinoita
on käsitelty tarkemmin luvussa 5.2. Sähkövarastoa voidaan käyttää sähköverkon tehotasapainon ylläpitämiseen. Sähkövaraston latausta ja purkamista säätämällä voidaan sekä laskea
että nostaa sähköverkon tuotantoa tai kulutusta. Tehon säädön kautta sähkövarastolla voi
olla suuri vaikutus verkon taajuuteen ja stabiiliuteen (Sihvonen & Honkapuro 2020).
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Inertia on tuotantolaitteistojen ja koneiden pyörimisen liike-energian välitön ja automaattinen taajuusvaste. Inertia hidastaa taajuuden muutoksia. Uusiutuvan energiantuotannon
kasvu ja tasasähköyhteyksien kautta tuotava sähkö pienentää sähköverkon inertiaa. Uusiutuva energiantuotanto on usein liitetty verkkoon vaihtosuuntaajaan tai taajuusmuuntajan
kautta, jolloin mahdollinen generaattorin liike-energia ei näy verkkoon. (Laasonen 2018)
Useilla sähkövarastoilla, mukaan lukien akkuvarastot, voidaan simuloida inertian vaikutuksia ja nopeasti reagoida taajuuden muutoksiin. Tätä kutsutaan synteettiseksi inertiaksi. (Sihvonen & Honkapuro 2020) Taajuuden säätöön ja synteettisen inertian tuotantoon voitaisiin
hyödyntää datakeskusten UPS-järjestelmiä (Unlimited Power Supply), jotka nykyhetkellä
ovat suurimman osan ajasta jouten (Alaperä 2019).

5.1.2 Jännitteen säätö
Sähkönjakeluverkon jännitteen tasolle on asetettu vaatimuksia. Pienjänniteverkossa jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvoista 95 % tulee olla välillä ±10 % nimellisjännitteestä. Pienjännitetasolla kaikkien jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvojen tulee olla välillä +10 % / -15 % nimellisjännitteestä. Vaihejännitteen tulee siis aina
olla 195,5 ja 253 V:n välillä. Keskijännitetasolla 99 % jakelujännitteen 10 minuutin tehollisarvoista tulee olla välillä ±10 % jakelujännitteen nimellisarvosta ja kaikkien jakelujännitteen 10 minuutin tehollisarvojen tulee olla välillä ±15 % jakelujännitteen nimellisarvosta.
(ET 2014) Myös nopeille jännitemuutoksille eli välkynnälle on asetettu vaatimuksia. Välkynnän ärsyttävyyttä voidaan kuvata lyhytaikaisella ja pitkäaikaisella häiritsevyysindeksillä.
(ET 2014) Standardin SFS-EN 50160 mukaan välkynnän pitkäaikaisen häiritsevyysindeksin
arvo pien- ja keskijänniteverkoissa tulee olla 95 % ajasta enintään 1. Aikaisemmin kulutuksen muutosten aiheuttamat jännitteen muutokset ovat olleet hitaita, ja jännite on voitu säätää
tarpeenmukaiseksi käämikytkimillä. Hajautetun tuotannon ja sähköautojen yleistymisen
myötä verkon kuormitus voi muuttua nopeasti. Sähkövarastoilla voidaan kasvattaa verkon
jännitejäykkyyttä ja auttaa pitämään jännite vaaditulla tasolla. Akkuvaraston verkkovaihtosuuntaaja seuraa jännitettä verkkovaihtosuuntaajan liittymispisteessä ja kykenee säätämään
pätö- ja loistehoa jännitteenaleneman korjaamiseksi. Akkuvarasto kykenee reagoimaan nopeammin jännitteen muutoksiin kuin käämikytkin. Akkuvarastolla voidaan myös vähentää
asiakkaiden kokemaa välkyntää. (Sihvonen & Honkapuro 2020) Akkuvaraston verkkovaihtosuuntaajalla voidaan kompensoida myös sähköverkon loistehoa.
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5.1.3 Toimitusvarmuuden kehittäminen
Sähköverkon luotettavuus on nykyhetken suurimpia ongelmia ja keskustelun aiheita sähkönjakelussa. Suomessa suurin osa, paikoin jopa 90 %, keskeytyksistä johtuu keskijänniteverkon vioista. (Haakana 2013) Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvat KAH-kustannukset
vaikuttavat suoraan sähkönjakeluliiketoiminnan valvontamallin mukaiseen verkkoyhtiön
sallittuun tuottoon. Kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset ovat johtaneet verkon luotettavuuden kehittämisen kasvuun ja vaihtoehtoja verkon luotettavuuden kehittämiselle tutkitaan
paljon. Vuoden 2013 Sähkömarkkinalaissa määrättiin jakeluverkkoyhtiöille vakiokorvaukset pitkistä toimituskeskeytyksistä. Vakiokorvausta maksetaan yli 12 h kestävistä keskeytyksistä (Sähkömarkkinalaki 2013) Vakiokorvausten hinnoittelu on esitetty taulukossa 5.1.
Taulukko 5.1

Pitkien toimituskeskeytysten vakiokorvauksen osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
Yhdelle asiakkaalle maksettava korvaus voi olla enintään 2 k€/keskeytys. (Sähkömarkkinalaki 2013)
Keskeytyksen pituus [h]

Vakiokorvauksen suuruus vuotuisesta
verkkopalvelumaksusta [%]

12–24

10

24–72

25

72–120

50

120–192

100

192–288

150

>288

200

Vakiokorvaukset katsotaan kuuluvan kontrolloitavissa oleviin operatiivisiin kustannuksiin,
joten ne vaikuttavat valvontamallissa tehostamiskannustimeen (Energiavirasto 2018). Vuoden 2013 sähkömarkkinalaissa asetettiin myös toimitusvarmuusvaatimuksia keskeytysten
maksimiajasta. Keskeytysten maksimiajaksi asetettiin yksittäiselle keskeytykselle taajamissa 6 tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. 2019 vuoden loppuun mennessä vaatimuksen
piirissä tuli olla 50 % asiakkaista ja 2023 vuoden loppuun mennessä vaatimuksen piirissä
tulee olla 75 % asiakkaista. Kaikki asiakkaat tulee olla vaatimuksen piirissä vuoden 2028
loppuun mennessä. Muutamille haja-asutusalueiden yhtiöille, joille vaatimukset aiheuttavat
erityisen suuria investointeja asetettiin pidempi siirtymäaika. Vaatimukseksi pidemmän siirtymäajan yhtiöille asetettiin 2028 vuoden loppuun mennessä 75 % asiakkaista vaatimuksen
piirissä ja 2036 vuoden loppuun mennessä kaikki asiakkaat vaatimuksen piirissä. (Sähkö-
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markkinalaki 2013) Vuonna 2019 pidempi siirtymäaika myönnettiin lisäksi vielä kahdeksalle yhtiölle ja lyhyempi lisäaika kahdelle yhtiölle. Lyhyemmän lisäajan saaneiden yhtiöiden tulee täyttää toimitusvarmuusvaatimukset kaikkien asiakkaiden osalta vuoden 2032 loppuun mennessä. Lisäajan myöntämisen perusteena oli sähkömarkkinalain vaatimien investointien suuri määrä suhteessa yhtiön jakamaan energiaan ja ennenaikaisten investointien
suhdetta sähkömarkkinalain vaatimissa investoinneissa. JSE kuuluu pidemmän siirtymäajan
saaneisiin jakeluverkkoyhtiöihin. (Energiavirasto 2019) Hakemus siirtymäajan pidentämisestä oli tehtävä vuoden 2017 loppuun mennessä (Sähkömarkkinalaki 2013). Vireillä on
myös muutosesitys koskien sähkömarkkinalakia. Muutosesitys sisältää mm. siirtymäajan hakemuspohjaisen pidentämisen mahdollisuuden poistamisen. Poikkeuslupamenettely korvattaisiin uudella säännöksellä, jonka mukaan toimitusvarmuustavoitteiden täytäntöönpanoaikaa jatkettaisiin niiden verkkoyhtiöiden osalta, joiden maakaapelointiaste keskijänniteverkossa on ollut enintään 60 % vuoden 2018 lopussa. (HE 265/2020)
Sähköverkkoon liitetyllä sähkövarastolla voidaan kehittää sähköverkon luotettavuutta. Jakelumuuntajalle sijoitetulla sähkövarastolla voidaan toimittaa sähköä muuntopiirin asiakkaille
keskijännitevian aikana.

Kuva 5.2

Havainnekuva akkuvaraston sijoittamisesta pienjänniteverkkoon. Akkuvarastolla voidaan
syöttää pj-verkkoa keskijännitejohdon vikaantuessa.

Keskijännitejohdon viassa akkuvaraston syöttämä muuntopiiri irtaantuu omaksi saarekkeeksi. Keskijännitejohtolähdön haaralle sijoitetulla sähkövarastolla taas voidaan toimittaa
sähköä vastaavasti haaran asiakkaille runkojohdon vian aikana.
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Kuva 5.3

Havainnekuva akkuvaraston sijoittamisesta keskijännitejohtolähdön haaralle. Akkuvarastolla
voidaan syöttää keskijännitehaaraa muun keskijännitejohdon vikaantuessa.

Keskijännitejohdon haaralle sijoitetulla akkuvarastolla voidaan syöttää haaran asiakkaita
muun keskijänniteverkon vikojen aikana. Keskeytyksen aikainen sähkön toimituksen varmistaminen sähkövarastolla vähentää verkkoyhtiön KAH-kustannuksia. Saarekekäyttöön
tarkoitetun sähkövaraston tulee kyetä syöttämään saarekkeen keskeytyksen aikana vaatima
teho ja energia. Keskeytyksen aikana vaadittuun energian määrään vaikuttaa asiakkaiden
tehot ja keskeytyksen pituus. Keskeystyskustannusten näkökulmasta sähkövaraston hyödyntämiselle on suotuisaa sähkövaraston sijoittaminen säävarmalle, vähävikaiselle verkon
osalle, jota syöttävä verkko on alttiimpi vioille. Esimerkiksi maakaapeloitu pienjänniteverkko tai keskijännitehaara, joita syöttää avojohtoa oleva keskijänniteverkko, ovat keskeytyskustannusten näkökulmasta sähkövarastolle mahdollisesti soveltuvia kohteita. Verkon
suojaus vaatii katkaisijan akkuvaraston ja syöttävän verkon välille. Kyseinen katkaisija voi
toimia maastokatkaisijana, jolloin saarekkeen sisällä ilmenevät viat eivät näy syöttävälle
verkolle. Katkaisijan vaikutuksesta syöttävän keskijänniteverkon KAH-kustannukset pienenevät. Sähkövarastolla voi olla mahdollista helpottaa toimitusvarmuusvaatimusten täyttymistä. Sähkövarastolla voidaan varmistaa sähkönjakelu asiakkaille vian aikana ja vähentää
asiakkaiden kokemia keskeytysaikoja. Tällöin myös toimitusvarmuusvaatimusten mukaisiin
pisimpiin sallittuihin keskeytysaikoihin pääseminen helpottuu. Vaikkei koko keskeytystä
voitaisi kattaa sähkövarastolla, sillä saavutetaan lisäaikaa vian korjaamiseksi ja normaalin
toiminnan palauttamiseksi.
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5.1.4 Kulutuksen tasaus ja huipputehojen pienentäminen
Sähkövarastoilla voidaan tasata asiakkaiden sähkön kulutusta. Sähkövarasto voidaan ladata,
kun sähkömarkkinoiden hinnat ovat alhaisempia. Tämä energia voidaan myöhemmin käyttää asiakkaiden sähkön kulutuksen kattamiseen, kun markkinoiden hinnat ovat korkeammat.
(Sihvonen & Honkapuro 2020) Vastaavasti sähkövarastolla voidaan tasata myös uusiutuvan
energiantuotannon, kuten aurinkosähkön tai tuulivoiman, epäsäännöllistä tuotantoa. Tällöin
ylituotantoa ei tarvitse rajata, vaan se voidaan varastoida sähkövarastoon myöhempää käyttöä varten. (IRENA 2019) Kulutuksen ja tuotannon tasaamisella voidaan pienentää myös
verkon huipputehoja. Tällöin verkon kapasiteetit voidaan mitoittaa pienemmäksi tai tyypillisemmin, voidaan viivästyttää verkon investointeja. (IRENA 2019; Sihvonen & Honkapuro
2020)

5.1.5 Sähkövaraston vaikutukset valvontamallissa
Sähkövarastot vaikuttavat sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin mukaisesti verkkoyhtiön kohtuulliseen tuottoon ja toteutuneeseen oikaistuun tulokseen. Sähkövarastojärjestelmän suurimmat vaikutukset ovat verkon laatu- ja tehostamiskannustimessa sekä mahdollisesti JHA:ssa.
Koska jakeluverkkoyhtiö ei voi omistaa sähkövarastoa, sähkövarasto ei vaikuta verkon
JHA:han ja siten ei myöskään NKA:han. Verkkoyhtiö saa kuitenkin omistaa sähkövaraston
liittymän ja esimerkiksi verkkovaihtosuuntaajan tai mahdollisesti tarvittavan jännitemuuntamon, jolloin nämä verkkoyhtiön omistamat komponentit vaikuttavat JHA:han ja
NKA:han. Tällöin sähkövarasto nostaa verkkoyhtiön kohtuullista tuottoa. Jos sähkövarastoa
hyödynnetään keskeytyskustannusten pienentämiseen, se vaikuttaa positiivisesti verkkoyhtiön laatukannustimen kautta. Palveluna hankittu sähkövaraston käyttö nostaa kontrolloitavissa olevia operatiivisia kustannuksia, vaikuttaen negatiivisesti tehostamiskannustimeen.
Koska sähkövarastolle ei ole määritetty yksikköhintaa, ei sähkövarasto vaikuta investointikannustimeen. Sähkövarastojen hyödyntämisen tutkimista ja kehitystoimintaa voi olla mahdollista sisällyttää innovaatiokannustimeen. Sähkövaraston kokonaisvaikutusta verkkoliike-
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toiminnan valvontamallissa ja verkkoyhtiön tuloksessa on vaikea määrittää ilman konkreettista sähkövarastoa, koska sen vaikutukset riippuvat liiketoimintamallista, kustannuksista ja
käyttötarkoituksista.

5.2

Sähkövarastojen hyödyntäminen markkinoilla

Sähkövarastoja voidaan hyödyntää sähkömarkkinoilla ja taajuus- ja tehoreservimarkkinoilla.
Nord Pool ylläpitää sähkön tukkukaupan tuntimarkkinoita Pohjoismaiden alueella. Elspotmarkkinoilla käydään kauppaa seuraavan päivän sähköstä ja Elbas-markkinoilla käydään
kauppaa kyseisen päivän sähköstä. Suomessa sähköjärjestelmän nimellistaajuus on 50 Hz.
Taajuuteen vaikuttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino. Vaikka sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat tuotantonsa ja kulutuksensa etukäteen tasapainoon, voi toteutuva kulutus ja tuotanto kuitenkin vaihdella. Taajuuden ylläpitämiseksi tarvitaan reservejä, eli voimalaitoksia tai kulutuskohteita, joilla voidaan nostaa tai laskea tehoja tarpeen vaatiessa. Pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisessä käyttösopimuksessa on sovittu reservien ylläpitovelvoitteet pohjoismaisen yhteiskäyttöjärjestelmän eri maille. Suomessa reservejä ylläpitää Fingrid. (Fingrid 2021b) Fingridin reservien velvoitteet ja hankintakanavat on esitetty
kuvassa 5.4.
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Kuva 5.4

Fingridin ylläpitämät reservit, velvoitteet kapasiteetille, hankintakanavat ja enimmäiskapasiteetit. (Fingrid 2021b)

5.2.1 Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi
Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi ovat pätötehoreservejä, jotka aktivoituvat automaattisesti taajuuden muutoksista. Taajuusohjattu käyttöreservi eli FCR-N (Frequency Containment Reserve for Normal operation) pyrkii pitämään taajuuden normaalitaajuusalueella
49,9–50,1 Hz. Taajuusohjattu häiriöreservi eli FCR-D (Frequency Containment Reserve for
Disturbances) pyrkii taas pitämään taajuuden vähintään 49,5–50,5 Hz:ssä. Molempia käytetään taajuuden jatkuvaan hallintaan. (Fingrid 2021b)
Taajuusohjatun käyttöreservin tulee kyetä aktivoitumaan täysimääräisesti vaaditulle tasolle
kolmessa minuutissa. Vähimmäistehokapasiteetti yksittäiselle taajuusohjatulle käyttöreserville on 0,1 MW. Reservikohteen tulee kyetä säätämään tehoaan lineaarisesti. Mikäli reservikohde ei kykene portaattomaan säätöön, tulee sen kyetä säätämään tehoaan paloittain lineaarisesti. Taajuusalueella 49,9–50,1 Hz aktivoidun kapasiteetin tulee olla verrannollinen taajuuspoikkeaman suuruuteen niin, että 49,9 tai 50,1 Hz kapasiteetista on aktivoituna 100 %.
Kuollut alue reservikohteella saa olla enintään 50 ± 0,01 Hz. Kuollut alue kuvaa taajuusaluetta, jolloin kapasiteettia ei aktivoidu. (Fingrid 2021b)
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Taajuusohjatun häiriöreservin tulee kyetä aktivoitumaan täysimääräisesti puolessa minuutissa, kun taajuus muuttuu 0,5 Hz nimellistaajuudesta. Lisäksi viidessä sekunnissa tulee aktivoitua 50 % reservikapasiteetista vastaavassa tilanteessa. Reservikapasiteetin aktivointi tulee aloittaa taajuuden alittaessa 49,9 Hz tai ylittäessä 50,1 Hz. Aktivoidun kapasiteetin tulee
olla lineaarisesti verrannollinen taajuuspoikkeaman suuruuteen vastaavalla tavalla, kuin taajuusohjatussa käyttöreservissäkin. Häiriöreserviin osallistuvan reservikohteen on kyettävä
aktivoitumaan täysimääräisesti uudelleen 15 minuutin kuluttua edellisen aktivoinnin loppumisesta. (Fingrid 2021b)
Sekä taajuusohjatussa käyttöreservissä että häiriöreservissä reservikohteen tulee kyetä vähintään puolen tunnin mittaiseen täysimääräiseen aktivointiin sekä alassäädössä, että ylössäädössä. Taajuuden vakautusreservien osalta on määritetty myös erikoisvaatimuksia energiavarastoille (sähkövarastoille). Taajuusohjattuun käyttöreserviin varattua sähkövaraston
kapasiteettia ei tule ohjata muilla keinoin kuin taajuuden perusteella reservikäytön mukaisesti. Reserviin varaamatonta sähkövaraston kapasiteettia voi käyttää sähkövaraston varaustason hallintaan, mutta se ei saa vaikuttaa taajuusohjattuun käyttöön. Sähkövaraston saavuttaessa varaustason minimin tai maksimin, se keskeyttää reservikapasiteetin aktivoinnin. Sähkövaraston haltija saa asettaa sähkövarastolle minimi- ja maksimivaraustasot. Taajuusohjattuun häiriöreserviin osallistuvan sähkövaraston tulee palauttaa täysimääräinen aktivointikyky viimeistään 2 tunnin kuluessa, jos sähkövaraston energiakapasiteetti on loppunut taajuusreservikäytön aikana. Tämä voi vaikuttaa sähkövaraston lataustehon mitoitukseen.
(Fingrid 2021b)

5.2.2 Nopea taajuusreservi
Nopea taajuusreservi eli FFR (Fast Frequency Reserve) on tarkoitettu pienen inertian tilanteiden hallintaa varten. Tarvittavan nopean taajuusreservin määrä riippuu sen hetkisestä inertian määrästä sähköverkossa. Nopea taajuusreservi on otettu käyttöön Pohjoismaiden yhteiskäyttöjärjestelmässä vuonna 2020. Nopeaan taajuusreserviin osallistuvan reservikohteen tulee kyetä aktivoimaan reservikapasiteetti täysimääräisesti vähintään 1,3 sekunnissa taajuuden saavuttaessa 49,7 Hz, vähintään yhdessä sekunnissa taajuuden saavuttaessa 49,6 Hz ja
vähintään 0,7 sekunnissa taajuuden saavuttaessa 49,5 Hz. Nopeaa taajuusreserviä käytetään
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apuna taajuuden hallinnassa taajuusohjatun häiriöreservin aktivoinnin aikana. Nopean taajuusreservin reservikohteen tulee kyetä uuteen aktivointiin täysimääräisesti 15 minuutin kuluttua edellisestä aktivoinnista. (Fingrid 2021b)

5.2.3 Taajuuden palautusreservit ja säätösähkömarkkinat
Automaattinen taajuudenhallintareservi eli aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve) on tarkoitettu taajuuden normaalitilan palauttamiseen. Automaattinen taajuudenhallintareservi aktivoituu nopeiden reservien ja taajuuden vakautusreservien jälkeen. Automaattiseen taajuudenhallintareserviin osallistumisen ehtona on vähintään 5 MW:n reservikapasiteetti ja 5 minuutin täysimääräinen aktivoitumiskyky. (Fingrid 2021b)
Säätösähkömarkkinat ja manuaalinen taajuuden palautusreservi eli nopea häiriöreservi eli
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve) ovat manuaalisesti operoituja reservejä.
Säätösähkömarkkinoita käytetään tehotasapainon hallintaan. Säätösähkömarkkinoille osallistuvan tehoreservin tulee kyetä 10 MW:n tehonmuutokseen 15 minuutin kuluessa. Jos käytössä on elektroninen aktivointi, tehovaatimus on 5 MW. Manuaaliseen taajuuden palautusreserviin osallistuvan tulee osallistua myös säätösähkömarkkinoille ja sille pätee samat vaatimukset aktivointiajan ja tehon osalta. (Fingrid 2021b)

5.2.4 Akkuvarastoille soveltuvat markkinat
Fingridin ylläpitämillä reservimarkkinoilla alle MW-kokoluokan akkuvarastolla voidaan
osallistua taajuuden vakautusreserviin (FCR-N ja FCR-D). Taajuuden palautusreservi ja säätösähkömarkkinat vaativat akkuvarastolta yli 5 MW:n tehokapasiteetin. Synteettisen inertian
tuotantoon kykenevällä sähkövarastolla, kuten akkuvarastolla, voidaan osallistua nopeaan
taajuusreserviin. Reservimarkkinoille osallistumisen ehtona on kyseisen reservin teknisten
vaatimusten toteuttaminen ja hyväksytty säätökoe (Fingrid 2021b).
Akkuvarastoa voidaan hyödyntää myös sähkömarkkinoilla. Hyödyntämällä akkuvaraston
mahdollistamaa kulutuksen tasausta markkinahintaperusteisesti, voidaan saavuttaa säästöjä.
Järventaustan et al. mukaan sähkömarkkinoilla saatavien säästöjen potentiaali on kuitenkin
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huomattavasti alhaisempi kuin reservimarkkinoilla (Järventausta et al. 2015). Saulnyn vuoden 2017 diplomityön tutkimuksessa todettiin akkuvaraston kannattavimmaksi vaihtoehdoksi reservimarkkinoilla taajuusohjattu käyttöreservi (Saulny 2017).

5.3

Akkuvaraston hyödyntäminen useampaan tarkoitukseen

Hyödyntämällä akkuvarastoa useampaan tarkoitukseen saadaan suurempi hyöty samalla investointikustannuksella. Kuitenkin eri käyttötoimenpiteiden samanaikainen toteuttaminen
voi aiheuttaa ei haluttuja ongelmia. Kuvassa 5.5 on esitetty akkuvaraston eturistiriitoja eri
käyttötarkoitusten välillä. Eturistiriita muodostuu esimerkiksi tilanteessa, jossa säätösähkömarkkinoiden alassäädön aikana akun latautuessa halutaan paikallisesti leikata huipputehoa
purkamalla akkua (Tikka et al. 2018). Akku ei kykene samanaikaisesti lataukseen ja purkamiseen.
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Kuva 5.5

Eri käyttöjen muodostamia eturistiriitoja. Ph on huipputehon pienentäminen, Q on loistehon
kompensointi ja V jännitteensäätö. Perustuu lähteeseen: (Tikka et al. 2018)

Kapasiteetin varaaminen tiettyyn käyttöön rajoittaa varastonhaltijan toimintaa toisessa käytössä. Esimerkiksi varatessa kapasiteettia FCR-N markkinoille, ei samaa kapasiteettia voida
hyödyntää muuhun tarkoitukseen. Jos tiettyyn käyttöön varataan koko varaston kapasiteetti,
tai sellainen kapasiteetti, jolla jäljelle jäävä varaston kapasiteetti ei riitä täyttämään muiden
käyttöjen vaatimuksia, syntyy myös eturistiriita. Eturistiriitoja voidaan lieventää akun varaustason hallinnalla, pitämällä varaustaso tavoitetulla tasolla, joka mahdollistaa akun eri
käytöt. Lisäksi eturistiriitoja lieventäisi markkinoiden ja säännösten kehittäminen paremmin
akkuvarastoille sopivaksi sekä useampien akkuvarastojen hyödyntäminen. (Tikka et al.
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2018) Verkkoyhtiön ostaessa sähkövaraston käytön palveluna, voi markkinaosapuolen intressit vaikuttaa saatavilla olevaan kapasiteettiin. Eri käyttöihin markkinaosapuolen varaama
kapasiteetti rajoittaa verkkoyhtiön käytettävissä olevaa kapasiteettia. Tärkeää on markkinaosapuolen ja verkkoyhtiön sopimukset siitä, kuinka verkkoyhtiön käytettävissä oleva kapasiteetti määritetään.

5.4

Hajautetun tuotannon ja sähkövarastojen vaikutuksia sähköverkossa

Hajautetun tuotannon ja sähkövarastojen vaikutukset verkon suojaukseen ovat hyvin samanlaiset, sillä sähkövarastoa purettaessa sitä voidaan käsitellä hajautettuna tuotantona. Hajautettu tuotanto voi aiheuttaa verkkoon suojareleiden sokaistumista, virhelaukaisuja ja jälleenkytkentöjen epäonnistumisia (Mäki 2007). Suojauksen sokaistumisessa verkkoon liitetyn
tuotantolaitoksen syöttämä vikavirta vähentää suojareleen virtamittauksessa näkyvää vikavirtaa. Mikäli releasetteluissa ei ole huomioitu verkkoon liitettyä tuotantolaitteistoa, releen
mittaama vikavirta ei ylitä laukaisulle asetettua arvoa ja verkko jää syöttämään vikaa. (Mäki
2007)

Kuva 5.6

Yksinkertaistettu esitys suojauksen sokaistumisesta. Perustuu lähteeseen: (Mäki 2007).

Hajautetun tuotannon vaikutus suojareleen mittaamaan vikavirtaan kyseisessä tilanteessa
riippuu generaattorityypistä. Tahtigeneraattoreiden vaikutus on suurempi kuin verkkovaihtosuuntaajien kautta liitettyjen generaattoreiden. Suojauksen sokaistumiseen vaikuttaa myös
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käytetty reletyyppi. Vaikka suojaus toimisikin oikein, sokaistuminen aiheuttaa virhettä vikavirtaan perustuvassa vianpaikannuksessa. (Mäki 2007)
Hajautettu tuotanto syöttää myös muissa sähköaseman johtolähdöissä tapahtuvia vikoja. Tällöin sähköaseman kiskoston kautta kulkeva hajautetun tuotannon vikavirta voi laukaista tarpeettomasti oman johtolähtönsä suojareleen, jos kyseinen suojarele ei tunnista virran suuntaa. (Mäki 2007)

Kuva 5.7

Yksinkertaistettu esitys hajautetun tuotannon aiheuttamasta virhelaukaisusta. Perustuu lähteeseen: (Mäki 2007).

Jos vikaantuneen johtolähdön suojarele toimii nopeammin kuin suojarele hajautetun tuotannon johtolähdöllä, virhelaukaisua ei tule. Jälleenkytkennän epäonnistumisessa vika ilmenee
johtolähdön suojareleen ja hajautetun tuotannon välisellä verkko-osuudella. Suojarele havaitsee vian ja avaa katkaisijan, mutta hajautettu tuotanto voi jäädä syöttämään vikaa. (Mäki
2007)
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Kuva 5.8

Yksinkertaistettu esitys jälleenkytkennän epäonnistumisesta. Perustuu lähteeseen: (Mäki
2007).

Jos hajautettu tuotanto ei kytkeydy pois vikatilanteessa, myöskään vika ei välttämättä poistu
jälleenkytkentöjen aikana. Tämä johtaa pidentyneisiin keskeytysaikoihin ja suurempiin
verkkoyhtiön KAH-kustannuksiin. Epäonnistunut jälleenkytkentä lisää myös jännitekuoppia
ja muita häiriöitä muualla verkossa ja rasittaa sähköaseman komponentteja. Jos hajautettu
tuotanto jää syöttämään vikaa, verkon ja hajautetun tuotantolaitoksen komponentit voivat
vaurioitua. (Mäki 2007)
Tyypillisesti hajautettu tuotanto erotetaan verkosta vikojen ajaksi taajuus- ja jännitereleillä.
Taajuus- ja jännitereleillä voidaan tunnistaa saarekkeen muodostuminen. Vaihtoehtoisesti
hajautetun tuotannon erottaminen voidaan toteuttaa ja saarekkeen muodostuminen estää tietoliikenteellä. Verkon ohjausjärjestelmän tunnistaessa vian tai saarekkeen muodostumisen
esimerkiksi katkaisijoiden toiminnasta, voi ohjausjärjestelmän automaatio lähettää tilatiedon
tuotantolaitokselle sen erottamiseksi. (Mäki 2007)
Käytettäessä sähkövarastoa keskeytysten aikana KAH-kustannusten pienentämiseen ja saarekkeen muodostamiseen, tulee varmistua saarekeajon aikana verkon suojauksen toimivuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkövaraston tulee kyetä syöttämään tarpeeksi
vikavirtaa, jotta saarekkeen suojaukset toimivat saarekeajon aikana. Verkkovaihtosuuntaajalla liitetty sähkövarasto ei kykene syöttämään merkittävää oikosulkuvirtaa, koska suuntaaja erottaa generaattorin verkon ilmiöistä. Verkkovaihtosuuntaajalla liitetyn sähkövaraston
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syöttämä oikosulkuvirta riippuu suuntaajasta ja tyypillisesti verkkovaihtosuuntaajan syöttämä virta on rajoitettu 1,1–1,2-kertaiseksi nimellisvirtaan verrattuna. (LUT 2020) Suojauksen toimivuus saarekeajon aikana määrittää minimikoon verkkovaihtosuuntaajan nimellisvirralle ja täten myös sen tehokapasiteetille. Sähkövaraston syöttämä vikavirta tulee huomioida suojauksessa myös normaaliajon aikana edellä mainituissa tapauksissa. Saarekeajon
mahdollistamiseksi tulee sähkövarastojärjestelmä varustaa katkaisijalla saarekkeen erottamiseksi muusta verkosta.
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6. LASKENTAMETODIIKKA

Eri kohteiden kannattavuuden arvioimiseksi ja kannattavuuteen eniten vaikuttavien tekijöiden löytämiseksi työssä muodostetaan teknistaloudellinen laskentametodiikka. Tässä luvussa esitellään kohteiden kannattavuuksien arvioimiseen käytettävä metodiikka vaadittavista lähtötiedoista lähtien laskentamenetelmiin ja saataviin tuloksiin. Järjestelmän mitoitusta ja kannattavuutta arvioidaan keskeytyskustannusten näkökulmasta, jolloin sähkövarastolla saatava hyöty muodostuu KAH-kustannuksista saatavista säästöistä.
Kannattavuutta arvioidaan eri kohteissa kahdessa tapauksessa. Ensimmäistä tapausta käytetään referenssinä. Siinä sähkövarastolle lasketaan omakustannehinta, eli kaikki kustannukset
ja tulot katsotaan tulevan sähkövaraston omistajalle. Toisessa tapauksessa tarkastellaan tilannetta, jossa jakeluverkkoyhtiö hankkii sähkövaraston käytön palveluna. Palvelumallin tapauksessa sähkövaraston kannattavuutta arvioidaan määrittämällä kannattavuuden raja-arvo
eri kohteissa. Kannattavuuden raja-arvo määritetään palveluntarjoajan verkkoyhtiöltä veloittamalle palvelumaksulle. Lisäksi tarkastellaan analysointimetodiikkaa sähkövaraston kokoa
rajoittavien tekijöiden vaikutuksista sen mitoitukseen.

6.1

Laskentaan vaadittavat tiedot

Laskentaa varten työssä haetaan jakeluverkkoyhtiön käytöntuki- eli DMS-järjestelmästä
(Distribution Management System) vikatilastot tarkasteltavalta verkko-osuudelta. Vikatilastosta nähdään verkko-osuuden jokaisen jälleenkytkennän, pysyvän vian ja työkeskeytyksen
alkamis- ja päättymisajankohta, kesto ja TJE (toimittamatta jäänyt energia) sekä keskeytyksen kokeneiden muuntopiirien ja asiakkaiden lukumäärä. Kuvassa 6.1 on esitetty kaavio kohteen vikatilastosta saatavalle datalle ja laskennan lähtötietojen muodostamiselle.
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Kuva 6.1

Vikatilastosta saatava kohteen data ja niistä saatavat tiedot laskentaa varten. Nf, Najk ja Npjk
ovat vastaavasti odottamattomien keskeytysten, aikajälleenkytkentöjen ja pikajälleenkytkentöjen kokonaislukumäärät keskeytysten tarkasteluajalta. nf, npjk ja najk ovat tilaston aikavälin
ja keskeytysten lukumäärien mukaiset keskimääräiset vuotuiset vikataajuudet odottamattomille keskeytyksille sekä pika- ja aikajälleenkytkennöille. Ef on vikojen TJE:t.

Vikatilastoista eritellään sähkövaraston syöttämällä verkko-osuudella (myöhemmin saareke)
ja sitä syöttävällä verkko-osuudella ilmenneet viat. Näin voidaan määrittää sähkövarastolla
saatavat KAH-säästöt saarekkeen ulkopuolisten vikojen aikana, sekä sähkövaraston katkaisijalla saatavat KAH-säästöt saarekkeen sisäisten vikojen aikana. Lisäksi keskeytysten ajankohtien perusteella voisi arvioida todennäköisyyttä sille, että saarekkeen sisällä ja sitä syöttävällä verkko-osuudella on samanaikaisesti viat. Jälleenkytkentöjen osalta PJK:ta ei tarkastella suoraan saarekkeen ulkopuolisista vioista saatavissa säästöissä, koska sähkövarastojärjestelmän tehoelektroniikan ja kytkinten toimintaviiveiden vuoksi PJK:en aikainen saarekkeen syöttäminen akkujärjestelmällä on haasteellista (Vilppo et al. 2017). PJK:sta saatavat
säästöt kuitenkin lasketaan erikseen, jotta niiden vaikutusta voidaan arvioida, mikäli niiden
välttäminen tulevaisuudessa on teknisesti helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Sähkövaraston katkaisijalla kuitenkin vältetään saarekkeen sisäisten vikojen PJK:t saarekkeen ulkopuolisilla asiakkailla. Suunniteltuja vikoja eli työkeskeytyksiä ei huomioida kannattavuuden
laskennassa. TJE:n osalta laskennassa ei käytetä lähtötietona vikatilastosta suoraan saatavaa
TJE:tä. Vikatilaston TJE perustuu tehonjaon mukaiseen tehoon vian aikana, jolloin pienemmän otoksen omaavan lyhyemmän aikavälin tilastoissa TJE:t voivat olla vääristyneitä verrattuna pitkän aikavälin tilastoihin ja aiheuttaa virhettä tuloksiin.
Lähtötiedoiksi laskentaan saadaan vikatilastosta siis odottamattomien keskeytysten keskeytysajat sekä odottamattomien keskeytysten ja aikajälleenkytkentöjen vikataajuudet. Lisäksi
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saarekkeen ja sitä syöttävän verkko-osuuden keski- ja huipputehojen tietoja haetaan DMSja tietojärjestelmistä. Odottamattomien keskeytysten keskeytysajoista voidaan muodostaa
keskeytysaikajakauma. Keskeytysaikajakauman kertymästä on esitetty malli kuvassa 6.2.

Kuva 6.2

Vikatilastosta saatavien odottamattomien keskeytysten vikojen kertymä c vikojen keskeytysajan t suhteen. tmaks. on vikatilaston pisin keskeytys.

Keskeytysaikajakauman kertymästä voidaan lukea kuinka monta tuntia t tietty osuus c vioista kestää ja kuinka pitkä on pisin keskeytys tmaks. Pisin keskeytys voidaan lukea kuvaajasta
kertymän c arvolla 1. Huomioitavaa on, että kyseisessä mallissa lyhyitä keskeytyksiä on
suurin osa keskeytyksistä. Eri pituisten vikojen osuus kaikista vioista on kohdekohtaista ja
riippuu mm. verkkotopologiasta, erottimien sijainnista ja käyttötavasta, korjausajasta ja verkon osien vikatiheyksistä.

6.2

KAH-säästöt

Sähkövarastolla saatavat KAH-säästöt muodostuvat sähkövarastolla vältetyistä aikajälleenkytkennöistä ja odottamattomista keskeytyksistä sekä sähkövaraston katkaisijalla vältetyistä
jälleenkytkennöistä ja odottamattomista keskeytyksistä. Sähkövarastolla saatavat KAHsäästöt KAHtot,sv lasketaan yhtälöllä 6.1.
𝐾𝐴𝐻𝑡𝑜𝑡,𝑠𝑣 = 𝐾𝐴𝐻𝑎𝑗𝑘,𝑠𝑣 + 𝐾𝐴𝐻𝑓𝑝,𝑠𝑣 + 𝐾𝐴𝐻𝑓𝑒,𝑠𝑣 + 𝐾𝐴𝐻𝑘𝑎𝑡𝑘

(6.1)
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jossa KAHajk,sv on aikajälleenkytkentöjen KAH-säästö, KAHfp,sv on odottamattomien keskeytysten lukumäärän vähenemisestä saatava KAH-säästö, KAHfe,sv on odottamattomien keskeytysten keskeytysajan vähenemisestä saatava KAH-säästö ja KAHkatk on katkaisijalla saarekkeen sisäisten vikojen aiheuttamista syöttävän verkon asiakkaiden keskeytyksistä saatavat KAH-säästöt, jotka lasketaan yhtälöllä
𝐾𝐴𝐻𝑘𝑎𝑡𝑘 = 𝐾𝐴𝐻𝑝𝑗𝑘,𝑘𝑎𝑡𝑘 + 𝐾𝐴𝐻𝑎𝑗𝑘,𝑘𝑎𝑡𝑘 + 𝐾𝐴𝐻𝑓𝑝,𝑘𝑎𝑡𝑘 + 𝐾𝐴𝐻𝑓𝑒,𝑘𝑎𝑡𝑘

(6.2)

jossa KAHpjk,katk on katkaisijalla saatavat KAH-säästöt PJK:sta. Sähkövarastolla saatavien
KAH-säästöjen ja nykytilanteen KAH-kustannusten laskeminen on esitetty kuvassa 6.3.

Kuva 6.3

Sähkövarastolla saatavien KAH-säästöjen muodostuminen. KAHtot,nyk on KAH-kustannukset
järjestelmän pitoajalta, mikäli sähkövarastoon ei investoida.

Kuten kuvassa 6.3, saatavat vuotuiset KAH-säästöt aikajälleenkytkentöjen osalta lasketaan
yhtälön 6.3 mukaisesti.
𝐾𝐴𝐻𝑎𝑗𝑘,𝑠𝑣 = 𝑛𝑎𝑗𝑘,𝑠𝑣 𝐶𝑎𝑗𝑘 𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑠

(6.3)

jossa najk,sv on vuotuiset sähkövarastolla vältetyt aikajälleenkytkennät, Cajk on KAH-arvostus
aikajälleenkytkennöille ja Pave,s on saarekkeen keskiteho. Sähkövarastolla saatavat vuotuiset
odottamattomien keskeytysten energia- ja tehoperusteiset KAH-säästöt lasketaan vastaavasti
yhtälöillä 6.4 ja 6.5.
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𝐾𝐴𝐻𝑓𝑒,𝑠𝑣 = 𝐶𝑓𝑒 𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑠 𝑡𝑓,𝑠𝑣

(6.4)

jossa KAHfe,sv on sähkövarastolla saatavat odottamattomien keskeytysten energiaperusteiset
KAH-säästöt, Cfe on energiaperusteinen KAH-arvostus odottamattomille keskeytyksille ja
tf,sv on sähkövarastolla vältetty keskeytysaika.
𝐾𝐴𝐻𝑓𝑝,𝑠𝑣 = 𝑛𝑓,𝑠𝑣 𝐶𝑓𝑝 𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑠

(6.5)

jossa KAHfp,sv on sähkövarastolla saatavat odottamattomien keskeytysten tehoperusteiset
KAH-säästöt, nf,sv on vuotuisten sähkövarastolla vältettyjen odottamattomien keskeytysten
lukumäärä ja Cfp on tehoperusteinen KAH-arvostus odottamattomille keskeytyksille. Sähkövaraston katkaisijalla saatavat KAH-säästöt voidaan laskea vastaavasti yhtälöillä 6.3-6.5
käyttäen vikataajuuksina saarekkeen sisäisten vikojen vikataajuuksia, keskitehona saareketta
syöttävän verkon keskitehoa ja keskeytysaikana saarekkeen sisäisissä vioissa saarekkeen
erottamiseen vaadittavaa kytkentäaikaa. Katkaisijalla vältettyjen PJK:en KAH-säästöt voidaan laskea yhtälöllä
𝐾𝐴𝐻𝑝𝑗𝑘,𝑘𝑎𝑡𝑘 = 𝑛𝑝𝑗𝑘,𝑠 𝐶𝑝𝑗𝑘 𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑣

(6.6)

jossa npjk,s on saarekkeen sisäisten PJK:en lukumäärä ja Pave,v on saareketta syöttävän verkon
keskiteho. Syöttävän verkon keskiteho voidaan laskea vähentämällä johtolähdön keskitehosta saarekkeen keskiteho. Laskennassa käytetyt KAH-arvostukset on esitetty taulukossa
6.1. KAH-arvostukset on laskettu Energiaviraston sähkönjakelun valvontamenetelmien mukaisesti vuoden 2005 rahanarvossa esitetyistä keskeytysten yksikköhinnoista kuluttajahintaindeksillä korjaten vuoden 2019 yksikköhintoihin (Energiavirasto 2018).
Taulukko 6.1

Laskennassa käytetyt KAH-arvostukset eli keskeytysten yksikköhinnat eri keskeytyksille.

Odottamaton
keskeytys

Suunniteltu
keskeytys

Aikajälleenkytkentä

Pikajälleenkytkentä

Cfp

Cfe

Csuunn.,p

Csuunn.,e

Cajk

Cpjk

[€/kW]

[€/kWh]

[€/kW]

[€/kWh]

[€/kW]

[€/kW]

1,36

13,58

0,62

8,40

1,36

0,68
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6.2.1 Sähkövarastolla vältetyt keskeytykset ja asiakkaiden kokeman keskeytysajan
vähentyminen
Vikatilastojen perusteella voidaan laskea tarkasteltavan kohteen nykyiset vuotuiset KAHkustannukset ja yhtälöillä 6.3-6.5 sähkövarastolla vältetyistä keskeytyksistä saatavat KAHsäästöt. Koska vikatilastot kuvaavat tarkasteltavan kohteen nykytilaa ja menneisyyttä, on
tarpeellista arvioida verkon luotettavuutta tulevaisuudessa sähkövaraston käyttöönoton jälkeen. (Lassila et al. 2015)
Jakeluverkon luotettavuutta voidaan arvioida eri menetelmillä. Perinteisesti on käytetty joko
analyyttistä menetelmää tai simulaatiota. Verkon luotettavuusindeksejä laskettaessa näillä
kahdella eri menetelmällä saatavat tulokset eroavat toisistaan hyvin vähän. (Billington &
Wang 1999) Lisäksi on kehitetty myös muita perinteisistä eroavia menetelmiä, mutta varsinkin simulaatiomenetelmä on saanut viime aikoina kasvavassa määrin huomiota niin tutkimuksen kuin käytännön ratkaisujen puolesta (Gaha et al. 2016). Tässä työssä simuloidaan
verkon luotettavuutta Monte Carlo-menetelmällä. Monte Carlo-simulaatiolla satunnaistetaan odottamattomien vikojen ilmenemisajankohdat ja keskeytysajat perustuen nykyisiin vikatilastoihin. Laskentametodiikka sähkövarastolla vältettyjen odottamattomien keskeytysten sekä sähkövarastolla toimitetun energian ja nykytilanteen vuotuisen TJE:n ja vikataajuuksien selvittämiseksi on esitetty kuvassa 6.4.

Kuva 6.4

Sähkövarastolla vältettyjen odottamattomien keskeytysten sekä sähkövarastolla toimitetun
energian ja nykytilanteen toimittamatta jääneiden energioiden ja vikataajuuksien laskentametodiikka. Palvelumallia tarkasteltaessa sähkövarastolla kokonaan vältettävien keskeytysten
määrityksessä järjestelmän hyötysuhteen lisäksi huomioidaan keskimääräinen jakeluverkkoyhtiölle toimitusvarmuuspalveluun varattu akuston kapasiteetti.

61
Kuvassa 6.2 esitettyyn vikatilastosta saatuun odottamattomien keskeytysten keskeytysaikojen kertymään voidaan sovittaa tilastollinen jakauma. Kertymään sovitetulle tilastolliselle
jakaumalle muodostetaan todennäköisyyden tiheysfunktio, joka mahdollistaa Monte Carlosimulaation. Työssä käytetty Monte Carlo-simulaation metodiikka perustuu Haakanan et al.
vuonna 2011 esittämään Monte Carlo-simulaation metodiikkaan jakeluverkon luotettavuuden arvioimisessa. Simulaatiolla pyritään mallintamaan keskeytyksiä juuri siten, miten ne
ilmenevät oikeassa sähköverkossa. (Haakana et al. 2011) Tässä työssä käytettävästä Monte
Carlo-simulaatiosta on esitetty prosessikaavio kuvassa 6.5.

Kuva 6.5

Työssä käytetyn Monte Carlo-simulaation prosessikaavio. Yksi simulaatiokierros vastaa yhtä
vuotta.

Simulaatiossa todennäköisyydet odottamattomalle keskeytykselle ja sen keskeytysajalle
muodostetaan todellisten vikatilastojen perusteella. Näiden todennäköisyyksien avulla voidaan satunnaistaa keskeytysten ilmenemisajankohta ja pituus. Lisäksi tilastoitujen kuukausittaisten keskitehojen perusteella voidaan laskea kullekin keskeytykselle TJE. Simulaation
kierrosmäärän i valinta perustuu simulaatiotulosten keskiarvon muutoksen suppenemiseen.
Mitä suurempi kierrosmäärä on, sitä vähemmän kierrosmäärän kasvattaminen muuttaa tulosten keski- eli odotusarvoa. (Haakana et al. 2011) Toisin kuin Haakanan et al. metodiikassa, työssä käytettävässä metodiikassa ei huomioida täysin verkon topologiaa. Verkko yksinkertaistetaan ja tarkastelussa huomioidaan vikatilastoittain jaetut sähkövaraston syöttämä
saareke yhtenä alueena ja toisena alueena saareketta syöttävä verkko-osuus. Vian ilmenemisajankohta satunnaistetaan perustuen vikatilastoista laskettuihin kuukausittaisiin vikatodennäköisyyksiin. Vian ilmenemisajankohdan satunnaistaminen on esitetty kuvassa 6.6.
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Kuva 6.6

Vian ilmenemisajankohdan satunnaistamisen algoritmi. Simulaatio ajetaan saarekkeelle sekä
saareketta syöttävälle verkko-osuudelle. Kuvassa pf on kuukausikohtainen vian todennäköisyys, x on kierroslukumäärä, X vuoden tunnit, Rn satunnaisluku, hm kuukauden tuntimäärä ja
Nf on odottamattomien keskeytysten kokonaislukumäärä.

Simulaatio ajetaan kummallekin alueelle vuoden jokaiselle tunnille. Vian ilmeneminen alueella määräytyy arpomalla satunnainen luku kyseiselle tunnille 0 ja 1 väliltä ja vertaamalla
sitä vian ilmenemisen todennäköisyyteen kyseisellä tunnilla. Jos arvottu luku on pienempi
kuin vian todennäköisyys, vika ilmenee ja sille satunnaistetaan keskeytysaika sekä TJE. Saarekkeen sisäisiä vikoja simuloitaessa ja keskeytyksen aikana toimittamatta jäänyttä energiaa
laskettaessa käytetään vuoden keskitehoa kuukausikohtaisen keskitehon sijaan. Keskeytysajan satunnaistaminen on esitetty kuvassa 6.7.

Kuva 6.7

Vian keskeytysajan satunnaistamisen algoritmi. Kuvassa t on keskeytysaika, pt on vikatilaston
mukainen keskeytysajan todennäköisyys ja Rn on satunnaisluku. Algoritmi toistetaan niin
monta kertaa, että vialle saadaan keskeytysaika.

Keskeytysajan satunnaistamisessa arvotaan vialle keskeytysaika ja luetaan sitä vastaava todennäköisyys vikatilaston keskeytysaikoihin sovitetusta keskeytysaikajakaumasta, jonka
jälkeen todennäköisyyttä verrataan 0 ja 1 yhden väliltä arvottuun lukuun. Jos arvottu luku
on pienempi kuin keskeytysajan todennäköisyys, satunnaistettua keskeytysaikaa käytetään
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kyseisen vian keskeytysaikana. Jos näin ei ole, satunnaistetaan uusi keskeytysaika. Tätä toistetaan niin kauan, kunnes vialle saadaan keskeytysaika. Ylimääräisten kierrosten poistamiseksi ja simulaation nopeuttamiseksi simulaatiossa arvottavalle keskeytysajalle asetetaan
yläraja perustuen keskeytysaikoihin sovitetun jakauman kertymäfunktioon siten, että se on
riittävän suuri, jotta se ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi simulaatiosta saataviin keskeytysaikoihin. Jokaisen simuloidun vian keskeytysaika, teho ja TJE saarekkeessa tallennetaan.
Simuloidulla vikatilastolla voidaan määrittää sähkövarastolla vältettävät keskeytykset ja
keskeytysaika.
Kun huomioidaan sähkön varastoinnin ja tehonmuunnon häviöt järjestelmän hyötysuhteella
sekä jakeluverkkoyhtiön toimitusvarmuuskäyttöön varattu varaston kapasiteetti, voidaan
muodostaa yhteys varaston nimellis- ja käyttökapasiteetin välille yhtälön 6.7 mukaisesti.
𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑘 = 𝐸𝑠𝑣,𝑛𝑘 𝜂𝑞𝐷𝑜𝐷

(6.7)

jossa Esv,kk on sähkövaraston energian käyttökapasiteetti kilowattitunteina, Esv,nk sähkövaraston energian nimelliskapasiteetti kilowattitunteina, 𝜂 sähkövarastojärjestelmän hyötysuhde,
q toimintamallin mukainen toimitusvarmuudelle varattu osuus sähkövaraston kapasiteetista
ja DoD akuston purkaussyvyys. Laskennassa pidetään sähkövaraston nimelliskapasiteetti
muuttujana. Näin mille tahansa sähkövaraston nimelliskapasiteetille voidaan määrittää kokonaan vältettyjen keskeytysten määrä ja osuus, toimitettu energia ja vältetty keskeytysaika
vertaamalla sähkövaraston käyttökapasiteettia yksitellen jokaisen keskeytyksen TJE:hen.
Tarkastelu suoritetaan referenssitapauksessa erikseen jokaiselle tarkasteltavalle sähkövaraston nimelliskapasiteetille. Palvelumallin tapauksessa tarkastelut tehdään parille eri sähkövaraston koolle laskennan yksinkertaistamiseksi. Sähkövarastolla toimitettu vuotuinen energia
koostuu kokonaan vältettyjen keskeytysten aikana toimitetusta energiasta ja niiden keskeytysten aikana toimitetusta energiasta, joissa sähkövarasto ei kuitenkaan kokonaan kata keskeytyksen aikaista asiakkaiden kulutusta. Sähkövarastolla kokonaan vältettyjen keskeytysten aikana toimitettu vuotuinen energia voidaan laskea yhtälöllä 6.8.

𝑁𝑓

𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑣 =

∑𝑗=1 𝐸𝑓,𝑗
𝑖

, 𝑘𝑢𝑛 𝐸𝑓,𝑗 ≤ 𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑘 𝑗𝑎 𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑓,𝑗

(6.8)
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jossa i on simulaatiokierrosten lukumäärä eli simuloitujen vuosien lukumäärä, Nf simuloitujen vikojen kokonaismäärä, Ef,j keskeytyksen j aikana toimittamatta jäänyt energia, Pn tehonmuuntolaitteiston nimellisteho ja Pf,j keskeytyksen j aikainen keskiteho. Saman tarkastelun aikana voidaan määrittää sähkövarastolla kokonaan vältettävien keskeytysten keskimääräinen lukumäärä Nsv kasvattamalla jokaisen kokonaan vältetyn keskeytyksen kohdalla
vältettyjen keskeytysten lukumäärää yhtälön 6.9 mukaisesti.
𝑁𝑠𝑣 = 𝑁𝑠𝑣 + 1, 𝑗𝑜𝑠 𝐸𝑓,𝑗 ≤ 𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑘 𝑗𝑎 𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑓,𝑗

(6.9)

Kun jokainen keskeytys on käyty läpi, voidaan määrittää sähkövarastolla osittain vältettävien keskeytysten aikana toimitettu vuotuinen energia Esv,ov yhtälöllä 6.10

𝐸𝑠𝑣,𝑜𝑣 =

(𝑁𝑓 − 𝑁𝑠𝑣 )𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑘
𝑖

(6.10)

Osittain vältetyt keskeytykset eivät vaikuta KAH-laskennassa vältettyjen keskeytysten lukumäärään, toisin sanoen osittain vältetyt keskeytykset eivät vaikuta odottamattomien keskeytysten tehoperusteisiin KAH-kustannuksiin. Nyt voidaan määrittää sähkövarastolla vältettävät keskeytykset ja keskeytysajat. Sähkövarastolla keskimääräinen vuodessa kokonaan vältettävien keskeytysten lukumäärä nsv lasketaan yhtälöllä 6.11 ja keskimääräinen kokonaan
vältettävien keskeytysten osuus c yhtälöllä 6.12.
𝑁𝑠𝑣
𝑖
𝑁𝑠𝑣
𝑐=
𝑁𝑓

𝑛𝑠𝑣 =

(6.11)
(6.12)

Sähkövarastolla vältettävä keskeytysaika lasketaan sähkövarastolla toimitetusta energiasta
yhtälöllä

𝑡𝑓,𝑎,𝑠𝑣 =

𝐸𝑠𝑣,𝑘𝑣 + 𝐸𝑠𝑣,𝑜𝑣
𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑓

jossa Pave,f on vikojen aikainen saarekkeen keskiteho, joka lasketaan yhtälöllä

(6.13)
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𝑁

𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑓 =

𝑓
∑𝑗=1
𝐸𝑓,𝑗

𝑁

𝑓
∑𝑗=1
𝑡𝑓,𝑗

(6.14)

jossa tf,j on keskeytyksen j pituus. Tiedettäessä sähkövarastolla vältettävien keskeytysten
keskimääräinen vuotuinen lukumäärä ja vältettävä keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika
voidaan määrittää sähkövarastolla saavutettavat vuotuiset KAH-säästöt. Laskennassa oletetaan aluksi, että sähkövarastolla vältetään kaikki AJK:t riippumatta sähkövaraston teho- tai
energiakapasiteetista. Käytännössä kaikki AJK:t voidaan välttää, kun sähkövaraston tehokapasiteetti on suurempi kuin saarekkeen huipputeho.

6.2.2 Suojauksen toimivuus
Minimikoko sähkövarastolle määräytyy sen kyvyllä syöttää vikavirtaa. Koska verkkovaihtosuuntaajan syöttämä oikosulkuvirta on tyypillisesti lähes samaa luokkaa kuin sen nimellisvirta (LUT 2020), tulee verkkovaihtosuuntaaja mitoittaa niin, että sen nimellisvirta on
suurempi kuin suurin saarekkeen oikosulkuvirta. Suojauksen toimivuus ei aseta yleensä vaatimuksia akun purkausvirralle, koska akut kykenevät syöttämään hetkellisesti moninkertaisia virtoja nimellisvirtaansa nähden ilman sisäisten vaurioiden muodostumista. Sähkövarastojärjestelmän suunnittelun ensimmäisiä tarkasteluja tehdessä suojauksen toimivuuden toteutumista voidaan tarkastella vertailemalla verkon sulakekokoja. Liittymien sulakekokojen
ja niiden vaatimien oikosulkuvirtojen avulla voidaan muodostaa arvio suuntaajalaitteistolta
vaaditusta minimikapasiteetista. Kirchhoffin lakien mukaisesti liittymän oikosulkuvirta on
sama virta, joka suuntaajan tulee syöttää oikosulun aikana. Tarkastelussa katsotaan saarekkeen liittymän sulakekoon vaatima oikosulkuvirta ja liittymän nykyhetkellä toteutunut yksivaiheinen oikosulkuvirta. Näistä pienempi valitaan kyseisen liittymän vaatimaksi suuntaajalaitteiston nimellisvirraksi. (Kaipia 2021) Tarkastelu tehdään jokaiselle saarekkeen liittymälle. Kun jokainen saarekkeen liittymä on tarkasteltu, liittymäkohtaisista suuntaajalaitteiston nimellisvirtojen vaatimuksista suurin valitaan pienimmäksi liittymien suojauksen toteuttavaksi suuntaajalaitteiston nimellisvirraksi. Tämän jälkeen tulee varmistaa myös jakeluverkon puolella muuntamoiden lähtösulakkeiden toimivuus. Muuntamoiden lähtösulakkeiden
toimivuuden vaatima oikosulkuvirta voidaan määrittää tarkastamalla muuntamon suurim-
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man lähtösulakkeen vaatima oikosulkuvirta korkeintaan 5 sekunnin toiminta-ajan saavuttamiseksi. Tämän jälkeen liittymien ja muuntamoiden lähtösulakkeiden vaatimista oikosulkuvirroista valitaan suuntaajalaitteiston miniminimellisvirraksi suurin. (Kaipia 2021) Nimellisvirran minimivaatimus tiedettäessä voidaan laskea suuntaajalaitteistolta vaadittu minimiteho suojauksen toimivuuden kannalta yhtälöllä
𝑆𝑛,𝑡𝑚,𝑚𝑖𝑛 = √3𝑈𝐼𝑚𝑖𝑛

(6.15)

jossa Sn,tm,min on suojauksen toimivuuden vaatima tehonmuuntolaitteiston nimellisteho, U
suuntaajalaitteiston AC-puolen pääjännite ja Imin suojauksen toimivuuden vaatima suuntaajalaitteiston minimivirta. Mikäli suuntaajalaitteisto ei sijaitse pienjännitepuolella, tulee vaadittu virta redusoida oikealle jännitetasolle. Saatua tehoa voidaan käyttää alustavissa tarkasteluissa minimikokona suojauksen toimivuuden näkökulmasta. Oikosulkusuojaus ei aseta
lisävaatimuksia suurimmassa osassa mahdollisista kohteista, koska verkkovaihtosuuntaajan
vikavirta on rajoitettu. (Kaipia 2021) Tarkemmat suojaustarkastelut on kuitenkin tarpeen toteuttaa suunnittelun edetessä.

6.2.3 Sähkövaraston elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset
Edellä esitetyillä yhtälöillä voidaan arvioida sähkövaraston säästöjä sen käyttöönottovuotena. Pidemmällä aikajaksolla jakeluverkon asiakkaiden kulutus voi muuttua ja akuston kapasiteetti heikentyä. Sähkövaraston akuston kapasiteetin heikentyessä sillä kokonaan vältettyjen keskeytysten määrä ja toimitettu energia pienenee. Työn laskentaan on määritetty akuston kapasiteetin heikentymiskerroin k, joka kuvaa akuston kapasiteetin prosentuaalista vuosittaista heikentymistä yhtälön 6.16 mukaisesti. Laskennassa nykyhetkenä käsitetään investointivuosi ja sähkövarasto oletetaan otettavaksi käyttöön investointivuotta seuraavana vuotena.

𝐸𝑠𝑣,𝑖

𝑘 𝑖−1
)
= 𝐸𝑠𝑣 ∗ (1 −
100

(6.16)

jossa Esv,i on sähkövaraston kapasiteetti vuonna i. Tässä työssä teho- ja energiakapasiteetin
oletetaan heikentyvän yhtä paljon. Mikäli asiakkaiden energiankulutus kasvaa, kasvaa myös
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saarekkeen keskiteho. Tällöin myös keskimääräinen keskeytyksen aikainen teho ja TJE kasvavat, nostaen KAH-kustannuksia. Vastaavasti energiankulutuksen vähentyessä KAH-kustannukset laskevat. Kulutuksen kasvua tai pienentymistä voidaan kuvata kulutuksen kasvukertoimella r. Keskiteho voidaan laskea eri vuosille yhtälöllä 6.17.

𝑃𝑎𝑣𝑒,𝑖 = 𝑃𝑎𝑣𝑒 ∗ (1 +

𝑟 𝑖
)
100

(6.17)

Kulutusennusteen tulee perustua tarpeeksi laajaan otokseen eli tarpeeksi laajan alueen kehitykseen. Pienemmillä maantieteellisillä alueilla muutokset eri vuosien keskitehoissa voivat
olla suuria, jolloin myös pienemmän alueen ennusteen hyödyntäminen aiheuttaa riskitekijöitä tarkasteluiden luotettavuuteen. Tärkeää on huomioida energiankulutuksen kehittymisen
lisäksi myös muutokset tehojakaumissa. Asiakkaiden sähkön käytön kehittyessä myös huipputeho ja huipunkäyttöaika voivat muuttua. Työssä suoritetussa tarkastelussa kulutusennustetta ei huomioitu, koska tarpeeksi luotettavaa ennustetta ei saatu muodostettua.
Myös keskeytysajat ja vikamäärät voivat kokea muutoksia sähkövaraston elinkaaren aikana.
Verkoston saneeraaminen ja kehittäminen vaikuttavat vikojen määrään ja keskeytysaikoihin.
Organisaatiomuutokset sekä korjaus- ja kunnossapidon tehostaminen esimerkiksi toimintavalmiuden tai henkilöstömäärän kasvattamisen keinoin vaikuttavat korjausaikoihin ja siten
myös asiakkaiden keskeytysten pituuteen. Vikataajuuksien ja keskeytysaikojen muutosten
vaikutuksia sähkövaraston kannattavuuteen tarkastellaan työssä JSE:n koko jakeluverkon
SAIDI-kehityksen perusteella luotuun ennusteeseen. Sähkövaraston käyttökapasiteetin ja
keskeytyksien muutosten vuoksi edellä esitetyt tarkastelut sähkövarastolla saatavista KAHsäästöistä suoritetaan jokaiselle pitoajan vuodelle erikseen huomioiden edellä mainitut muutokset. Jokaisella pitoajan vuodella jokaista sähkövaraston kokoa tarkastellaan yksitellen ja
jokaisella sähkövaraston koolla tarkastellaan jokaista simuloitua keskeytystä keskimääräisten arvojen määrittämiseksi.

6.3

Kustannukset ja säästöt

Kannattavuuslaskelman menetelmänä käytetään työssä nykyarvomenetelmää. Nykyarvomenetelmässä jokaisen pitovuoden kassavirrat diskontataan nykyhetkeen. Jos diskontattujen
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kassavirtojen summa pitoajalta on positiivinen, on investointi kannattava. Diskonttauskerroin α voidaan laskea vuodelle i yhtälöllä

𝛼𝑖 =

1
𝑝
(1 + 100)𝑖

(6.18)

jossa p on korkokanta. Laskennassa nykyhetkenä käsitetään investointivuosi ja sähkövarasto
oletetaan otettavaksi käyttöön investointivuotta seuraavana vuotena. Järjestelmän elinkaarikustannukset referenssitapauksessa määritetään luvussa 4.3.1 esitetyn kustannusrakenteen
mukaisesti. Kun tiedetään sähkövarastojärjestelmän kustannukset ja KAH-säästöt, voidaan
laskea eri järjestelmäkokojen elinkaaren säästöjen nykyarvot ja kannattavuudet. Referenssitapauksessa tutkitaan sähkövarastojärjestelmän elinkaaren säästöjen nykyarvoa suhteessa
akun nimelliskapasiteettiin. Kuvassa 6.8 on esitetty malli sähkövaraston säästöjen nykyarvosta akun nimelliskapasiteetin suhteen.

Kuva 6.8

Sähkövarastolla saatavien säästöjen nykyarvo akun nimelliskapasiteetin funktiona. Piste b kuvaa sähkövaraston kokoa, jossa säästöjen nykyarvo on suurin ja pisteet a ja c kannattavuuden
rajakokoja. Pistettä a pienemmät ja pistettä c suuremmat sähkövarastot eivät ole kannattavia.
Pmin on suojauksen toimivuuden vaatima akun minimitehokapasiteetti.

Kuvasta 6.8 nähdään sähkövaraston koon kannattavuusrajat ja koko, jolla saatavien säästöjen nykyarvo on suurimmillaan. Kun investoinnin säästöjen nykyarvo on positiivinen, on
investointi kannattava.
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Palvelumallin tarkastelussa määritetään palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo. Palvelumallin kassavirtojen rakenteena työssä sovelletaan luvussa 4.3.1 esitettyä elinkaarikustannusten rakennetta ja Kainulaisen diplomityössään esittämän Elenian ja Fortumin liiketoimintamallin kassavirtojen rakennetta Elenian ja Fortumin liiketoimintamallissa markkinaosapuoli investoi akkuun, ja jakeluverkkoyhtiö investoi liitäntälaitteistoon ja tarvittaviin komponentteihin. Markkinaosapuoli maksaa tarvittavista liittymistä liittymismaksun jakeluverkkoyhtiölle sekä verkkopalveluhinnaston mukaiset tariffit. Jakeluverkkoyhtiö maksaa taas
keskeytysten aikana toimitetusta energiasta palvelumaksua markkinaosapuolelle. (Kainulainen 2019) Palvelumaksu voi koostua kiinteästä ja muuttuvasta palvelumaksusta. Tässä
työssä palvelumaksua käsiteltiin muuttujana ja kiinteää palvelumaksua ei määritetty. Palvelutapauksen laskennassa verkkoyhtiölle muodostuvat elinkaaren kustannukset lasketaan yhtälöllä
𝑇

𝑇

(6.19)

𝐿𝐶𝐶 = 𝐶𝑖𝑛𝑣 + ∑ 𝛼𝑖 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑥 + ∑ 𝛼𝑖 𝐶𝐸 + 𝛼 𝑇 𝐶𝑟𝑒𝑐
𝑖=1

𝑖=1

jossa Cinv on verkkovaihtosuuntaajan nimellistehon ja yksikköhinnan tulosta sekä muista investointikustannuksista muodostuvat investointikustannukset ja CE vuotuinen palvelumaksu, joka muodostuu vuotuisen sähkövarastolla keskeytysten aikana toimitetun energian
ja palvelumaksun yksikköhinnan tulosta. Mikäli palvelumalli sisältää kiinteän vuotuisen palvelumaksun, täytyy muuttuvan palvelumaksun olla alhaisempi, jotta saavutetaan sama kannattavuus kuin ilman kiinteää palvelumaksua. Muuttuvan palvelumaksun muutokseen vaikuttaa vuosittaisen akulla keskeytysten aikana toimitettava energia. Kuvassa 6.9 on esitetty
malli sähkövaraston säästöjen nykyarvosta palvelumaksun hinnan suhteen.
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Kuva 6.9

Sähkövarastolla saatavien elinkaaren säästöjen nykyarvo palvelumaksun funktiona. Piste a on
palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo. Sähkövarastojärjestelmät, joiden palvelumaksun
hinta on välillä 0–a, ovat kannattavia.

Palvelumaksun ollessa arvoa a pienempi, sähkövarastojärjestelmä on kannattava jakeluverkkoyhtiölle. Mikäli säästöjen nykyarvo ei millään palvelumaksun hinnalla ole positiivinen, ei
investointi ole kannattava. Jokaiselle kohteelle lasketaan palvelumaksun kannattavuuden
raja-arvo. Kun eri kohteiden kannattavuudet on selvitetty, voidaan kannattavuuksia vertailla
ja muodostaa suuntaviivat uusien sähkövaraston potentiaalisten käyttökohteiden löytämiseksi. Kannattavin kohde on se, jossa palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo on suurin
ja saatavat elinkaaren säästöjen nykyarvot suurimmat.
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7. TARKASTELTAVAT KOHTEET

Suuntaviivojen määrittämiseksi mahdollisten potentiaalisia tulevaisuuden sähkövaraston
hyödyntämiskohteiden löytämiseksi tarkasteltavien kohteiden tulee olla mahdollisimman
erilaisia. Työssä tarkasteltaviksi kohteiksi oli esivalittu jo ennen työn aloitusta viisi mahdollisesti potentiaalista kohdetta JSE:n verkosta. Mahdollisesti potentiaalisiksi kohteiksi oli valikoitunut Murakan, Leivolan, Hirvensalmen ja Kiviapajan läheisyydessä sijaitsevat keskijännitejohtolähdön haarat sekä Lohikoskella sijaitsevan jakelumuuntajan syöttämä muuntopiiri. Kohteiden valinnassa painotettiin vikataajuutta ja keskimääräistä vuotuista keskeytysaikaa. Näiden kohteiden tarkastelulla etsitään kyseisistä kohteista kannattavin. Tarkasteltavien kohteiden tuloksia hyödynnetään mahdollisesti potentiaalisten kohteiden löytämisessä tulevaisuudessa. Tässä luvussa esitellään lyhyesti kohteiden pääpiirteet ja tarkasteltavien saarekkeiden keskeisiä luotettavuuden tunnuslukuja vikatilastojen tarkasteluajalta. Vikatilastoja kohteista tarkasteltiin ajalta 1.1.2015-21.9.2020. Taulukossa 7.1 on esitetty yleisiä tietoja tarkasteltavista kohteista. Kohteiden tehoja ja simulaatiossa hyödynnettäviä energioita käsitellään myöhemmin tarkemmin laskennan oletusten ja rajausten yhteydessä luvussa 8.1.2.
Taulukko 7.1

Työssä tarkasteltavien kohteiden keskitehoja, tarkasteltavien saarekkeiden muuntopiirien ja
asiakkaiden lukumäärät ja johtolähtöjen pituudet sekä vikatiheydet.
Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

Saarekkeen keskiteho

[kW]

48

62

59

62

28

Johtolähdön keskiteho

[kW]

350

290

400

400

400

Muuntopiirejä saarekkeessa

[kpl]

9

17

9

15

1

Asiakkaita saarekkeessa

[kpl]

88

76

77

85

5

Johtolähdön pituus

[km]

120

133

89

169

169

Johtolähdön vikataajuus

[kpl/a]

31,0

16,8

12,3

22,2

21,7

Johtolähdön vikatiheys

[kpl/km,a]

0,26

0,13

0,14

0,13

0,13
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7.1

Murakka

Murakan kohde sijaitsee Kuortista luoteeseen kulkevalla johtolähdöllä. Murakan tarkasteltava saareke on johtolähdön kauimmaisia haaroja. Johtolähdöllä on maastokatkaisija Vehkalahdessa, noin puolessa välissä runkojohtoa. Haaran alun läheisyydessä on kauko-ohjattava erotin. Saarekkeen muodostavan haaran sijainti johtolähdöllä on esitetty kuvassa 7.1.

Kuva 7.1

Murakan saarekkeen sijoittuminen. Saareke ympyröity kuvassa punaisella. Vehkalahden läheisyydessä on maastokatkaisija.

Haaran asiakkaat kokivat tarkasteluaikana keskimäärin 31,0 keskeytystä vuodessa. Keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 22,8 h/a ja keskimääräinen keskeytysaika yhtä keskeytystä kohden haaran asiakkailla oli 0,7 h. AJK:ta koko johtolähdöllä oli keskimäärin 47,6
kpl/a ja PJK:ta 53,2 kpl/a.

7.2

Leivola

Leivolan kohde sijaitsee Savonrannasta pohjoiseen menevällä johtolähdöllä. Johtolähdöllä
on maastokatkaisija, joka sijaitsee runkojohdolla juuri ennen tarkastelussa saarekkeen muo-
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dostavaa haaraa. Samassa paikassa sijaitsee kauko-ohjattava erotin. Haaran kahdessa loppupäässä on 1 kV:n verkkoa. Tarkasteltavan saarekkeen muodostava haara ja sen johtolähtö
on esitetty kuvassa 7.2.

Kuva 7.2

Leivolan saarekkeen sijoittuminen johtolähdöllä. Saareke ympyröity kuvassa punaisella. Haaraa ennen maastokatkaisija ja kauko-ohjattava erotin. Suuren Mäntysaaren ja Suuren Ristijärven haarojen päissä 1 kV:n jakeluverkkoa.

Haaran asiakkaat kokivat tarkasteluaikana keskimäärin 16,8 keskeytystä vuodessa. Keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 21,0 h/a ja keskimääräinen keskeytysaika yhtä keskeytystä kohden haaran asiakkailla oli 1,3 h. AJK:ta koko johtolähdöllä oli 39,3 kpl/a ja
PJK:ta 27,8 kpl/a.

7.3

Hirvensalmi

Hirvensalmen kohde sijaitsee Otavasta länteen kulkevan johtolähdön loppupuolella. Kaukoohjattavia erottimia ei haaran välittömässä läheisyydessä ole, eikä johtolähdöllä ole maastokatkaisijaa. Kuvassa 7.3 on esitetty tarkasteltavan haaran sijoittuminen johtolähdöllä.
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Kuva 7.3

Hirvensalmen saarekkeen sijoittuminen johtolähdöllä. Saareke ympyröity kuvassa punaisella.

Haaran asiakkaat kokivat tarkasteluaikana keskimäärin 12,3 keskeytystä vuodessa. Keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 14,6 h/a ja keskimääräinen keskeytysaika yhtä keskeytystä kohden saarekkeen asiakkaalla oli 1,2 h. AJK:ta koko johtolähdöllä oli keskimäärin
26,6 kpl/a ja PJK:ta 11,0 kpl/a.

7.4

Kiviapaja

Kiviapajan kohde sijaitsee Sulkavalta kaakkoon menevällä johtolähdöllä. Johtolähtö on yksi
JSE:n pisimpiä johtolähtöjä. Lähin kauko-ohjattava erotin on muutamia kilometrejä ennen
tarkasteltavaa haaraa. Haaran loppupäässä on 1 kV:n verkkoa. Tarkasteltava haara ja sen
sijoittuminen johtolähdöllä on esitetty kuvassa 7.4.
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Kuva 7.4

Kiviapajan saarekkeen sijoittuminen johtolähdöllä. Saareke ympyröity kuvaan punaisella.
Saarekkeessa kolmen erottimen erotinasema haaran keskivaiheilla ja kaakkoispäässä 1 kV:n
jakeluverkkoa.

Haaran asiakkaat kokivat 22,2 keskeytystä vuodessa tarkastelujaksolla. Keskimääräinen keskeytyksen pituus yhtä keskeytystä kohden oli 1,4 h ja keskimääräinen vuotuinen kokonaiskeskeytysaika oli 31,9 h. Johtolähdöllä tarkastelujaksolla oli AJK:ta keskimäärin 41,1 kpl /a
ja PJK:ta 28,3 kpl/a.

7.5

Lohikoski

Lohikosken kohde sijaitsee samalla johtolähdöllä kuin Kiviapajan kohde. Lohikosken kohteessa tarkastellaan Lohilahden itäpuolella sijaitsevaa muuntopiiriä. Lohikosken kohde on
ainut pienjännitepuolen kohde tarkastelussa. Lähin kauko-ohjattava erotin on kohteen läheisyydessä, se toimii jakorajana johtolähtöjen välillä. Kohteen sijoittumista johtolähdölle on
havainnollistettu kuvassa 7.5.

76

Kuva 7.5

Lohikosken saarekkeen sijoittuminen johtolähdöllä. Saarekkeen muodostava muuntopiiri kuvassa ympyröidyllä alueella sijaitsevan kauko-ohjattavan erottimen läheisyydessä.

Haaran asiakkaat kokivat tarkastelujaksolla keskimäärin 21,7 keskeytystä vuodessa, aiheuttaen keskimääräiseksi vuotuiseksi kokonaiskeskeytysajaksi 10,2 h/a. Keskimäärin yksi keskeytys aiheutti 0,5 h keskeytyksen. PJK:ta ja AJK:ta Lohikosken kohteessa oli saman verran
kuin Kiviapajan kohteessa. Vaikka Lohikosken kohde sijaitsee samalla johtolähdöllä ja on
saman katkaisijan suojauksessa kuin Kiviapajan kohde, vikatilaston keskeytyksissä kohteiden välillä on eroa. Tämä johtuu kohteiden sijoittumisesta johtolähdöllä ja vianrajaustoimenpiteistä.
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8. LUOTETTAVUUDEN SIMULOINTI

Kohteiden luotettavuussimulaatiot suoritettiin luvussa 6 esitetyn metodiikan mukaisesti. Simulaatioissa ja laskennassa käytettiin Matlab- ja Excel-ohjelmistoja. Tässä luvussa esitellään simulaatiossa käytettyjä oletuksia ja rajauksia, suoritettuja luotettavuuden simulaatioita
ja vaadittavaa sähkövaraston energiakapasiteettia keskeytysten välttämiseksi sekä keskeytysten välttämisen vaikutusta saarekkeen asiakkaiden kokemiin keskeytysaikoihin.

8.1

Oletukset ja rajaukset

8.1.1 Vikatilastot
Vikatilastoista eroteltiin tarkasteltavaa saareketta syöttävässä verkossa ilmenneet viat ja saarekkeen sisällä ilmenneet viat. Saarekkeen sisäisiä vikoja etsittiin keskeytysaikojen ja keskeytyksen kokeneiden muuntamoiden lukumäärän perusteella. Kaikkia saarekkeen sisäisiä
vikoja ei välttämättä saatu tunnistettua, koska niiden erottaminen on haastavaa. Lisäksi painotettiin pidempien keskeytysten löytämistä saarekkeen sisältä, jolloin lyhyempiä keskeytyksiä saattoi jäädä syöttävän verkon keskeytyksiin. Osassa suurhäiriötilanteista sekä syöttävällä verkolla, että saarekkeen sisällä on ollut vika. Näissä tilanteissa sähkövarastolla ei
kyetä syöttämään saareketta syöttävän verkon vian aikana, joten kyseiset tilanteet luokiteltiin saarekkeen vioiksi.
Vain Leivolan ja Kiviapajan kohteissa oli saarekkeen sisäisiä pysyviä vikoja hieman yli 5,5
vuoden tarkasteluajanjaksolla yli 20 vikaa. Hirvensalmen ja Murakan kohteissa saarekkeen
vikoja tarkastelujaksolla oli 7 tai alle, joka aiheutti tilastollisen jakauman sijoittamiseen saarekkeen vikojen keskeytysaikoihin paljon epävarmuutta. Murakan kohteessa saareke on saneerattu vuoden 2017 loppupuolella, joten sitä aikaisemmat saarekkeen viat jätettiin huomioimatta. Lohikosken kohteessa saarekkeessa ei ollut lainkaan vikoja tarkasteluajanjaksolla.
Tämä johtui osittain saarekkeen verkkorakenteen pienestä vikataajuudesta ja osittain tarkasteluajanjakson lyhyydestä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa vikoja todennäköisemmin
olisi myös saarekkeessa, mutta tilastollisen jakauman sijoittaminen luotettavasti olisi toden-
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näköisesti silti haastavaa. Kohteiden syöttävän verkon ja saarekkeen sisäisten vikojen keskeytysaikoihin sovitettujen weibull-jakaumien tiheys- ja kertymäfunktiot on esitetty liitteissä 1–5.
Saarekkeen sisäisten pysyvien vikojen sovitteen virhe keskeytysajoissa vaikuttaa vain nykyisiin KAH-kustannuksiin saarekkeen osalta, koska vian pituudesta huolimatta syöttävä
verkko kokee nykyiselläänkin vain saarekkeen erottamiseen vaadittavan kytkentäajan mittaisen katkon. Kyseisellä virheellä ei siis ole vaikutusta sähkövaraston kannattavuuteen myöhemmin työssä suoritettavassa laskennassa.

8.1.2 Tehot ja energiat
Tehot kohteissa määritettiin useampia tietolähteitä hyödyntämällä. Kohteiden keskitehojen
arvot haettiin DMS:stä ja laskettiin NIS:n vuosienergioista sekä JSE:n erillisen tietovaraston
vuosien 2015–2019 väliseltä ajalta tilastoiduista kuukausienergioista. Eri järjestelmistä haetut keskitehot on esitetty liitteessä 6.
NIS:n keskiteho laskettiin jakamalla NIS:n ilmoittama vuosienergia vuoden tunneilla. Samoin tietovaraston vuoden 2019 ja vuosien 2015–2019 keskitehot laskettiin jakamalla vastaavasti vuoden 2019 energia ja vuosien 2015–2019 aikana toimitettu energia vuoden 2019
ja vuosien 2015–2019 tunneilla. DMS:n ilmoittamat keskitehoarvot jätettiin huomioimatta,
kun paljastui, että haettu DMS:n keskiteho ei ole koko vuoden keskiteho, vaan DMS antoi
keskitehon lyhyemmältä ajalta, jolloin esimerkiksi vuodenaika vaikutti keskitehon suuruuteen. NIS:stä ja tietovarastosta haettuna eroa pienimmän ja suurimman keskitehon arvoissa
oli kohteissa 5,5–14,7 %. Eron takia ei voitu käyttää vain yhdestä järjestelmästä haettuja
arvoja. Laskennassa eri kohteiden keskitehoina käytettiin eri kohteiden tietovaraston viiden
vuoden kuukausienergioista lasketun ja NIS:n keskitehoista laskettuja keskiarvoja, koska eri
lähteistä haettujen arvojen eroja luotettavuudessa on vaikea arvioida. Kohteissa käytetyt
keski- ja huipputehot on esitetty taulukossa 8.1. Huipputehoiksi määritettiin verkkotietojärjestelmän mukaiset tehonjaolla lasketut huipputehot. Leivolan kohteessa NIS:n huipputeho
paljastui kuitenkin liian alhaiseksi. Leivolan kohteen huipputehona käytettiin kuukausienergioiden vuoden 2016 tammikuun energiasta laskettua keskitehoa, jota kerrottiin kertoimella
1,2.
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Taulukko 8.1

Eri kohteissa käytetyt tehot.
Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

Keskiteho

[kW]

48

62

59

62

28

Huipputeho

[kW]

142

158

172

178

71

Monte Carlo simulaation kuukausikohtaiset keskitehot eri kohteille laskettiin tietovaraston
mukaisten eri kohteiden viiden vuoden kuukausienergioiden avulla. Viiden vuoden kuukausikohtaisten energioiden avulla vuosikohtaiset erot energian jakautumisessa eri kuukausille
saatiin keskiarvoistettua. Kuukausienergioita skaalattiin siten, että skaalatuista energioista
laskettu vuoden keskiteho vastaa kohteelle aikaisemmin määritettyä keskitehoa. Kuukausikohtainen keskiteho saatiin laskettua jakamalla keskimääräinen kyseisen kuukauden kuukausienergia kyseisen kuukauden tunneilla.

8.2

Simulaatiot

Teknistaloudellisen kannattavuuslaskennan pohjana käytettiin simuloituja vikatilastoja.
Luotettavuuden Monte Carlo-simulaatiot suoritettiin luvussa 6 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Simulaatioilla saatiin laajennettua vikatilastojen otoksia ja mallinnettua vikoja, joita
tilastoissa ei välttämättä ollut. Jokaisen kohteen simuloinnissa simulaatiota ajettiin 1000
kierrosta, joka vastaa 1000 vuotta. Kierrosmäärä määritettiin vuotuisen keskeytysajan keskiarvon ja keskeytysten lukumäärän keskiarvon muutoksen perusteella. Noin 500 kierroksen
kohdalla yhden kierroksen aiheuttama muutos keskiarvoihin oli jo hyvin pieni, mutta keskeytysten lukumäärän vuotuinen keskiarvo ei vastannut tarpeeksi hyvin alkuperäistä vikatilastoa. 1000 kierroksen simulaation jälkeen yhden kierroksen lisääminen simulaatioon aiheutti vieläkin pienemmän muutoksen keskiarvoihin, ja keskeytysten vuotuisen lukumäärän
keskiarvo vastasi huomattavasti paremmin alkuperäisen vikatilaston arvoa.

8.2.1 Simuloidut vikatilastot
Simuloituja keskeytyksiä tuli yhteensä 1000 kierroksen aikana kohteesta riippuen 12 000–
32 000 kappaletta. Simulaation tuloksena saatiin syöttävän verkon ja saarekkeen sisäisten
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vikojen aiheuttamien keskeytysten pituudet ja TJE:t saarekkeessa. Luotettavuussimulaatioiden tuloksia syöttävän verkon vikojen osalta on esitetty taulukossa 8.2.
Taulukko 8.2

Kohteiden simuloitujen syöttävän verkon vikojen saarekkeen asiakkaille aiheuttamien keskeytysten kokonaismäärä, pisin simuloitu keskeytys, keskimääräinen keskeytyksen pituus ja
keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika ja TJE sekä yli 2 tunnin keskeytyksien osuudet.
Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

[kpl]

29 158

12 530

11 055

18 734

21 771

[h]

16,1

9,3

8,2

14,5

11,1

Vuotuinen keskeytysaika

[h/a]

13,0

5,4

5,0

10,9

10,2

Keskimääräinen keskeytyksen pituus

[h]

0,4

0,4

0,5

0,6

0,5

[kWh/a]

708

359

311

635

289

[%]

3,1

2,5

11,3

5,7

3,6

Simuloituja keskeytyksiä
Pisin keskeytys

Vuotuinen TJE
Yli 2 tunnin keskeytyksiä

Pisimmät simuloidut syöttävän verkon vikojen aiheuttamat keskeytykset saarekkeessa tulivat Murakan ja Kiviapajan kohteissa. Suurimmat yhden vian aikaiset TJE:t saarekkeessa
tulivat Leivolan ja Kiviapajan syöttävän verkon vikojen osalta. Yli 2 tunnin mittaisia keskeytyksiä oli keskimäärin 5,24 % syöttävän verkon vikojen saarekkeeseen aiheuttamista keskeytyksistä. Hirvensalmen kohteessa yli 11 % syöttävän verkon vioista aiheuttaa yli kahden
tunnin keskeytyksen saarekkeessa. Taulukossa 8.3 on esitetty luotettavuussimulaatioiden tuloksia saarekkeen vikojen osalta.
Taulukko 8.3

Kohteiden simuloitujen saarekkeen vikojen aiheuttamien keskeytysten kokonaismäärä, pisin
simuloitu keskeytys, keskimääräinen keskeytyksen pituus ja keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika ja TJE sekä yli 2 tunnin keskeytysten osuus.

Simuloituja keskeytyksiä
Pisin keskeytys
Vuotuinen keskeytysaika
Keskimääräinen keskeytyksen pituus
Vuotuinen TJE
Yli 2 tunnin keskeytyksiä

Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

[kpl]

1 713

4 193

1 295

3 565

[h]

31,5

26,0

29,7

55,7

[h/a]

7,6

15,1

9,8

21,2

[h]

4,4

3,6

7,5

5,9

[kWh/a]

415

874

584

1514

[%]

62

62

88

69

Saarekkeen vioissa saarekkeen asiakkaiden kokemat keskimääräiset keskeytysten pituudet
ovat suurempia. Keskeytysten keskimääräistä pituutta saarekkeen viassa ei kuitenkaan tule
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sekoittaa vian korjausaikaan, koska saarekkeen vioittuessa osalle saarekkeen asiakkaista voi
olla mahdollista palauttaa sähköntoimitus nopeammin vikapaikan rajauksella tai varasyöttöyhteydellä.

8.2.2 Simuloidut vikatilastot suhteessa alkuperäisiin vikatilastoihin
Simuloituja keskeytyksiä vertaamalla alkuperäisiin vikatilastoihin voidaan arvioida simulaatiotulosten luotettavuutta. Taulukossa 8.4 on esitetty kohteiden alkuperäisten tilastojen
arvoja sekä niiden ja simuloitujen tilastojen arvojen suhteellista eroa syöttävän verkon vikojen aiheuttamissa saarekkeen keskeytyksissä. Taulukon 8.4 mukainen vuotuinen TJE on laskettu keskeytyksien pituuden ja saarekkeen keskitehon avulla. Alkuperäisessä tilastossa on
ilmoitettu keskeytyksen TJE koko johtolähdöllä, joten sen suoraan vertaaminen vain saarekkeen asiakkaiden simuloituun TJE:hen ei ole järkevää.
Taulukko 8.4

Kohteiden alkuperäisten tilastojen syöttävän verkon vikojen saarekkeen asiakkaille aiheuttamien pysyvien keskeytysten kokonaismäärä, pisin simuloitu keskeytys, keskimääräinen keskeytyksen pituus sekä keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika ja TJE. Suluissa oleva arvo
kuvaa simulaation arvojen ja alkuperäisen tilaston suhteellista eroa prosentteina alkuperäiseen
tilastoon verrattuna.

Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

nf

[kpl/a]

29,2 (-0,1 %)

12,6 (-0,7 %)

11,0 (0,4 %)

18,6 (1,0 %)

21,7 (0,3 %)

tf/a

[h/a]

14,5 (-10,9 %)

5,8 (-6,6 %)

4,7 (4,8 %)

9,9 (9,8 %)

10,2 (0,6 %)

tf,ave

[h]

0,5 (-10,7 %)

0,5 (-6,0 %)

0,4 (4,4 %)

0,5 (8,8 %)

0,5 (0,3 %)

TJE/a

[kWh/a]

704 (0,5 %)

364(-1,2 %)

281 (10,6 %)

610 (4,1 %)

282 (2,5 %)

tf,maks

[h]

21,3 (-24,2 %)

18,7 (-50,4 %)

7,7 (5,9 %)

7,2 (102,7 %)

13,9 (-20,3 %)

Eniten eroa syntyi pisimmässä yksittäisessä keskeytyksessä. Vähän erityisen pitkiä keskeytyksiä sisältäneissä viiden vuoden tilastoissa tilastollinen jakauma painottuu lyhyemmille
keskeytyksille ja todennäköisyydet yli 12 tunnin keskeytyksille jäävät pieniksi. Vain Hirvensalmen ja Kiviapajan kohteissa simuloitu pisin keskeytys oli pidempi kuin alkuperäisen
tilaston pisin keskeytys. Kiviapajan pisin simuloitu keskeytysaika oli yli kaksi kertaa suurempi kuin alkuperäisen tilaston ja Leivolassa pisin simuloitu oli puolet alkuperäisen tilaston
pisimmästä keskeytysajasta. Vuotuisessa keskeytysajassa ja keskimääräisessä keskeytyksen
pituudessa ero simulaatioiden ja tilaston välillä oli 0,5–11 % kohteesta riippuen. Ero aiheut-
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taa suurimmillaan 0,05 tunnin eli 3 minuutin heiton keskimääräisessä pituudessa ja 1,6 tunnin heiton vuotuisessa keskeytysajassa. Kohdekohtaisesti ero keskimääräisessä keskeytyksen pituudessa oli lähes yhtä suuri kuin vuotuisessa keskeytysajassa. TJE:n osalta erot alkuperäisen tilaston ja simuloidun tilaston välillä ovat samaa luokkaa kuin keskeytysajan, mutta
korrelaatiota kohdekohtaisten erojen välillä ei voida todeta. Vikataajuuden ero on alle yhden
prosentin jokaisessa kohteessa. Taulukossa 8.5 on esitetty kohteiden alkuperäisten tilastojen
arvoja sekä niiden ja simuloitujen tilastojen arvojen suhteellista eroa alkuperäiseen tilastoon
verrattuna saarekkeen sisäisten vikojen aiheuttamissa saarekkeen keskeytyksissä.
Taulukko 8.5

Kohteiden alkuperäisten tilastojen saarekkeen pysyvien vikojen saarekkeen asiakkaille aiheuttamien keskeytysten kokonaismäärä, pisin simuloitu keskeytys, keskimääräinen keskeytyksen pituus sekä keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika ja TJE. Suluissa oleva arvo kuvaa
simulaation arvojen ja alkuperäisen tilaston suhteellista eroa prosentteina alkuperäiseen tilastoon verrattuna.
Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

nf

[kpl/a]

1,8 (-3,73 %)

4,2 (-0,31 %)

1,3 (0,78 %)

3,7 (-3,08 %)

tf/a

[h/a]

8,2 (-8,22 %)

15,2 (-0,70 %)

9,8 (-0,57 %)

22,1 (-3,89 %)

tf,ave

[h]

4,6 (-4,66 %)

3,6 (-0,39 %)

7,6 (-1,34 %)

6,0 (-0,84 %)

TJE/a

[kWh/a]

449 (-7,57 %)

984 (-11,18 %)

641 (-8,89 %)

1417 (6,90 %)

tf,maks

[h]

15,3 (105,50 %)

16,3 (59,60 %)

17,6 (68,25 %)

42,2 (32,07 %)

Saarekkeen sisäisten vikojen keskeytysaikojen simulaatiossa erot ovat hyvin samalla tasolla
kuin syöttävän verkon vikojen keskeytysaikojen simulaatioissa. Vikataajuudessa erot ovat
hieman suurempia etenkin Murakan ja Kiviapajan kohteissa. Vikataajuuden suurempi suhteellinen ero johtuu huomattavasti pienemmistä vikataajuuksista saarekkeessa. Vähäisten vikamäärien aiheuttama tilastollisen jakauman epäluotettavuus näkyy etenkin pisimpiä keskeytyksiä tarkastellessa. Simulaatioiden tilastollisten jakaumien sovitteiden virheiden vaikutuksia laskentaan arvioidaan myöhemmin työssä.

8.3

Sähkövarastolla vältettävät keskeytykset ja keskeytysajat

Luotettavuussimulaatioiden jälkeen voitiin analysointimetodiikan mukaisesti määrittää eri
sähkövaraston energiakapasiteeteilla kokonaan vältettävien keskeytysten osuus, keskimääräinen vuotuinen toimitettu energia ja vältetty keskeytysaika. Kuvassa 8.1 on esitetty keskeytysten osuuksia suhteessa vaadittuun energiaan Leivolan kohteessa.
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Kuva 8.1

Keskeytysten osuuksia suhteessa osuuden vaatimaan maksimienergiaan.

Leivolan kohteessa keskeytyksistä 94,7 % vaatii energiaa 100 kWh. Toisin sanoen keskeytyksien TJE on 5,3 %:ssa keskeytyksistä yli 100 kWh. Vaadittavan sähkövaraston energiakapasiteetin kannalta tämä tarkoittaa, että 100 kWh:n energiakapasiteetilla voitaisiin kattaa
96 % keskeytyksistä. Taulukossa 8.6 on esitetty eri kohteiden keskeytysten osuuksia ja niiden vaatimia energiakapasiteetteja.
Taulukko 8.6

Keskeytysten lukumäärällisten osuuksien vaatimia energioita eri kohteissa.
Murakka

Leivola

c [%]

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

E [kWh]

50

12

14

14

16

7

75

27

34

34

39

16

90

60

71

69

84

32

95

90

104

102

128

49

100

783

972

604

1002

297

Esimerkiksi Murakan kohteessa syöttävän verkon vikojen aiheuttamista keskeytyksistä 90
% vaatii vähintään 60 kWh:n aina saatavilla olevan energiakapasiteetin sähkövarastolta, jotta
keskeytyksen aikainen energiankulutus voidaan kattaa. Toisin sanoen 10 % keskeytyksien
TJE:stä on yli 60 kWh. Mikäli sähkövarastolla haluttaisiin pystyä kattamaan jokaisen yksittäisen keskeytyksen energia, sähkövaraston käyttökapasiteetin tulee olla huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi jos haluttaisiin kyetä kattamaan keskeytyksistä kappalemäärällisesti
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95 %:n energiantarpeet. Keskeytyksistä 50 % vaatii kohteesta riippuen 7–16 kWh aina käytettävissä olevan energiakapasiteetin. Tämä johtuu lyhyiden, alle 10 minuutin pituisten keskeytysten suurista osuuksista. Näissä lyhyissä katkoissa syöttävän verkon vikaantuessa sähkön toimitus on saatu palautettua saarekkeeseen verkon kytkentätilaa kauko-ohjattavilla
erottimilla muuttamalla. Keskeytyksen kokonaan välttämiseksi kuitenkin myös sähkövaraston tehokapasiteetin tulee täyttää keskeytysten aikaisten tehojen vaatimukset. Kuvassa 8.2
on esitetty kokonaan vältettävien keskeytysten osuus suhteessa akun nimelliskapasiteettiin
Leivolan kohteessa, kun kokonaan välttämisen ehdoksi lisätään myös tehokapasiteetin tarkastelu. Tällöin keskeytys vältetään kokonaan, kun akun käytettävissä oleva energiakapasiteetti on suurempi kuin keskeytyksen aikainen energiantarve ja akun tehokapasiteetti on suurempi kuin keskeytyksen keskiteho. Tarkasteluissa käytetyllä 1C-arvolla esimerkiksi 200
kWh:n akun tehokapasiteetti on 200 kW.

Kuva 8.2

Kokonaan vältettyjen keskeytysten osuus suhteessa akun nimelliskapasiteettiin, kun huomioidaan myös keskeytysten tehontarve. Tarkastelussa oletettiin, että akun koko energiakapasiteetti on käytettävissä toimitusvarmuuskäyttöön. Sähkövarastojärjestelmän hyötysuhde 0,9,
akun C-arvo 1 ja purkaussyvyys 80 %.

Kuvasta 8.2 huomataan, että tehokapasiteetti rajoittaa Leivolan kohteessa huomattavasti kokonaan vältettävien keskeytysten osuutta. Työssä oletettiin, että energian käyttökapasiteettiin vaikuttaa järjestelmän hyötysuhde ja purkaussyvyys, mutta tehon käyttökapasiteettiin
vain järjestelmän hyötysuhde. Simulaation keskeytyksien tehoina käytettyjen kuukausiteho-
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jen erot näkyvät kuvaajassa suurina muutoksina vältettyjen keskeytysten osuudessa. Esimerkiksi Leivolassa 141 kW/kWh akulla vältettäisiin 75 % keskeytyksistä kokonaan, kun taas
140 kW/kWh akulla vältettäisiin vain 67 % keskeytyksistä. Leivolan kohteessa suurin keskeytysten keskitehona käytetty kuukausittainen keskiteho oli 105 kW ja pienin 39 kW. Käyttämällä tehon pysyvyyskäyrää keskeytysten simulaatiossa keskeytyksen aikaisten tehojen
hajonta on suurempi. Tällöin kokonaan vältettävien keskeytysten osuuden jakaumasta saataisiin luotettavampi. Kuvassa 8.3 on esitetty sähkövarastolla vältettävien keskeytysaikojen
osuudet saarekkeen keskimääräisestä vuotuisesta keskeytysajasta Leivolan kohteessa kokonaan vältettävien keskeytysten osuuden suhteen.

Kuva 8.3

Sähkövarastolla vältettävän saarekkeen asiakkaiden keskimääräisen vuotuisen keskeytysajan
osuus nykyisestä keskimääräisestä vuotuisesta keskeytysajasta suhteessa sähkövarastolla kokonaan vältettyjen syöttävän verkon vikojen aiheuttamien keskeytysten osuuteen Leivolan
kohteessa.

Kun Leivolan kohteessa sähkövarastolla voidaan välttää kokonaan 50 % syöttävän verkon
vikojen aiheuttamasta keskimääräisestä keskeytysajasta, saarekkeen asiakkaiden vuotuisesta
keskimääräisestä keskeytysajasta vältetään 8 %. Tästä vältettävästä osuudesta 6 %-yksikköä
johtuu kokonaan vältetyistä keskeytyksistä ja loppu osuus osittain vältetyistä keskeytyksistä.
Mikäli kaikki syöttävän verkon vikojen aiheuttamat keskeytykset voidaan välttää, saarekkeen keskeytysajasta vältetään 26 %. Jos kaikki syöttävän verkon vikojen aiheuttamat keskeytykset saarekkeessa vältetään sähkövarastolla, muodostuu saarekkeen keskeytysaika vain
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saarekkeen sisäisten vikojen aiheuttamista keskeytysajoista. Kohteiden suurin sähkövarastolla vältettävissä oleva keskimääräisen keskeytysajan osuus riippuu syöttävän verkon vikojen aiheuttamien keskeytysaikojen suhteesta saarekkeen vikojen keskeytysaikoihin. Leivolan kohteessa saarekkeen sisäisien vikojen muodostama osuus kokonaiskeskeytysajasta oli
suurempi kuin muissa kohteissa.
Simulaation algoritmissa otettiin huomioon vuodenajan mukainen keskitehon vaihtelu,
mutta päivittäistä tehojakaumaa ei huomioitu. Alkuperäisessä vikatilastossa kaikissa kohteissa keskeytyksistä 77 % oli ilmennyt välillä 06:00–22:00. Vastaavasti välillä 08:00–20:00
vioista ilmeni 63 %. Tehot verkossa ovat yleensä päivällä korkeammat kuin yöllä. Simuloitujen keskeytysten TJE:t jäävät keskitehoilla simuloitaessa todellisuutta pienemmiksi, kun
viat painottuvat päiväsaikaan. Taulukossa 8.7 on esitetty keskeytysten osuuksia ja TJE:n
skaalauksen vaikutuksia keskeytysten osuuksien vaatimiin energioihin.
Taulukko 8.7

Toimittamatta jääneen energian skaalauksen vaikutukset keskeytysten eri osuuksien vaatimiin
energioihin.
Murakka

TJE:n kerroin

1

c
[%]

1,2

E
[kWh]

Leivola
1

1,2
E
[kWh]

Hirvensalmi
1

1,2

E
[kWh]

Kiviapaja

Lohikoski

1

1

1,2
E
[kWh]

1,2

E
[kWh]

50

12

14

14

17

14

17

16

19

7

8

75

27

33

34

40

34

40

39

46

16

19

90

60

71

71

85

69

83

84

101

32

39

95

90

108

104

124

102

122

128

154

49

58

100

783

940

972

1 166

604

725

1 002

1 202

297

356

Taulukosta 8.7 voidaan lukea esimerkiksi, että Leivolassa simuloiduista keskeytyksistä 75
% vaatii 34 kWh:n aina saatavilla olevan energiakapasiteetin. Skaalatessa keskeytyksien
TJE:tä kertoimella 1,2, 75 % keskeytyksistä vaatii 40 kWh aina saatavilla olevan energiakapasiteetin. Huomataan, että skaalatessa jokaisen keskeytyksen toimittamatta jäänyttä energiaa samalla kertoimella, skaalautuu myös keskeytysten vaatima energiakapasiteetti saman
kertoimen mukaisesti. Kannattavuuslaskennassa käytettiin kertoimella 1,2 skaalattuja simuloitujen keskeytysten energioita, jotta voitiin kompensoida vian ilmenemisajankohdan painottumisen vaikutusta.
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9. KAH-SÄÄSTÖT JA KANNATTAVUUS

Sähkövarastolla vältettävien keskeytysten ja keskeytysaikojen määrittämisen jälkeen voitiin
laskea varastolla saatavat KAH-säästöt ja arvioida järjestelmän kannattavuutta eri kohteissa
kahdessa tapauksessa. Referenssitapauksen laskennassa suoritetaan herkkyysanalyysejä niin
sähkövarastojärjestelmän ominaisuuksien, kuin sähkövaraston kustannusten vaikutuksista
kannattavuuteen. Toisessa tapauksessa tarkasteltiin sähkövarastolla saatavia KAH-säästöjä
ja palvelumaksua, kun sähkövaraston käyttö hankitaan palveluna. Palvelumallin tapauksessa
järjestelmälle lasketaan saatavat KAH-säästöjen nykyarvot ja kohteille määritetään palvelumaksun rajahinta, jota pienemmillä palvelumaksuilla sähkövaraston hyödyntäminen on kannattavaa. Palvelumaksun tarkastelussa käytettiin Elenian ja Fortumin luoman liiketoimintamallin pääpiirteitä. Liiketoimintamalli on esitelty Kainulaisen vuoden 2019 diplomityössä
(Kainulainen 2019).
Sekä referenssitapauksessa, että palvelumallin tapauksessa kohteille määritettiin verkkovaihtosuuntaajan miniminimellisvirrat, joilla voidaan varmistaa suojauksen toimivuus saarekeajon aikana. Eri kohteiden vaaditut verkkovaihtosuuntaajan nimellisvirrat ja niitä vastaavat tehokapasiteetit on esitetty taulukossa 9.1. Minimikapasiteetin määrityksessä tarkasteltiin liittymien sekä muuntamoiden lähtöjen sulakkeiden vaatimia oikosulkuvirtoja. Liittymien eri sulakekokoja vastaavat enintään 5,0 sekunnin laukaisuajan vaatimat oikosulkuvirrat
on esitetty liitteessä 7. Muuntamoiden sulakkeiden 5 sekunnin laukaisuajan vaatimat oikosulkuvirrat katsottiin ABB:n gG-tyypin kahvasulakkeiden mukaan (ABB 2011). Vain Hirvensalmen kohteessa liittymien vaatimat oikosulkuvirrat muodostuivat määrääväksi tekijäksi minimikapasiteetin määrityksessä. Muissa kohteissa muuntamoiden lähtöjen sulakkeiden toiminta-ajat eivät olleet riittäviä liittymien oikosulkuvirtavaatimusten mukaisella minimikapasiteetilla. Muissa kohteissa siis minimikapasiteetti määräytyi muuntamoiden lähtöjen
sulakkeiden toiminta-ajan vaatimista oikosulkuvirroista. Kannattavuuden laskentaan verkkovaihtosuuntaajan minimitehokapasiteetti pyöristettiin ylöspäin lähimpään 50 jaolliseen lukuun. Tällä varmistetaan suojauksen toimivuus ja verkkovaihtosuuntaajan teho vastaa paremmin markkinoilla olevien verkkovaihtosuuntaajien kokoja.
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Taulukko 9.1

Eri kohteiden suurin liittymien sulakekoko In,s, liittymien sulakkeiden suurin vaadittu oikosulkuvirta Ik,s,maks., muuntajien lähtösulakkeiden suurin sulakekoko In,m, muuntajien lähtösulakkeiden suurin vaadittu oikosulkuvirta Ik,m,maks, suojauksen toimivuuden vaatima verkkovaihtosuuntaajan nimellisvirta In,tm,min ja sitä vastaava verkkovaihtosuuntaajan minimitehokapasiteetti Sn,tm,min sekä laskennassa käytetty verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti Sn,tm.
Lisäksi kohteen saarekkeen huipputeho Ph, huipputehon asettama minimikoko akun tehokapasiteetille Psv,min ja energiakapasiteetille Esv,min sekä laskennassa käytetty akun minimikoot
tehokapasiteetille Psv ja energiakapasiteetille Esv.
Yksikkö

Murakka

Leivola

Hirvensalmi

Kiviapaja

Lohikoski

In,s

[A]

100

63

200

100

125

Ik,s,maks.

[A]

580

320

1250

425

715

In,m

[A]

160

100

250

125

160

Ik,m,maks.

[A]

600

350

1050

550

600

In,tm,min

[A]

600

350

1250

550

600

Sn,tm,min

[kVA]

416

242

866

381

416

Sn,tm

[kVA]

450

250

900

400

450

Ph

[kW]

142

158

172

178

71

Psv,min/Esv,min

[kW/kWh]

158

176

191

198

79

Psv/Esv

[kW/kWh]

160

180

200

200
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Leivolassa minimikapasiteetin vaatimukset olivat pienimmät. Leivolan kohteessa suurin liittymän sulakekoko on 63 A ja suurin muuntajan lähdön sulakekoko 100 A. Koska suojauksen
tulee toimia jokaisella liittymällä, jo yksi suuri liittymä tai lähtösulake nostaa järjestelmältä
vaadittua tehokapasiteettia merkittävästi. Suojauksen toimivuuden asettama minimitehokapasiteetti asetettiin kannattavuustarkasteluissa pienimmäksi mahdolliseksi kooksi verkkovaihtosuuntaajalle. Suojauksen toimivuuden vaatimat verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetit ovat huomattavasti suuremmat kuin saarekkeiden huipputehot. Pienimmäksi mahdolliseksi laskennassa käytetyn 1C-akun teho- ja energiakapasiteetiksi asetettiin saarekkeen
huipputeho jaettuna 90 %:n järjestelmän hyötysuhteella. Saatu teho- ja energiakapasiteetti
pyöristettiin ylöspäin lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun. Täten tarkastelumetodiikan mukainen oletus kaikkien AJK:den välttämisestä riippumatta järjestelmän koosta ei aiheuta virhettä laskennassa. Hyödynnettäessä sähkövarastoa myös muissa tehtävissä voi energiakapasiteetin tarve olla suurempi, kuin mitä keskeytysten välttäminen kohteissa vaatii.
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9.1

KAH-säästöt

Sähkövarastolla saatavat KAH-säästöt määritettiin yhtälöiden 6.1–6.6 mukaisesti. Pysyvien
vikojen osalta KAH-säästöt laskettiin perustuen simuloitujen keskeytysten luvussa 8.3 esitettyyn tarkasteluun. Maastokatkaisijoilta ei saatu luettua tietoja jälleenkytkennöistä. Tämä
vaikuttaa etenkin Murakan ja Leivolan kohteissa jälleenkytkentöjen tarkkuuteen, koska Leivolassa suunnitellussa varaston sijoituspaikassa on jo maastokatkaisija ja Murakassa on
maastokatkaisija lähellä suunniteltua sijoituspaikkaa. AJK:ksi alkuperäisessä vikatilastossa
luettiin kaikki keskeytykset, joiden pituus on alle kaksi minuuttia. PJK:den lukumäärät haettiin jokaiselle kohteelle erillisestä tietovarastosta viiden vuoden ajalta, josta laskettiin vuotuinen keskiarvo jokaiselle kohteelle. Simulaatiossa käytetystä vikatilastosta lajiteltiin pikajälleenkytkentöinä pois kaikki keskeytykset, joiden pituus oli alle kolme sekuntia. Varsinkin
pikajälleenkytkentöjen osalta suurhäiriötilanteissa kaikki jälleenkytkennät eivät raportoidu
etenkin lumikuormilla, jolloin jälleenkytkentöjä tulee erityisen paljon. Sähkövaraston katkaisijalla saavutettavien KAH-säästöjen osalta laskennassa tarkasteltiin vain pysyviä vikoja,
koska saarekkeen aiheuttamia jälleenkytkentöjä ei saatu eroteltua. Lohikosken ja Leivolan
kohteissa ei katkaisijalla saavuteta KAH-säästöjä. Koska Lohikosken kohde sijaitsee pienjännitepuolella, pienjännitepuolen viat eivät näy keskijännitepuolella. Leivolassa ennen saareketta on jo maastokatkaisija. Muissa kohteissa sähkövaraston katkaisijan tuoman KAHsäästön laskemisessa saarekkeen erottamisen ja syöttävän verkon sähköntoimituksen palauttamisen nykyisenä kytkentäaikana käytettiin 10 minuuttia kohteesta riippumatta. Kytkentäaika arvioitiin verkkotopologiatarkastelulla ja perustuu keskimääräiseen arvioon eri kohteista huomioiden mm. kaukokäyttöiset erottimet, johtolähtöjen katkaisijat ja verkon käyttötoimenpiteet saarekkeen vikaantuessa.

9.2

Referenssitapaus

Referenssitapauksen kannattavuuslaskenta suoritettiin luvussa 6 kuvatun metodiikan mukaisesti. Kannattavuuslaskennassa suoritettiin useita tarkasteluita, joissa tarkasteltiin eri tekijöiden vaikutuksia järjestelmän kannattavuuteen. Ensimmäiseksi tarkasteltiin akun ominaisuuksien vaikutuksia kannattavuuteen. Toisessa tarkastelussa otettiin huomioon verkon
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muun saneerauksen ja kehittämisen vaikutuksia vikamääriin ja keskeytysaikoihin sekä viimeisessä tarkastelussa järjestelmän kustannusten vaikutuksia kannattavuuteen. Referenssitapauksessa oletettiin, että varaston koko käyttökapasiteetti on käytettävissä keskeytysten
aikana. Eri tekijöiden vaikutuksia kannattavuuteen tarkasteltiin Leivolan kohteessa, jonka
jälkeen arvioitiin parametrien valinnan vaikuttavuutta kannattavuuteen ja valittiin laskennan
parametrit eri kohteiden vertailua varten. Leivola valittiin referenssitapauksen tarkastelukohteeksi, koska suojauksen toimivuuden vaatima verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti
on Leivolassa pienin. Lisäksi tarkasteltiin PJK:den välttämisen vaikutusta järjestelmän kannattavuuteen.
Laskennassa käytetyt akkujen tekniset arvot perustuvat luvun 4.2.1 tarkasteluihin akkujen
ominaisuuksista ja arvoista. Lähtöarvoina herkkyystarkasteluissa käytettiin sähkövarastojärjestelmän kokonaishyötysuhteena 90 %, ottaen huomioon täyden syklin ja tehonmuunnon
hyötysuhteet. Työssä valittiin käytettäväksi energia-tehosuhteeltaan 1 arvoisia akustoja, joiden purkaussyvyytenä käytettiin 80 %. Akkujen itsepurkautumisen osalta oletettiin, että varaustaso ylläpidetään jatkuvasti käytön mukaisessa optimaalisessa tilassa. Pitoajan lähtöarvoksi valittiin 12 vuotta ja korkokannaksi 5 %.
Lähtötason kustannukset sähkövarastojärjestelmälle määritettiin luvun 4.3.2 arvioinnin mukaisesti. Akuston investointikustannuksena käytettiin 350 €/kWh ja tehonmuuntolaitteiston
investointikustannuksena käytettiin 300 €/kW. Muina investointikustannuksina käytettiin
60 k€. Kiinteinä käyttö- ja kunnossapidon vuosikustannuksina käytettiin 8 €/kW/a laskettuna järjestelmän nimelliskoosta. Muuttuvia käyttö- ja kunnossapitokustannuksia ei huomioitu. Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat työssä tarkasteltujen arvioiden
mukaan 0–4 €/MWh. Työssä tarkastelluissa kohteissa sähkövarastojärjestelmien kokoluokka on satoja kilowattitunteja, jolloin muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannukset
ovat kymmeniä euroja vuodessa. Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset eivät aiheuta merkittävää muutosta järjestelmän kannattavuudessa. Hävitys- ja kierrätyskustannuksina käytettiin 3 % alkuperäisistä investointikustannuksista. Laskennassa oletetaan, ettei sähkövarastojärjestelmällä ole jäännösarvoa pitoajan päättyessä.
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9.2.1 Akun ominaisuuksien vaikutukset
Sähkövaraston energia- ja tehokapasiteetin heikentyessä sillä vältettävien keskeytysten
määrä laskee. Akun ominaisuuksien tarkastelussa käytettiin määritettyjä lähtöarvoja kustannuksille. Kuvassa 9.1 on esitetty Leivolan kohteen kokonaan vältettävien keskeytysten osuus
suhteessa akun nimelliskapasiteettiin pitoajan ensimmäisenä ja viimeisenä vuotena, kun
akun energia- ja tehokapasiteetit heikkenevät 2 % vuodessa.

Kuva 9.1

Akun kapasiteetin heikkenemisen vaikutus kokonaan vältettyjen syöttävän verkon vikojen aiheuttamien saarekkeen keskeytysten osuuteen, kun akun energia- ja tehokapasiteetit heikkenevät 2 % vuodessa. 2 % vuotuisella heikkenemisellä akun EoL-kapasiteetti on 80 % nimellisestä, kun pitoaika on 12 vuotta.

Kokonaan vältettävien keskeytysten osuuden laskiessa pitoajan aikana myös järjestelmällä
saavutettavien KAH-säästöjen määrä laskee. Kuitenkin akun minimikoon määräytyessä
huipputehon mukaan kapasiteetin heikkenemisen vaikutus elinkaaren säästöjen nykyarvoon
esimerkiksi Leivolan kohteessa on 180 kW/kWh akustolla 0,27 % kapasiteetin heikkenemisen muuttuessa 1 %:lla. Kapasiteetin heikkenemisen vaikutus elinkaaren säästöjen nykyarvoon pienenee, mitä suurempi osuus keskeytyksistä vältetään kokonaan. Kapasiteetin heikkeneminen vaikuttaa myös akun EoL-kapasiteettiin. Järjestelmän pitoajan ollessa 12 vuotta
ja kapasiteetin heikkenemisen ollessa 1 %/a, akun EoL-kapasiteetti vastaa 90 % alkuperäisestä. Vastaavasti, kun kapasiteetin heikkeneminen on 3,2 %/a akun EoL-kapasiteetti vastaa
70 % alkuperäisestä.
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Akun keskimääräinen purkaussyvyys ja järjestelmän hyötysuhde vaikuttavat akun käyttökapasiteettiin suhteessa nimelliskapasiteettiin. Hyötysuhde vaikuttaa teho- ja energiahäviöihin
ja keskimääräinen purkaussyvyys vaikuttaa akun käytettävissä olevaan energiakapasiteettiin. Purkaussyvyyden vaikutus Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvoon on 180
kW/kWh:n akulla noin 0,91 %, kun purkaussyvyys pienenee 10 %:lla. Hyötysuhteen vaikutus Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvoon on 180 kW/kWh:n akulla noin 0,76
%, kun hyötysuhde pienenee 10 %:lla. Myös purkaussyvyyden ja hyötysuhteen osalta voidaan todeta, että suuremmilla kokonaan vältettyjen keskeytysten osuuksilla kyseisten parametrien muuttumisen vaikutus elinkaaren säästöjen nykyarvoon pienenee. Paremmalla järjestelmän hyötysuhteella ja suuremmalla purkaussyvyydellä saavutetaan suuremmat elinkaaren säästöjen nykyarvot. On tärkeää huomioida purkaussyvyyden vaikutus myös järjestelmän pitoaikaan. Suuremmilla purkaussyvyyksillä EoL tulee vastaan nopeammin syklisen
iän vaikutuksesta. Pitoajan ja korkokannan vaikutuksia tarkastellaan myöhemmin. Käytettäessä sähkövarastoa muihinkin käyttötarkoituksiin syklinen ikä tulee vastaan nopeammin, jos
syklien taajuus kasvaa. Syklien taajuudella voi olla vaikutus myös akun keskimääräiseen
varaustasoon. Suurella syklien taajuudella voi olla järkevämpää pitää akun keskimääräinen
varaustaso alhaisempana, jolloin kalenterinen ikä paranee. Tällöin myös purkaussyvyys pienenee. Keskimääräisellä purkaussyvyydellä on suurin vaihteluväli tarkastelluista akun teknisistä ominaisuuksista ja täten myös suurin vaikutus järjestelmän kannattavuuteen.
Sähkövarastojärjestelmän teknisten ominaisuuksien vaikuttavuus kannattavuuteen riippuu
tarkasteltavasta kohteesta. Kohteen vikataajuus, keskeytysaika ja keskeytysten aikaiset tehot
vaikuttavat KAH-säästöjen suuruusluokkaan. Eri kohteissa järjestelmän teknisten ominaisuuksien vaikuttavuus oli samalla tasolla, kun otettiin huomioon kohteiden KAH-säästöjen
suuruusluokat.

9.2.2 Sähköverkon luotettavuuden kehityksen vaikutukset
Verkon luotettavuuden parantuessa vuotuiset KAH-kustannukset laskevat. Luotettavuuden
kehittymisen vaikutuksien arvioinnissa sähkövaraston hyötysuhteena pidettiin 90 %, purkaussyvyytenä 80 % ja kapasiteetin vuosittaisena heikentymisenä 2 %/a. Järjestelmän pitoaikana käytettiin 12 vuotta, korkokantana 5 % ja kustannuksina käytettiin lähtöarvoissa määriteltyjä kustannuksia. Luotettavuuden kehityksen vaikutuksia sähkövarastojärjestelmän
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kannattavuuteen tarkasteltiin hyödyntämällä kuvassa 3.2 esitetyn SAIDI-kehityksen perusteella muodostettua ennustetta. SAIDI-ennuste luotiin sovittamalla todettuun kehitykseen
logaritminen funktio. Näin voitiin laskea keskimääräiselle vuotuiselle keskeytysajalle referenssitaso. Referenssitaso on keskiarvo koko verkon keskimääräisestä vuotuisesta keskeytysajasta vikatilaston tarkasteluajalta. Ennusteen ja referenssitason avulla voitiin laskea suhteelliset SAIDI:t sähkövaraston pitoajan jokaiselle vuodelle referenssitasoon verrattuna.

Kuva 9.2

Ennusteen mukaiset SAIDI:t eri vuosina suhteessa referenssitasoon. Referenssitaso on vuosien 2015–2020 SAIDI:n keskiarvo.

Ennusteen mukaan vuoden 2030 SAIDI on 63 % referenssitason SAIDI:sta. Koska SAIDI:n
kehitykseen vaikuttaa sekä SAIFI:n (System Average Interruption Frequency Index) että
CAIDI:n (Customer Average Interruption Duration Index) kehitys, tarkasteltiin luotettavuuden kehityksen vaikutuksia jokaisen luotettavuuden tunnusluvun osalta erikseen. SAIDI:n
kehityksen johtuessa täysin SAIFI:n pienenemisestä, vikamäärät vähenevät. SAIFI:n tarkastelussa vuotuinen keskeytystaajuus korjattiin jokaiselle pitoajan vuodelle SAIDI-ennusteen
mukaisella kertoimella. Tällöin sähkövarastolla vältettävien keskeytysten osuus ei muutu
pitoajan aikana, mutta keskeytysten vähentyessä vältettävien keskeytysten lukumäärä vähenee. Täten myös sähkövarastolla saavutettavissa olevien KAH-säästöjen määrä vähenee.
SAIDI:n kehityksen johtuessa täysin CAIDI:n pienenemisestä, keskeytysten pituudet lyhenevät. Samoin myös keskeytysten TJE:t pienenevät samassa suhteessa. CAIDI:n tarkastelussa jokaisen keskeytyksen ja TJE:n oletettiin lyhenevän yhtä paljon. Keskeytyksiä ja
TJE:tä korjattiin SAIDI-ennusteen mukaisella kertoimella ja sähkövarastolla vältettävien
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keskeytysten tarkastelu suoritettiin jokaiselle pitoajan vuodelle erikseen. Keskeytyksien pituuksien lyhentyessä pienemmällä sähkövarastolla voidaan välttää enemmän keskeytyksiä.
Kokonaan vältettävien keskeytysten osuus ja lukumäärä siis kasvaa. SAIDI:n kehityksen
johtuessa sekä SAIFI:n että CAIDI:n pienenemisestä, kehityksen vaikutukset ovat samanlaisia, mutta lievempiä. SAIDI:n tarkastelussa oletettiin SAIFI:n ja CAIDI:n pienenevän samassa suhteessa. Tällöin kertoimet vikataajuuksille ja keskeytysajoille saadaan SAIDI-kertoimen neliöjuuresta. Esimerkiksi vuoden 2030 vikataajuus ja keskimääräinen keskeytysaika
on tällöin 79 % referenssitason vikataajuudesta ja keskeytysajasta. Luotettavuuden kehittämisen oletettiin vaikuttavan sekä syöttävän verkon, että saarekkeen sisäisiin vikoihin ja keskeytysaikoihin. Kuvassa 9.3 on esitetty luotettavuuden kehittymisen vaikutuksia järjestelmän elinkaaren säästöjen nykyarvoon.

Kuva 9.3

Luotettavuuden kehittymisen vaikutukset sähkövarastojärjestelmän elinkaaren säästöjen nykyarvoon. ”Vain SAIFI” kuvaa tilannetta, jossa luotettavuus kehittyy vain vikamäärien osalta
ennusteen mukaisesti. ”Vain CAIDI” kuvaa tilannetta, jossa luotettavuus kehittyy vain keskeytysten keskimääräisen keskeytysajan osalta ennusteen mukaisesti. ”SAIFI ja CAIDI” kuvaa tilannetta, jossa SAIFI ja CAIDI kehittyvät samassa suhteessa niin, että SAIDI:n kehitys
vastaa ennustetta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Suurin vaikutus järjestelmän kannattavuuteen on keskeytysaikojen lyhenemisellä. Vain
CAIDI:n kehittyessä 180 kW/kWh:n akulla elinkaaren säästöjen nykyarvo laski 8,8 % verrattuna tilanteeseen, jossa verkon luotettavuus ei kehity pitoajan aikana. Keskeytysaikojen
lyhenemisen myötä pienemmillä sähkövarastoilla vältetään enemmän keskeytyksiä. Pelkästään vikamäärien pieneneminen puolestaan vaikuttaa elinkaaren säästöjen nykyarvoon vähiten. Vain SAIFI:n kehittyessä 180 kW/kWh:n akulla elinkaaren säästöjen nykyarvo laski 8,4
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% Kun sekä SAIFI, että CAIDI kehittyy yhtä paljon, 180 kW/kWh:n akulla elinkaaren säästöjen nykyarvo laski 9,1 % verrattuna tilanteeseen, jossa verkon luotettavuus ei kehity pitoajan aikana. Paikallisesti verkoston saneeraamisella ja kehittämisellä voi olla huomattavasti
suuremmat vaikutukset. Johtolähdön luotettavuuden kehittäminen saneerauksin tai muun
keinoin lähtökohtaisesti heikentää sähkövaraston kannattavuutta. Kuitenkin osia johtolähdöstä voi olla mahdollista kehittää luotettavuuden näkökulmasta ilman merkittävää vaikutusta sähkövaraston kannattavuuteen.
Myös asiakkaiden kulutusten muuttuminen järjestelmän pitoaikana vaikuttaa kannattavuuteen. Energiankulutuksen kasvu lisää sähkövaraston energiakapasiteettivaatimuksia. Vastaavasti asiakkaiden ja verkon energiatehokkuuden parantuminen tai yleinen energiankulutuksen väheneminen laskee energiakapasiteettivaatimuksia. Tehon osalta tilanne on hyvin samanlainen. Tehon kasvu verkossa nostaa keskeytysten välttämiseksi sähkövarastolta vaadittavaa tehokapasiteettia. Tehon ja energiankulutus voi vaihdella paikallisesti paljon eri vuosien välillä, johtuen vuosien erilaisista sääolosuhteista sekä asiakasmäärien muutoksista. Tehon ja energiankulutuksen muutokset järjestelmän pitoaikana tulee huomioida järjestelmän
kannattavuudessa. Tärkeää on huomioida ennusteet suuressa mittakaavassa, eikä keskittyä
pienen alueen paikallisiin muutoksiin. Tällöin johtopäätöksien tekeminen kulutusennusteiden vaikutuksista on luotettavampaa.

9.2.3 Kustannusten vaikutukset
Verkon kehittämisen ja sähkövaraston ominaisuuksien vaikutuksien jälkeen voitiin arvioida
järjestelmän kustannusten vaikutusta kannattavuuteen. Kustannusten vaikutuksia arvioitiin
investointikustannuksien, kiinteiden kunnossapitokustannusten sekä hävitys- ja kierrätyskustannusten osalta perustuen luvussa 4.3 esitettyihin arvioihin sähkövarastojärjestelmän
kustannuksista nykyhetkenä ja tulevaisuudessa. Kustannusten vaikutusten arvioinnissa käytettiin akun purkaussyvyytenä 80 %, järjestelmän kokonaishyötysuhteena 90 % ja kapasiteetin vuosittaisena heikentymisenä 2 %/a. Pitoaikana kustannusten vaikutusten tarkastelussa
pidettiin 12 vuotta ja korkokantana 5 %. Verkon luotettavuuden arvioitiin kehittyvän
SAIFI:n ja CAIDI:n osalta samassa suhteessa, edellisessä luvussa esitetyn tavan mukaisesti.
Kustannusrakenteesta johtuen, tehonmuunnon ja muiden investointikustannusten vaikutus
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kannattavuuteen on samanlainen, kun verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti pidetään vaaditussa minimikapasiteetissa. Kuvissa 9.4 ja 9.5 on esitetty investointikustannusten vaikutuksia sähkövarastojärjestelmän kannattavuuteen. Kuvissa olevat pisteet a ja b ovat vertailupisteitä, joiden välinen säästöjen nykyarvo on 50 k€.

Kuva 9.4

Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvot eri akun yksikkökustannuksilla, kun Copex=8
€/kW,a, Cmuut=60 k€ ja Crec on 3 % investointikustannuksesta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Kuva 9.5

Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvot tehonmuunnon ja muiden investointikustannusten muuttuessa, kun Copex=8 €/kW,a, csv=350 €/kWh, ja Crec on 3 % investointikustannuksesta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Huomataan, että investointikustannuksilla on suuri vaikutus järjestelmän kannattavuuteen.
Investointikustannukset vaikuttavat järjestelmän kustannuksiin täysimääräisesti, kun nykyarvomenetelmän nykyhetken ajatellaan olevan investointivuosi. Akun yksikkökustannuksen

97
muutoksen vaikutus suurenee järjestelmäkoon suurentuessa. Tehonmuuntolaitteiston ja muiden investointikustannusten muutosten vaikutukset ovat samanlaiset riippumatta järjestelmäkoosta. Huomattavaa on, että työssä tarkasteltujen julkaisujen arviot muista investointikustannuksista oli 100 kWh:n järjestelmälle noin 10–12 k€. Lähtökohtana muiden investointikustannusten määrittämisessä hyödynnettiin myös Elenian vuonna 2019 julkaisemaa diplomityötä sähkövaraston hyödyntämispotentiaalissa. Kyseisessä työssä arvioitiin muiksi investointikustannuksiksi 60 k€ 300 kWh:n akulle (Kainulainen 2019). Kuvassa 9.6 on esitetty
kiinteiden käyttö- ja kunnossapitokustannusten vaikutuksia sähkövarastojärjestelmän kannattavuuteen.

Kuva 9.6

Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvot eri kiinteiden käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvoilla, kun csv=350 €/kWh, ctm=300 €/kW, Cmuut=60 k€ ja Crec on 3 % investointikustannuksesta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Mitä suurempi järjestelmän nimelliskapasiteetti on, sitä suuremmiksi vuotuiset kiinteät
käyttö- ja kunnossapitokustannukset muodostuvat. Kuvassa 9.7 on esitetty hävitys- ja kierrätyskustannusten vaikutuksia sähkövarastojärjestelmän kannattavuuteen.
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Kuva 9.7

Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvot eri hävitys- ja kierrätyskustannuksilla, kun
csv=350 €/kWh, ctm=300 €/kW, Cmuut=60 k€ ja Copex=8 €/kW,a. Hävitys- ja kierrätyskustannukset on esitetty prosentteina investointikustannuksesta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Hävitys- ja kierrätyskustannusten ollessa muutamia prosentteja investointikustannuksista
niiden vaikutus järjestelmän kannattavuuteen on vähäinen. Jos hävitys- ja kierrätyskustannukset ovat kymmenien prosenttien luokkaa, on niiden vaikutus kannattavuuteen jo merkittävämpi. Järjestelmän kustannuksista suurin vaikutus kannattavuuteen on investointikustannuksilla. Etenkin muiden investointikustannusten sekä hävitys- ja kierrätyskustannusten
määritys voi olla haastavaa vähäisten kokemusten vuoksi.

9.2.4 Pitoajan ja korkokannan vaikutukset
Kuten aikaisemmin on mainittu, tyypillisesti pidemmällä pitoajalla ja pienemmällä korkokannalla investointi on kannattavampaa. Kuvissa 9.8 ja 9.9 on esitetty pitoajan ja korkokannan vaikutuksia sähkövarastojärjestelmän kannattavuuteen. Tarkastelussa kapasiteetin heikkeneminen korjattiin vastaamaan pitoaikaa niin, että EoL-kapasiteetti oli 80 % nimelliskapasiteetistä.
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Kuva 9.8

Leivolan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvo eri pitoajoilla ja niitä vastaavilla kapasiteetin
heikentymisasteilla, kun korkokanta p=5 %. Kapasiteetin heikentymisaste valittiin siten, että
EoL kapasiteetti on 80 % nimelliskapasiteetistä. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Kuva 9.9

Murakan kohteen elinkaaren säästöjen nykyarvo eri korkokannoilla, kun pitoaika T=12
vuotta. Pisteiden a ja b väli on 50 k€.

Pitoajalla ja korkokannan valinnalla on vaikutusta järjestelmän kannattavuuteen. Koska
huipputehon vaatima akun minimitehokapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin keskeytysten keskimääräisesti vaatima tehokapasiteetti, KAH-säästöjen nykyarvo tarkastelluissa
kokoluokissa ei muutu kuitenkaan merkittävästi. Jos huipputeho olisi pienempi, pitoajan ja
korkokannan vaikutukset olisivat suurempia. Pitoajan valinta kannattavuustarkasteluissa tulee määrittää järjestelmän komponenttien eliniän mukaan, huomioiden etenkin käyttötarkoituksen vaikutus akun elinikään. Vaihtoehtoisesti akusto voitaisiin uusia alkuperäisen saavuttaessa EoL:n. Tällöin kannattavuustarkastelussa tulee huomioida akun vaihtokustannus.
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Suuremmalla pitoajalla KAH-säästöjä saadaan useammalta vuodelta, jolloin järjestelmän
kannattavuus paranee. Käytettäessä nykyarvomenetelmää kannattavuuden arvioimiseen
myös käytettävällä korkokannalla on vaikutusta järjestelmän kannattavuuteen. Pienemmällä
korkokannalla vuotuisten KAH-säästöjen ja käyttö- ja kunnossapitokulujen diskontatut nykyarvot ovat suuremmat. Suoritetuissa tarkasteluissa akun nimelliskapasiteetin muutoksilla
ei ollut suurta vaikutusta kokonaan vältettävien keskeytysten osuuksiin, koska 1C-akun nimelliskapasiteetit ovat huipputehon vaatimuksesta jo suuremmat kuin keskeytysten vaatimat
kapasiteetit. Tällöin akun ominaisuuksien vaikutukset kannattavuuteen ovat pienet. Esimerkiksi 2C-akulla energiakapasiteetti riittää huomattavasti pienemmän osuuden välttämiseen,
jolloin muutokset akun nimelliskapasiteetissa vaikuttavat vältettyihin keskeytyksiin enemmän. Tällöin myös akun ominaisuuksien vaikutus kannattavuuteen kasvaa. Tarkasteluissa
suurimmat vaikutukset olivat järjestelmän kustannuksilla sekä luotettavuuden kehittymisellä.

9.2.5 Kohteiden vertailu
Jos sähkövarastoa käytetään ainoastaan keskeytysten aikana KAH-kustannusten pienentämiseksi, järjestelmän eliniän aikana täysiä syklejä tulee työssä tarkastelluissa kohteissa 100–
450, kun pitoajaksi oletetaan 15 vuotta. Täysien syklien vähäisyyden takia referenssitapauksen osalta pitoajaksi asetettiinkin 15 vuotta. Mikäli sähkövarastoa hyödynnetään myös
muissa käytöissä vaikuttaa se myös pitoaikaan, mutta kasvattaa myös järjestelmällä saavutettuja hyötyjä. Muutoin järjestelmän tekniset ominaisuudet ja kustannukset määritettiin
edellä tehdyt tarkastelut huomioiden. EoL-kapasiteetiksi katsottiin 75 %, jolloin kapasiteetin
vuotuinen heikkeneminen on 2 %/a. Korkokannaksi asetettiin 5 %. Purkaussyvyytenä käytettiin 80 % ja järjestelmän kokonaishyötysuhteena 90 %. Kustannusten osalta kiinteiksi
käyttö- ja kunnossapitokustannuksiksi asetettiin 10 €/kW,a ja hävitys- ja kierrätyskustannuksiksi valittiin 3 % investointikustannuksista. Investointikustannusten suurten vaikutusten
vuoksi vertailussa arvioidaan kannattavuutta kolmella eri sähkövaraston ja tehonmuuntolaitteiston investoinnin yksikkökustannuksella. Muut investointikustannukset arvioitiin olevan
60 k€. Leivolan ja Lohikosken kohteissa kuitenkin muiksi investointikustannuksiksi arvioitiin 50 k€, johtuen katkaisijan tarpeettomuudesta nykyisen verkkorakenteen vuoksi. Maas-
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tokatkaisijan kustannusta ei kuitenkaan täysimääräisesti poistettu, koska muutostöitä nykyisiin rakenteisiin joudutaan joka tapauksessa tekemään. Verkon luotettavuuden arvioitiin kehittyvän JSE:n koko verkon todetun SAIDI-kehityksen mukaisesti.
Referenssitapauksen tarkastelussa yksikään tarkasteltu kohde ei ollut kannattava. Investointikustannukset ovat niin suuret, että KAH-säästöt eivät riitä kääntämään investointia kannattavaksi millään järjestelmäkoolla. Myöskään akun investoinnin yksikkökustannuksen pienenemisellä ei ollut vaikutusta kannattavuuteen. Lähimpänä kannattavuutta oli Leivolan
kohde, jossa elinkaaren säästöjen nykyarvo oli –87 k€. Leivolan KAH-kustannukset seuraavan 15 vuoden aikana SAIDI-ennuste huomioituna ovat 94 k€. Vaikka kaikki syöttävän verkon keskeytykset voitaisiin välttää sähkövarastolla, sähkövarastojärjestelmän KAH-säästöillä kyetään siis kattamaan vain noin puolet järjestelmän elinkaaren kustannusten nykyarvosta. Työssä tarkastelluissa kohteissa jakeluverkkoyhtiön itse omistama sähkövarasto ei ole
kannattava investointi, vaikka jakeluverkkoyhtiö saisi erikoisluvan sähkövaraston omistukseen. Ostettaessa toimitusvarmuuskäyttö palveluna, verkkoyhtiön investointikustannukset
pienenevät.

9.2.6 PJK:n KAH-säästöt
Referenssitapauksessa tarkasteltiin myös PJK:sta saatavia KAH-säästöjä. Taulukossa 9.2 on
esitetty PJK:den välttämisellä saavutettavat vuotuiset KAH-säästöt ja KAH-säästöjen nykyarvo koko sähkövaraston elinkaarelta eri kohteissa.
Taulukko 9.2

PJK:sta saavutettavissa olevat vuotuiset KAH-säästöt ja koko elinkaaren KAH-säästöjen nykyarvo, jos kaikki PJK:t voitaisiin välttää sähkövarastolla. Nykyarvo laskettu 15 vuoden järjestelmän pitoajalla ja 5 % korkokannalla.
Yksikkö Murakka Leivola Hirvensalmi
Kiviapaja
Lohikoski

Vuotuinen KAH-säästö

[k€]

1,8

1,2

0,4

1,2

0,5

Koko elinkaaren KAHsäästöjen nykyarvo

[k€]

18,2

12,3

4,6

12,3

5,5

PJK:sta saatavat vuotuiset KAH-säästöt ja elinkaaren KAH-säästöjen nykyarvot ovat suoraan verrannollisia kohteen keskitehoon ja PJK:den taajuuteen. Saavutettavat elinkaaren
säästöjen nykyarvot kasvavat, jos PJK:t voidaan välttää niin, että välttämisen aiheuttamat
elinkaarikustannukset ovat pienemmät kuin saavutettavat KAH-säästöt.
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9.3

Sähkövarasto palveluna

Palvelumallin kannattavuuslaskenta suoritettiin luvussa 6 kuvatun metodiikan mukaisesti.
Koska palvelutapauksessa varasto on toisen markkinaosapuolen omistuksessa, jakeluverkkoyhtiö ei voi käyttää varaston koko kapasiteettia toimitusvarmuuden kehittämiseen. Tämän
takia palvelumallitapauksen laskennassa käytettiin jakeluverkkoyhtiön kapasiteettina 50 %
varaston nimellisenergiakapasiteetista. Jakeluverkkoyhtiön muut investointikustannukset ja
tehonmuunnon investointikustannukset pidettiin samoina kuin referenssitapauksessa. Kiinteiksi käyttö- ja kunnossapitokustannuksiksi tehonmuuntolaitteistolle asetettiin 10 €/kW,a.
Muuttuvia käyttö- ja kunnossapitokustannuksia ei tarkasteltu, koska esimerkiksi sähkön siirron energiatariffien vaikutus kannattavuuteen on pieni, kuten referenssitapauksessa jo todettiin. Toisen markkinaosapuolen omistaessa sähkövaraston, sähkövarastojärjestelmä liitetään
kahden liittymän kautta verkkoon. Tasasähköliittymällä liitetään itse sähkövarasto verkkovaihtosuuntaajaan ja muuntajan kautta verkkoon ja 3x25 A liittymällä syötetään järjestelmän
vaatima apusähkö. (Kainulainen 2019) Palvelumallin tarkastelut tehtiin useammalla eri liittymismaksu- ja tariffihinnoittelulla. Laskennassa vertailtiin Elenian liittymismaksua ja tasasähköliittymän tariffirakennetta (Kainulainen 2019) ja JSE:n nykyistä tehoperusteista tariffirakennetta ja liittymismaksua (JSE 2020).
JSE:llä ei ole tällä hetkellä tasasähköliittymälle erillistä verkkopalveluhinnastoa. Nykyisten
JSE:n liittymähinnoittelun periaatteiden mukaisesti esimerkiksi keskijänniteliittymässä liittymäpisteen jälkeiset laitteet, kuten esimerkiksi verkkovaihtosuuntaaja sekä jännite- ja virtamuuntajat kuuluvat asiakkaan hankinnoiksi (Latsa 2021; JSE 2020). Fortumin ja Elenian
liiketoimintamallin mukaisilla omistusrajoilla ei siis tällä hetkellä voida JSE:n verkossa toteuttaa sähkövarastojärjestelmää. JSE:n nykyisillä hinnoitteluperiaatteiden mukaisilla omistusrajoilla markkinaosapuolen investoinnit järjestelmään kasvavat huomattavasti. Tällöin
verkkoyhtiön investointikustannukset laskevat ja investoinnista tulee kannattavampi verkkoyhtiölle, mutta markkinaosapuolen näkökulmasta investoinnin kannattavuus heikkenee.
Tästä syystä työn laskennassa sovellettiin nykyistä JSE:n verkkopalveluhinnastoa, mutta
omistusrajat pidettiin Elenian ja Fortumin liiketoimintamallin mukaisina. Työssä oletettiin
Elenian ja Fortumin liiketoimintamallin omistusrajan olevan verkkovaihtosuuntaajan ja
akun välissä juurikin markkinaosapuolen investoinnin kannattavuuden vuoksi. Mikäli näin
on niin, jos JSE tulevaisuudessa hyödyntää markkinaosapuolen sähkövarastojärjestelmien
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palveluita kehittämiseen tai muihin sähköverkkoa tukeviin käyttöihin, molempien osapuolten investointien kannattavuus voi vaatia uuden tasasähköliittymän hinnoittelun laatimisen.
Molemmissa tapauksissa tariffi koostuu perusmaksusta ja tehoperusteisesta maksusta.
Elenian perusmaksu on 50 €/kk ja tehotariffi on 2,5 €/kW/kk (Kainulainen 2019). JSE:n
perusmaksu on 230 €/kk ja tehotariffi 6,13 €/kW/kk 20 kV:n liittymissä ja 7,89 €/kW/kk 0,4
kV:n liittymissä (JSE 2020). Tehotariffin perusteena käytetään suurinta tunnin keskitehoa,
joka viimeisen vuoden aikana on ilmennyt. Tehotariffi laskettiin tarkasteluissa akun nimellisteholla. Liittymismaksu Elenialla oli arvioitu olevan 30 k€ (Kainulainen 2019). JSE:n
osalta liittymismaksu määritettiin JSE:n verkkopalveluhinnaston mukaisesti. Liittymismaksuksi 20 kV:n liittymälle asetettiin tasasähköliittymälle 40,6 €/kVA, ja 3x25 A pienjänniteliittymälle 5 500 €. Lohikosken 0,4 kV liittymälle tasasähkö- ja pienjänniteliittymän yhteiskustannukseksi arvioitiin verkkopalveluhinnaston mukaisesti 23 k€. (JSE 2020) Sähkövarastojärjestelmän ominaisuuksien osalta kokonaishyötysuhde asetettiin 90 %:iin, purkaussyvyys 80 %:iin ja kapasiteetin heikentyminen 3 %/a, jolloin EoL-kapasiteetti akulla on 75
%.
Jokaiselle kohteelle suoritettiin tarkastelu palvelumaksun kannattavuuden raja-arvosta, jolla
sähkövaraston elinkaaren säästöjen nykyarvo on nolla. Tätä pienemmillä palvelumaksuilla
sähkövarasto on kannattava investointi. Jokaisessa kohteessa tarkasteltiin kahden eri kokoisen järjestelmän palvelumaksun raja-arvoa. Tarkasteltavien akun nimelliskapasiteettien
määrityksessä huomioitiin huipputehojen asettamat vaatimukset, sekä 95 %:n kokonaan vältettävien keskeytysten vaatima keskeytyksen aikainen energia. Keskimäärin kohteissa 95
%:a keskeytyksistä vaatii 230 kWh:n käytettävissä olevan energiakapasiteetin. Lisäksi akun
nimelliskapasiteetissa pyrittiin huomioimaan markkinaosapuolen tarve. Jos markkinaosapuoli osallistuu FCR-N markkinoille, minimitehokapasiteetin vaatimus on 100 kW. Jos
markkinapuoli haluaa osallistua sekä ylös säätöön, että alas säätöön, optimaalisin tila akun
varaustasolle olisi 50 %. Tällöin akun minimitehokapasiteetti tulisi olla 200 kW. Kuitenkin
voi olla todennäköistä, että markkinapuolen näkökulmasta kannattavampaa on samalla investoinnilla hankkia suurempi akusto, koska kiinteät investointikustannukset eivät ole riippuvaisia akun koosta. Tarkastelut suoritettiin akun nimelliskapasiteeteilla 300 ja 500
kW/kWh. Verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti asetettiin vähintään suojauksen vaatimalle tasolle tai akun tehokapasiteettia vastaavaksi, mikäli akun tehokapasiteetti oli suu-
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rempi kuin suojauksen vaatima verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti. Tällä mahdollistetaan markkinaosapuolen koko akun tehokapasiteetin hyödyntäminen reservimarkkinoilla.
SAIDI-kehitystä ei huomioitu palvelutapauksen laskennassa, koska pääasiassa kohteet eivät
sisälly lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmiin. Kuvassa 9.10 on esitetty Leivolan kohteen
elinkaaren säästöjen nykyarvo palvelumaksun suhteen JSE:n ja Elenian liittymismaksu- ja
tariffihinnoitteluilla 300 ja 500 kW/kWh:n akuilla.

Kuva 9.10

Leivolan kohteen säästöjen nykyarvo palvelumaksun funktiona JSE:n ja Elenian liittymismaksu- ja tariffihinnoittelulla, akun nimelliskokojen ollessa 300 ja 500 kW/kWh. a on JSE:n
liittymämaksu- ja tariffirakenteen tarkastelu ja b Elenian liittymämaksu- ja tariffirakenteiden
tarkastelu.

Jokaiselle kohteelle laskettiin palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo edellä mainituissa
eri tapauksissa. Muiden kohteiden elinkaaren säästöjen nykyarvot palvelumaksun funktiona
eri palvelutapauksen tarkasteluissa on esitetty liitteessä 8. Taulukossa 9.3 on esitetty palvelumallin tarkastelun tuloksia. Taulukossa on esitetty eri kohteiden verkkovaihtosuuntaajien
nimellistehot, akun nimelliskapasiteetit, käytetty liittymismaksu- ja tariffirakenne, palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo sekä KAH-kertymän nykyarvo pitoajalta tilanteessa, jossa
sähkövarastoon ei investoida ja sähkövarastolla saavutettavien elinkaaren KAH-säästöjen
nykyarvon osuus kyseisestä KAH-kertymästä. KAH-kertymän laskennassa huomioitiin
syöttävän verkon vikojen KAH saarekkeessa, saarekkeen vikojen KAH koko johtolähdöllä
ja aikajälleenkytkentöjen KAH. Palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo katsottiin olevan
suurin palvelumaksun arvo, jolla säästöjen nykyarvo oli positiivinen.
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Taulukko 9.3

Palvelumallin kannattavuustarkastelun tuloksia. a on JSE:n liittymämaksu- ja tariffirakenteen tarkastelu ja b Elenian liittymämaksu- ja tariffirakenteiden tarkastelu.”-” tarkoittaa, että sähkövarastojärjestelmä ei ole kannattava investointi millään palvelumaksun tasolla. KAH-kertymän laskennassa huomioitiin syöttävän verkon vikojen KAH saarekkeessa, saarekkeen vikojen KAH koko johtolähdöllä ja aikajälleenkytkentöjen KAH. Palvelumaksun kannattavuuden rajaarvo katsottiin olevan suurin palvelumaksun arvo, jolla säästöjen nykyarvo oli positiivinen.
Yksikkö

Verkkovaihtosuuntaajan nimellisteho
Akun nimelliskapasiteetti

Leivola

Hirvensalmi

[kVA]

450

500

300

500

[kW/kWh]

300

500

300

500

Liittymismaksun ja tehotariffin rakenne
Palvelumaksun raja-arvo

Murakka

[€/kWh]

KAH-kertymä

[k€]

KAH-säästöjen osuus kertymästä

[%]

Kiviapaja

900
300

500

Lohikoski

400

500

450

500

300

500

300

500

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

17

-

31

1

43

5

55

-

-

-

7

-

28

5

40

1

82

-

79

-

158
68

187
72

42

128
44

48

282
50

44

52
47

97

99
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Eri liittymismaksu ja tariffirakenteilla palvelumaksun kannattavuuden rajakoko vaihtelee
paljon. Tarkasteluja tehdessä huomattiin suurimman tekijän JSE:n sekä Elenian ja Fortumin
mallien välillä olevan tehotariffi. JSE:n yli kaksi kertaa suurempi tehotariffi nostaa kannattavuutta merkittävästi. Tässä korostuu tulevaisuudessa tasasähköliittymille oman hinnoitteluperusteen muodostaminen. Suuret sähkövaraston tehotariffit voivat aiheuttaa kannattamattomuutta markkinaosapuolen näkökulmasta. Leivolan kohde on laskennan perusteella kohteista kannattavin. Suojauksen toimivuuden vaatima verkkovaihtosuuntaajan nimellisvirta
rajoittaa myös kohteiden kannattavuutta. Suuri vaadittu verkkovaihtosuuntaajan tehokapasiteetti nostaa verkkoyhtiön investointikustannuksia huomattavasti, jolloin myös palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo laskee. Kannattavimmat kohteet tarkastelussa olivat Leivolan
ja Kiviapajan kohteet. JSE:n liittymismaksu- ja tariffirakenteilla kannattavuuspotentiaali
löytyi kaikista kohteista paitsi Hirvensalmen kohteesta. Lohikosken kohteessa JSE:n liittymismaksu- ja tariffirakenteilla palvelumaksun kannattavuuden raja-arvo on noin 80 €/kWh
molemmilla akkukapasiteeteilla. Lohikosken kohteessa on suuri ero suojauksen vaatiman
verkkovaihtosuuntaajan nimellisvirrassa sekä -tehossa suhteessa keskeytysten vaatimiin tehoihin. Pienjännitetason suurempi tehotariffi nostaa kannattavuutta entisestään. SAIDI-kehityksen huomioiminen palvelutapauksen kannattavuuksien laskennassa laski palvelumaksun kannattavuuden raja-arvoa keskimäärin 3–4 €/kWh. SAIDI:n pienentyessä pitoajan aikana vuotuiset KAH-säästöt laskevat. Tällöin elinkaaren KAH-säästöjen nykyarvon osuus
KAH-kertymän nykyarvosta, jos sähkövarastoon ei investoida, nousee.
Esille nousseen tasasähköliittymän hinnoitteluperiaatekysymysten vuoksi palvelutapauksessa suoritettiin tarkastelu sovelletulla liittymismaksu- ja tariffirakenteella. Järjestelmien
omistusrajoina säilytettiin Elenian ja Fortumin muodostaman liiketoimintamallin mukaiset
omistusrajat ja liittymismaksu- ja tariffirakenne pidettiin JSE:n nykyisten mukaisina muiden
kuin tehotariffin osalta. Tehotariffi asetettiin arvoon 4 €/kW/kk. Taulukossa 9.4 on esitetty
tarkastelun tulokset.
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Taulukko 9.4

Palvelumallin kannattavuustarkastelun tuloksia JSE:n liittymismaksu- ja tariffirakenteella,
kun tehotariffi on 4 €/kW/kk.”-” tarkoittaa, että sähkövarastojärjestelmä ei ole kannattava investointi millään palvelumaksun tasolla. Hirvensalmen kohde ei ollut kannattava kummallakaan akun nimelliskapasiteetilla.
Yksikkö
Murakka
Leivola
Kiviapaja
Lohikoski

Verkkovaihtosuuntaajan
nimellisteho

[kVA]

450

500

300

500

400

500

450

500

Akun nimelliskapasiteetti

[kW/kWh]

300

500

300

500

300

500

300

500

Palvelumaksun raja-arvo

[€/kWh]

3

14

22

23

15

13

-

14

Taulukosta 9.4 huomataan, että pienemmällä tehotariffilla saavutetaan pienemmät palvelumaksun kannattavuuden raja-arvot. Palvelutapauksen tarkasteluiden perusteella potentiaalisimpina kohteina sähkövarastolle voidaan pitää Leivolan ja Kiviapajan tapaisia kohteita,
joissa saarekkeen keskimääräinen keskeytyksen pituus on yli 1,2 h, keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika yli 20 h, ja keskiteho yli 60 kW.
Tarkasteluissa oletettiin, että akkuvaraston nimelliskapasiteetista 50 % on varattu koko ajan
verkkoyhtiön käyttöön. Markkinaosapuolen kannalta voi olla haastavaa pitää puolet nimelliskapasiteetista varattuna verkkoyhtiölle. Tämä korostuu varsinkin tilanteessa, jossa akkuvarastoa tarjotaan sekä ylössäätöön, että alassäätöön. Kapasiteetin jatkuva varaaminen toimitusvarmuuskäyttöön estää markkinaosapuolta hyödyntämästä koko kapasiteettia. Esimerkiksi suurimman vikataajuuden omaavassa tarkastellussa kohteessa vika ilmenee keskimäärin noin joka toinen viikko. Todellisuudessa voi olla järkevämpää, että verkkoyhtiö varaa
toimitusvarmuuskäyttöön akkuvaraston kapasiteettia silloin, kun sille on tarvetta. Koska vikoja ei pystytä täysin ennustamaan, vältettävien vikojen määrä vähenee. Kuitenkin suurempiin häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, voidaan varautua varaamalla kapasiteettia toimitusvarmuuskäyttöön. Suurimmat hyödyt akkuvarastolla on saavutettavissa pidemmissä keskeytyksissä. Huomioitavaa on myös se, tarjoaako markkinaosapuoli akkuvaraston kapasiteettia
vuosimarkkinoilla vai tuntimarkkinoilla. Vuosimarkkinoille tarjoaminen rajoittaa verkkoyhtiön varattavissa olevaa kapasiteettia vuoden ajaksi, kun taas tuntimarkkinoilla joustoa kapasiteetin käyttömahdollisuuksissa on enemmän.
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9.4

Virheiden arviointi

Tässä luvussa käydään läpi laskennan luotettavuutta. Laskentaa tarkastellaan työtä tehtäessä
ilmenneiden mahdollisten virhetekijöiden ja niiden vaikutusten osalta. KAH-laskentaa suoritettaessa keskitehon vaikutukset kannattavuuteen voivat olla suuret. Jo muutaman kW:n
virhe kohteen keskitehossa voi aiheuttaa pitoajalla tuhansien €:n muutoksen KAH-säästöjen
nykyarvoon ja siten myös elinkaaren säästöjen nykyarvoon. Tilastollisten jakaumien käyttö
kannattavuuslaskennassa sisältää aina mahdollisuuden virheille. Mitä laajempi alkuperäisen
tilaston otos on, sitä enemmän erityisen pitkiä keskeytyksiä se todennäköisemmin sisältää.
Tässä työssä tehdyissä simulaatioissa erityisen pitkiä keskeytyksiä ei saatu todenmukaisesti
mallinnettua. Vaikka erityisen pitkiä keskeytyksiä saataisiinkin simuloitua, akkujärjestelmällä kaikkien pysyvien keskeytysten kokonaan välttäminen on käytännössä lähes mahdotonta, koska tulevaisuuden keskeytysten maksimipituuden ennustaminen on erittäin vaikeaa.
Työn tulosten perusteella voidaan todeta, että tarkasteltujen kaltaisissa kohteissa se ei ainakaan nykyhetkellä olisi kannattavaa, kun sähkövaraston hyötynä oletetaan olevan vain KAHsäästöt. Jos alkuperäisessä tilastossa on vähän vikoja, jakauman sovittaminen ei ole luotettavaa. Työssä saarekkeen sisäisten vikojen simulaatiolla saadut keskeytysajat ja TJE:t sisältävät suurta epävarmuutta. Vikatilastosta ei saatu eroteltua lyhyempiä keskeytyksiä saarekkeen sisäisten vikojen aiheuttamiksi keskeytyksiksi kovinkaan luotettavasti. Jakauma painottui tällöin liiaksi pidemmille keskeytyksille, joka näkyi alkuperäisen tilaston ja simuloidun tilaston suhteellisessa erossa. Kuitenkaan virheellä ei ollut vaikutusta kannattavuuteen, koska saarekkeen sisäisissä vioissa järjestelmän kannattavuuteen vaikuttaa ainoastaan
katkaisijan poistama saarekkeen sisäisten vikojen näkyminen johtolähdöllä ylempänä olevilla asiakkaille. Saarekkeen sisäisissä vioissa kannattavuuteen vaikuttaa vikataajuus ja saarekkeen erottamiseen nykyhetkellä kuluva kytkentäaika.
Koska JSE:llä ei ole sähkövaraston vaatimalle tasasähköliittymälle soveltuvaa liittymismaksu- ja tariffirakennetta, palvelumallin tarkastelussa määritetyt palvelumaksun kannattavuuden raja-arvot sisältävät virhettä. JSE:n nykyisiä hinnoitteluperiaatteita noudattamalla
järjestelmän omistusrajat nostavat markkinaosapuolen investointikustannuksia. Absoluuttinen totuus järjestelmän kannattavuudesta vaatii tasasähköliittymille tarkoitetun tariffirakenteen. Kuitenkin tarkastelun perusteella voidaan todeta potentiaalia järjestelmän kannattavuudelle tietyissä kohteissa.
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9.4.1 Käytettävän tilastollisen jakauman vaikutukset
Työn laskennassa sovitettiin vikatilastoihin weibull-jakaumat. Tyypillisesti jakeluverkon
luotettavuuden tarkasteluissa käytetään weibull- tai logaritminormaalijakaumia. Tilastollisen jakauman valinta perustuu sen kuvaavuuteen tarkasteltavasta ilmiöstä. Taulukossa 9.5
on esitetty eri kohteiden vikatilastoihin sovitettujen weibull-jakaumien R2-arvoja. R2-arvo
kuvaa riippuvan muuttujan varianssin osuutta, joka voidaan selittää riippumattomalla muuttujalla. Toisin sanoen, R2-arvo kuvaa kuinka hyvin sovite vastaa alkuperäistä dataa. (CFI
2021) R2-arvo voi olla välillä 0–1, jossa 1 kuvaa hyvää vastaavuutta ja 0 huonoa.
Taulukko 9.5

Vikatilastoihin sovitettujen weibull-jakaumien R2-arvoja eri kohteissa. Lohikosken saarekkeessa ei ollut tarkasteluajanjaksolla vikoja, joten saarekkeen vikoja ei saatu tarkasteluun mukaan.
Murakka

Leivola Hirvensalmi Kiviapaja

Lohikoski

Syöttävä verkko

0.68

0.81

0.74

0.77

0.68

Saareke

0.64

0.91

0.74

0.90

-

Leivolan ja Kiviapajan kohteissa weibull-jakaumien sovitteet vastaavat parhaiten alkuperäistä tilastoa. Tyypillisesti suuremman R2-arvon saava sovite kuvaa tilastoa paremmin. Kuitenkin sovitteen laatu riippuu useista tekijöistä ja joskus pienen R2-arvon saava sovitekin voi
olla hyvä ja mahdollisesti paras saatavilla oleva kuvaus tilastosta. (CFI 2021) Taulukossa
9.6 on esitetty logaritminormaalijakauman sovitteilla saatavia R2-arvoja.
Taulukko 9.6

Vikatilastoihin sovitettujen logaritminormaalijakaumien R2-arvoja eri kohteissa. Lohikosken
saarekkeessa ei ollut tarkasteluajanjaksolla vikoja, joten saarekkeen vikoja ei saatu tarkasteluun mukaan.
Murakka

Leivola Hirvensalmi Kiviapaja

Lohikoski

Syöttävä verkko

0.84

0.94

0.84

0.86

0.81

Saareke

0.73

0.96

0.80

0.95

-

Logaritminormaalijakauman sovitteet vastaavat jokaisessa kohteessa paremmin alkuperäistä
tilastoa R2-arvon mukaan. Kuitenkin tarkasteltaessa sovitteita logaritminormaalijakaumalla,
todennäköisyydet pidemmille useiden tuntien katkoille ovat pienemmät. Logaritminormaalijakaumaa käyttämällä simuloiduista keskeytyksistä tulee siis tällöin odotusarvoltaan lyhyempiä. Tämä johtaa taas pienemmillä sähkövarastojärjestelmän kokoluokilla suurempiin
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säästöihin, koska keskeytysten energiantarpeet ovat pienempiä. Jokaisessa kohteessa sovitteen kertymä alle 2 tunnin keskeytyksille oli pienempi kuin alkuperäisen vikatilaston ja yli
2 tunnin keskeytyksillä kertymä oli suurempi kuin alkuperäisen vikatilaston. Alkuperäisten
vikatilastojen keskeytysaikajakaumista on nähtävissä erot saarekkeen sähköntoimituksen
palautuksessa käytettävästä erotintyypistä. Kauko-ohjattavalla erottimella saadaan suurimmassa osassa keskeytyksistä palautettua sähköt, jolloin saarekkeen keskeytysaika jää huomattavasti lyhyemmäksi kuin käsin ohjattavia erottimia käytettäessä. Tilastollisen jakauman
sovittaminen tällaiseen tilastoon sisältää aina haasteita. Työssä valittiin käytettäväksi weibull-jakaumaa, koska haluttiin säilyttää mahdollisimman paljon pidempiä keskeytyksiä. Todelliseen vikatilastoon verrattaessa kannattavuuksissa on hieman virhettä sovitetuista tilastollisista jakaumista johtuen. Kuitenkin suojauksen toimivuuden vaatimukset asettavat järjestelmäkoon niin suureksi suhteessa keskeytysten TJE:hin, että virheen merkitys jää pienemmäksi kokonaan vältettyjen keskeytysten osuuden osalta. Virhe vaikuttaa kuitenkin
KAH-kustannuksiin ja siten myös saavutettaviin KAH-säästöihin ja kannattavuuteen. Virheen myötä kannattavuuslaskennan tulokset osoittautuvat suotuisammiksi investoinnille.
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tarkoituksena oli selvittää sähkövarastojen hyödyntämismahdollisuuksia ja teknistaloudellinen kannattavuus sähkönjakeluverkoissa. Työssä selvitettiin jakeluverkkoyhtiön
sekä markkinaosapuolen sähkövaraston hyödyntämismahdollisuuksia ja sähkövaraston kannattavuutta. Kannattavuustarkasteluissa huomioitiin verkkoyhtiön hyötyinä vain KAH-kustannuksista saatavat säästöt. Sähkövaraston hyödyntämistä arvioitiin simuloitujen vikatilastojen pohjalta. Simuloidut vikatilastot luotiin Monte Carlo-simulaatiolla kohteiden todellisten vikatilastojen pohjalta. Työssä suoritettujen simulaatioiden muodostamissa vikatilastoissa on eroja alkuperäisiin verrattuina. Tulevaisuuden viat eivät kuitenkaan koskaan vastaa
täysin menneitä vikatilastoja. Työn simulaatiossa käytettiin keskeytyksen aikaisina tehoina
kohteiden kuukausikeskitehoja. Simulaatioista saisi luotettavampia käyttämällä jatkuvaa tehon pysyvyyskäyrää. Tuntikeskitehoihin perustuvan pysyvyyskäyrän hyödyntäminen lisäisi
keskeytysten TJE:n hajontaa, joka vaikuttaa sähkövarastolla vältettävien keskeytysten
osuuksiin eri kokoisilla sähkövarastoilla ja siten myös elinkaaren säästöihin. Vaikutusta voi
olla myös keskeytysten suurimpaan TJE:hen (Toimittamatta Jäänyt Energia), jolloin kaikkien keskeytysten välttämiseksi vaadittu akun energiakapasiteetti kasvaa. Simulaatiossa
käytettiin tilastoituja keskeytysten ilmenemisajankohtia ja pituuksia. Kannattavuutta voidaan arvioida myös käyttämällä suoraan käytöntukijärjestelmän tilastoimia vikoja, mutta silloin täytyy tulosten arvioinnissa huomioida mahdollisten vikatilastoista puuttuvien vikojen
vaikutukset. Esimerkiksi erityisen pitkiä vikoja ei välttämättä näy, jos tarkastellaan vain lyhyen aikajakson tilastoja.
Sähkövarastojärjestelmän mitoitukseen vaikuttaa verkon suojauksen toimivuus sekä käyttötarkoituksen tarpeet ja vaatimukset energia- ja tehokapasiteetin suhteen. Sähkövarastolla
voidaan parantaa sähkön laatua ja sähköjärjestelmän stabiiliutta. Järjestelmän ohjausta ja
hallintaa ei käsitelty tässä työssä. Keskustelua verkkoyhtiöiden mahdollisuuksista omistaa
sähkövarasto on ollut paljon. Nykyisten säädösten mukaan verkkoyhtiö ei saa omistaa sähkövarastoa kuin tilanteessa, jossa sopivaa varastopalvelua ei ole tarjolla markkinoilla.
Vaikka verkkoyhtiö omistaisi sähkövaraston, se ei saa osallistua varastolla kilpailluille
markkinoilla. Referenssitapauksen kannattavuustarkastelujen perusteella vaikuttaisi siltä,
että sähkövarastojärjestelmä ei ole kannattava investointi, kun kaikki elinkaaren kustannuk-
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set tulevat omistajalle. Tällöin verkkoyhtiön ei olisi taloudellisesti kannattavaa omistaa sähkövarastoa, jos sitä ei voida hyödyntää markkinoilla. Huomioitavaa kuitenkin on, että työssä
huomioitiin vain KAH-kustannuksista saatava hyöty. Myös muilla hyödyillä, kuten loistehon kompensoinnista saatavilla säästöillä ja muiden verkostoinvestointien lykkäämisellä on
vaikutusta järjestelmän kannattavuuteen.
Kannattavuuteen vaikuttavimmat tekijät ovat kohteen luotettavuuden nykytila, investointikustannukset, palvelumaksun yksikköhinta ja tariffirakenteet. Kahden yrityksen yhteistyönä
toteutetun sähkövarastojärjestelmän liiketoimintamalli ja sen omistusrajat sekä tariffit tulee
olla sellaisia, että investointi on molemmille kannattavaa. Akkuvaraston toimintaa hyödyttää
sen syöttämän saarekkeen säävarmuus. KAH-säästöjen saavuttamisen edellytyksenä esimerkiksi suurhäiriötilanteessa on saarekkeen säävarmuus. Kuten referenssitapauksessa, myös
palvelutapauksen kannattavuustarkastelujen tuloksia hyödynnettäessä on huomioitava, että
laskennassa huomioitiin verkkoyhtiön hyötynä vain KAH-säästöt. Muut sähkövaraston hyödyt parantavat järjestelmän taloudellista kannattavuutta. Esimerkiksi toimitusvarmuusvaatimusten vaatimien verkostoinvestointien lykkäyksellä voi olla merkittävä ja laaja vaikutus
verkkoyhtiön liiketoimintaan. Työssä ei myöskään huomioitu markkinaosapuolen mahdollisuutta aggregoida useampia akkuvarastoja yhdeksi markkinoilla toimivaksi kokonaisuudeksi. Verkkoyhtiö voi saada merkittäviä hyötyjä jo pienemmälläkin akkuvarastolla. Työssä
esitetyllä metodiikalla voidaan arvioida sähkövaraston kannattavuutta jakeluverkossa.
Työssä tarkasteltujen kohteiden tuloksia voidaan soveltaa muiden kohteiden arvioimiseen,
kun huomioidaan kohteiden parametrien vaikutukset kannattavuudessa. Tärkeää on muistaa
etenkin se, että työssä tarkasteltaviksi kohteiksi valittiin etukäteen potentiaalisilta vaikuttavia kohteita. Jatkossa tutkimusta olisikin hyödyllistä tehdä verkkoyhtiön hinnoitteluperiaatteiden sähkövarastoille soveltuvuuden osalta, sähkövaraston hyödyntämisestä useampaan
käyttötarkoitukseen, mukaan lukien verkostoinvestointien lykkääminen, ja sähkövaraston
kannattavuudesta huomioiden akun varaustason ja sen vaikutukset käyttöön.
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Hirvensalmi
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Kiviapaja

Yksikkö

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

75,70

60,80

104,30

32,70

63,80

48,43

59,49

62,84

25,53

60,42

48,42

65,28

56,04

29,93

62,95
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Keskiteho
Vuoden keskiteho
Vuosien
2015–2019
keskiteho

Tietovarasto

Vuoden
2019 keskiteho

51,22

62,78

59,61

28,35

64,52

Ero pienimmän ja suurimman välillä

[%]

5,5

8,9

10,8

14,7

6,4
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5 sekunnin laukaisuajan vaatimat oikosulkuvirrat gG-sulakkeilla.
Sulakkeen nimellisvirta [A]
25
32
50
63
80
100
125
200

Vaadittu oikosulkuvirta [A]
250
250
250
320
425
580
715
1250
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