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LYHENTEET JA SYMBOLIT
bar

paineen yksikkö

BMS

akunhallintajärjestelmä, battery management system

CAES

paineilmavarasto, compressed air energy storage

CHP
		

yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, combined heat and
power

GW

gigawatti (109 W), tehon yksikkö

GWh

gigawattitunti (109 Wh), energian yksikkö

kg

kilogramma, massan yksikkö

kW

kilowatti (103 W), tehon yksikkö

kWh

kilowattitunti (103 Wh), energian yksikkö

m3

kuutiometri, tilavuuden yksikkö

MJ

megajoule (106 J), energian yksikkö

MVA

megavolttiampeeri (106 VA), näennäistehon yksikkö

MW

megawatti (106 W), tehon yksikkö

MWh

megawattitunti (106 Wh), energian yksikkö

PEM

kiinteäpolymeeripolttokenno, proton exchange membrane

SMES
		

suprajohtava magneettinen energiavarasto, superconducting
magnetic energy storage

SOFC

kiinteäoksidipolttokenno, solid oxide fuel cell

W

watti, tehon yksikkö

Wh

wattitunti, energian yksikkö

C

kondensaattorin kapasitanssi

c 		
		

akkujen kokonaisenergiakapasiteetin lataus- ja purkunopeuteen
liittyvä kerroin

I

sähkövirta

L

käämin induktanssi

U

jännite

WC

kondensaattorin varastoituva energia

WL

sähkömagneettiin varastoituva energia
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T

ämä raportti liittyy Energian varastointiratkaisut
osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä
-hankkeeseen, joka on Pirkanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke. Hankkeen kesto on 1.4.2018–31.3.2020, ja
ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa tehdään selvitys
suuren kokoluokan energianvarastointiratkaisuiden teknis-taloudellisesta nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä.
Hankkeessa toteutetaan uusiutuvan energian innovaatioja demonstraatioympäristö, ja hankkeen alkuvaiheen investoinnit pyritään tekemään niin, että hankittavat laitteistot ovat käyttökelpoisia vielä vuonna 2025, eli viisi vuotta
hankkeen päättymisen jälkeen. Siksi myös tämän raportin
aikaskaalan suuruusluokka on kymmenen vuotta. Tämän
raportin tavoitteena onkin selvittää, miltä suuren kokoluokan energianvarastointiteknologioiden teknis-taloudellinen nykytila näyttää, ja mitkä ovat niiden tulevaisuudennäkymät noin kymmenen vuoden aikaikkunassa.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että teknisiä ratkaisuita
suuren kokoluokan energiavarastoiksi löytyy useita. Ongelman muodostavat kuitenkin useimmiten varastoinnin
kustannukset, jotka nousevat tyypillisesti suuriksi energiamäärän kasvaessa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa,
ja esimerkiksi akkuteknologian hinta onkin viime vuosina
ollut voimakkaassa laskussa. Tällä voi jo lähivuosina olla

S

1

2

3

8

4

5

6

merkittävä vaikutuksensa sääriippuvan uusiutuvan sähköenergian hyödyntämiseen, sillä esimerkiksi Suomessa
kustannustehokkaan energiavaraston puuttuminen toimii
aurinkosähkön nimellistehon pullonkaulana erityisesti sellaisissa kiinteistökohteissa, joissa sähköenergian pohjakulutus ei ole merkittävän suurta.
Tähän raporttiin on valittu ne suuren kokoluokan energianvarastointiteknologiat, joilla ajatellaan pitkällä aikavälillä
olevan kaupallista potentiaalia. Raportin aluksi esitetään
perusteluja energian varastoinnin kasvavalle tarpeelle, ja
sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan eri energianvarastointiteknologioita. Jokaisesta teknologiasta esitellään ensin yksinkertaistettu toimintaperiaate, ja sen jälkeen keskitytään teknis-taloudelliseen nykytilanteeseen ja tulevan
vuosikymmenen kehitysnäkymiin. Raportissa ei oteta huomioon mahdollisia energiapoliittisia tukitoimia, joilla on
tyypillisesti ratkaiseva vaikutuksensa tietyn teknologian
kaupalliseen yleistymiseen. Tästä esimerkkeinä toimivat
Saksan tuki aurinkosähkölle ja Suomen tuki suuren kokoluokan tuulivoimalle.

S

1

2

3

9

4

5

6

2
Kasvava tarve energian
varastoinnille
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E

nergian varastointitarpeen merkittävä lisääntyminen selittyy pääosin sääriippuvan sähköntuotannon
(tuulivoima, aurinkosähkö) voimakkaalla maailmanlaajuisella kasvulla. Suuri osa tästä kasvusta on johtunut
valtioiden uusiutuvaa sähköntuotantoa suosivasta energiapolitiikasta, mutta tällä hetkellä ollaan jo siinä tilanteessa,
että suuren kokoluokan tuulivoima ja aurinkosähkö ovat
tuotantokustannuksiltaan kehittyneet niin suotuisiksi, että
ne alkavat olla taloudellisesti kannattavia sähköenergian
tuotantomuotoja myös markkinaehtoisesti. Samalla kuitenkin tarvitaan kasvavassa määrin myös energian varastointia, sillä sääriippuvan tuotannon kasvava osuus asettaa
merkittäviä haasteita koko sähköenergiajärjestelmän toiminnalle. [1]
Sähköverkon tehotasapainoa pidetään toistaiseksi yllä tuntitasolla. Tästä tasehallinnasta vastaa Suomessa Fingrid
Oyj, ja käytännössä kyse on siitä, että sähköntuotannon ja
-kulutuksen tulee olla vuoden jokaisena tuntina tiettyjen rajojen puitteissa yhtäsuuret. Mahdollinen epätasapaino näkyy sähkön laadun (jännitetaso, taajuus) heikkenemisenä,
joten kyseessä on hyvin tärkeä asia. Tehotasapainon ylläpito perustuu siihen, että jokaisen suuren kokoluokan sähköntuottajan (1 MVA) tulee ennustaa tulevan vuorokauden
sähköntuotantonsa tunti tunnilta. [2] Tällä hetkellä näyttää
siltä, että tehotasapainon tarkastelujakso on tulevaisuudessa muuttumassa yhdestä tunnista 15 minuuttiin.
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Perinteisesti sähköntuotanto on ollut melko helposti ennustettavaa ja säädettävää. Voimalaitosten tekniset viat
ovat toki aina yllättäviä, mutta perusluonteeltaan perinteisen sähköntuotannon ennustettavuus on kuitenkin ollut
erittäin hyvä. Sähkön tuotantoteho on säädetty kulutustehoa vastaavaksi pääasiassa lauhdevoimalaitosten (kivihiili,
biopolttoaineet, turve, öljy, maakaasu, …) avulla [3]. Nykymittapuulla lauhdevoimalaitosten ongelmana on kuitenkin merkittävät päästöt, ja viime aikoina onkin näkynyt jo
merkkejä siitä, että lauhdevoimaa on vaikea saada taloudellisesti kannattavaksi. Esimerkiksi Pohjolan Voima Oy:n
toimitusjohtaja Lauri Virkkunen on todennut Suomen tarvitsevan tehoreservijärjestelmän, sillä muussa tapauksessa
taloudellisesti kannattamattomat voimalaitokset poistuvat
pysyvästi käytöstä [4].
Energian varastoinnin tärkeys korostuu, kun sääriippuva
sähköntuotanto lisääntyy, ja samanaikaisesti fossiilista tehoreserviä poistuu kannattamattomana käytöstä. Sääriippuvan tuotannon tuntitason ennustaminen on haastavaa, ja
vaikka siinä onnistuttaisiinkin, tuotantoa ei ole mahdollista säätää. Aurinkosähkövoimalan tuotantoteho on likimain
suoraan verrannollinen auringon säteilyintensiteettiin, joka
vaihtelee voimakkaasti vuodenajasta ja säätilasta riippuen.
Vastaavasti tuulivoimalan nimellisteho on likimain verrannollinen tuulennopeuden kuutioon, joten tuulennopeuden
vaihtelut näkyvät merkittävinä muutoksina tuotantotehos-

S

1

2

3

12

4

5

6

sa. Yleistäen voidaan todeta, että nämä voimalatyypit tuottavat parhaiten suotuisalla säällä eikä niitä ole mahdollista
oleellisesti ohjata. Ja tästä seuraa sähköverkon tehotasapainon kannalta se ongelma, ettei tuotantoa ja kulutusta saada
välttämättä tasapainoon, jos sääriippuvan tuotannon osuus
kasvaa tulevaisuudessa merkittäväksi. Tämä ongelma on
mahdollista ratkaista kustannustehokkaan energiavaraston
avulla, sillä sääriippuva tuotantolaitos muuttuu energiavaraston avulla varsin helposti ohjattavaksi.
Tehotasapainon toteutumista voidaan toteuttaa myös kuormapuolelta. Tällöin puhutaan yleisesti joustavista kuormista, kysyntäjoustosta ja tehopiikkien leikkaamisesta. Kyse
on siitä, että sääriippuvan tuotannon vaihdellessa myös
sähkön kulutukseen voidaan vaikuttaa siten, että ei-kriittiset kuormitukset joustavat. Esimerkiksi jäähdytysteollisuudesta löytyy kuormituksia, joilla joustaminen onnistuu
helposti, sillä tietyissä kohteissa sähkötehon leikkaaminen
vaikkapa 15 minuutin ajaksi ei vielä ehdi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua. Vastaavalla tavalla joustavia
kuormituksia löytyy paljon muitakin. Ja tähän samaan teemaan liittyy myös se, että jatkossa sähkölaskussa saatetaan
energian lisäksi maksaa myös tehosta. Periaatteen tasolla
tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yksityishenkilö
haluaa lämmittää saunansa täydellä teholla tunnin aikana,
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hänen on maksettava siitä suurempi hinta kuin puoliteholämmityksellä kahden tunnin aikana. Näiden esimerkkien oleellisena tarkoituksena on lisätä tietoisuutta siitä, että
myös kuormapuolella tullee jatkossa olemaan merkittävä
roolinsa sähköverkon tehotasapainon toteuttamisessa.
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Energian varastoinnin
teknologiat
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3.1 AKKUTEKNOLOGIA

S

ähköenergian sähkökemiallinen varastointi erilaisten
akkuteknologioiden muodossa on tällä vuosituhannella voimakkaasti kehittynyt energian varastoinnin
teknologia. Kehitystä ovat edistäneet ensin puhelimien ja
kannettavien tietotekniikkalaitteiden nopea yleistyminen,
ja sittemmin suuremmassa energiamittakaavassa erityisesti sähköajoneuvojen kehittyminen. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että akkuteknologialla on potentiaalia nousta teknistaloudellisesti kannattavaksi suuren kokoluokan energian
varastointiratkaisuksi jo lähivuosina. Viimeaikaisten uutisten perusteella myös Suomeen on rakentumassa kasvavissa
määrin alaan liittyvää teollisuutta [5].
Tällä hetkellä lupaavimmalta teknologialta vaikuttavan litium-ion-kennon ominaisenergia on luokkaa 300 Wh/kg,
ja vastaavasti ominaistehon suuruusluokka on 3 kW/kg.
Teknologian kehityksen myötä akkujen massaan suhteutettu energiasisältö onkin kasvanut voimakkaasti esimerkiksi perinteisiin lyijyakkuihin verrattuna. Lähemmin tarkasteltuna litium-ion-teknologioitakin on useita erilaisia, sillä
positiivisen puolen elektrodimateriaaleille on monia vaihtoehtoja. Yleisimmistä teknologioista käytetään lyhenteitä
NMC (nikkeli-mangaanikoboltti) ja LTF (rautafosfaatti). Lisäksi esimerkiksi Tesla käyttää akuissaan NCA:ta (nikkelikoboltti-alumiini). Ja kun vielä huomioidaan, että esimer-
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kiksi NMC-tyypin akuista on olemassa versioita monilla eri
nikkelin, mangaanin ja koboltin suhdeluvuilla, litium-ionakkukemian voidaan todeta pitävän sisällään melkoisen
kirjon erilaisia vaihtoehtoja. Perustelut erilaisille kemioille
tulevat suorituskyky- ja turvallisuusvaatimuksista, mutta
myös koboltin määrää on pyritty vähentämään sen hankalan saatavuuden vuoksi. Tässä raportissa ei kuitenkaan
lähdetä syvälliseen akkukemiatarkasteluun, vaan pyritään
antamaan suuruusluokka-arvioita hintaan suhteutetusta
suorituskyvystä.

3.1.1 Toimintaperiaate
Akku on sähkökemiallinen energiavarasto. Tarkkaan ottaen energia ei siis varastoidu akkuun sähköenergiana, sillä
kyse ei ole puhtaasti sähkökenttään tai magneettikenttään
varastoituvasta energiasta. Sen sijaan kyse on kemiallisista reaktioista, joissa vapautuu tai sitoutuu sähkövarauksia.
Kun akkua ladataan, tapahtuu kemiallisia reaktioita, joissa akkuun syötettävän sähkövirran elektroneja sitoutuu
reaktion lopputuotteisiin. Ja kun akkua puretaan, käänteisissä kemiallisissa reaktioissa vapautuu elektroneja, jotka
pystytään hyödyntämään akun ulkopuolella sähkötehona.
Akkujen hyötysuhteella tarkoitetaan akusta saatavan sähköenergian suhdetta akkuun syötettyyn energiamäärään.
Hyötysuhteen suuruusluokka on akkutyypistä riippuen
noin 70–95% [6].
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Akkujen suorituskyvyn heikkeneminen käyttöiän myötä
on tuttu ongelma esimerkiksi matkapuhelimissa. Jo vuoden käytön jälkeen on useimmiten havaittavissa selkeää
suorituskyvyn laskua uuteen akkuun verrattuna. Tässä on
pääosin kyse ns. kemialliseen stabiilisuuteen liittyvästä ongelmasta, jolla tarkoitetaan akun ainesosien kemiallisten
koostumusten muutosta ajan myötä. Tähän ongelmaan pystytään kuitenkin merkittävästi vaikuttamaan akun käyttöön
liittyvillä toimenpiteillä, ja esimerkiksi sähköajoneuvoissa
on panostettu erityisesti siihen, että akkujen suorituskyky
pysyy korkeana useita vuosia. Esimerkiksi sähköajoneuvovalmistaja Tesla on luvannut akuilleen kahdeksan vuoden
takuun [7].

3.1.2 Käyttökohteet ja teknis-taloudelliset näkymät
Tässä raportissa keskitytään akkuteknologian osalta sellaisiin akkutyyppeihin, joilla nähdään olevan mahdollisuuksia suuren kokoluokan energian varastoinnissa. Suurella kokoluokalla tarkoitetaan tässä vähintään kWh-luokan
energiasisältöä, jolla on jo merkitystä esimerkiksi kiinteistöjen energiakäytössä. Tämänhetkisen näkymän mukaan akkuteknologialla tulee olemaan merkittävä roolinsa meneillään olevassa sähköenergian murroksessa, jossa perinteisiä
tasaisen tuotantotehon voimalaitoksia korvataan enenevässä määrin sääriippuvan tuotantotehon voimalaitoksilla
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(tuulivoima ja aurinkosähkö). Tätäkin merkittävämpi lähivuosikymmenen akkumarkkina tullee kuitenkin olemaan
liikenteessä, jossa täyssähköajoneuvojen kasvun ennustetaan hintojen laskiessa voimakkaasti kiihtyvän.
Yksi akkujen hintaan merkittävästi vaikuttava tekijä on ns.
c-arvo, joka liittyy lataus- ja purkutehoon, ja joka on pohjimmiltaan riippuvainen käytössä olevasta akkukemiasta.
Mitä suurempi c-arvo halutaan, sitä korkeammaksi energiasisältöön suhteutettu hinta nousee. Jos akun energiasisältö
on esimerkiksi 100 kWh ja c-arvo on yksi, täyteen ladattu akku voidaan purkaa nopeimmillaan yhdessä tunnissa,
jolloin purkuteho on 100 kW. Mainittu tehon yläraja koskee myös lataamista, eli tyhjä akku voidaan tällöin ladata
täyteen nopeimmillaan tunnin aikana. Jos 100 kWh:n akun
c-arvo on kolme, tällöin akkua voidaan nopeimmillaan ladata ja purkaa 300 kW:n teholla. Yksi sykli tyhjän ja täyden
akun välillä kestäisi tällöin 20 minuuttia.
Esimerkiksi sähköajoneuvoissa c-arvolla on tärkeä roolinsa, jotta ajoneuvoja voidaan ladata entistä suuremmalla
teholla ja siis entistä nopeammin. Tulevaisuudessa sähköhenkilöautojenkin akkukapasiteetit todennäköisesti nousevat 100 kWh:n luokkaan, ja tällöin voidaan hyvinkin puhua
300 kW:n lataustehoista. Kiinteistöjen energiakäytössä carvolla ei kuitenkaan välttämättä ole niin suurta merkitys-
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tä. Toki tilanne riippuu kovasti kiinteistön sähkökäytöistä,
mutta jos ajatellaan vaikkapa tyypillistä suomalaista omakotitaloa, tehon ylärajan suuruusluokka pysyy tyypillisesti
20 kW:n alapuolella. Tällöin esimerkiksi 20 kWh:n energiavarastossa c-arvo yksi riittäisi mainiosti.
Litium-ion-akkuteknologia näyttää tällä hetkellä teknistaloudellisesti vahvimmalta suuren kokoluokan energian
varastointiin. Tämänhetkiseksi hinnaksi arvioidaan pelkkien akkukennojen osalta noin 250 €/kWh, ja sen uskotaan
laskevan noin arvoon 150 €/kWh vuoteen 2030 mennessä
[6]. Jos nykytilanteen verrokiksi otetaan Teslan Powerwall,
joka 14 kWh:n energiasisällöllä maksaa tällä hetkellä 6700
€, ollaan hinnassa 480 €/kWh [7]. Vertailujen tekemisessä tulee kuitenkin olla hyvin varovainen, sillä hintaan vaikuttaa akkukemian lisäksi oleellisesti se, onko kyse pelkistä
kennoista, vai onko mukana myös muuta tekniikkaa. Usein
valmis akkupaketti sisältää esimerkiksi akkujen hallintajärjestelmän (BMS, battery management system), joka nostaa
huomattavasti hintaa pelkkiin kennoihin verrattuna. Esimerkiksi edellä mainittu Teslan Powerwall on nimenomaan
valmis kokonaisjärjestelmä, joka sisältää akkukennojen lisäksi myös tarvittavat oheislaitteet liitäntää varten. Se siis
selittää korkeaa hintaa lähteessä [6] mainittuun arvoon
verrattuna. Vaikka akkuteknologian hinta yleisesti ottaen
pienenee energiasisällön kasvaessa, 100 kWh:n energialuo-
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kassa ei silti vielä ole saavutettu 250 €/kWh hintaa, kun
puhutaan kokonaisjärjestelmistä oheislaitteineen. Realistinen nykyhinta (syksy 2018) kokonaisjärjestelmille onkin
luokkaa 400 €/kWh [8].

3.2 SUPERKONDENSAATTORI
Kondensaattoreita on käytetty pitkään lyhytaikaisina energiavarastoina monenlaisissa kohteissa elektroniikkasovelluksista aina teollisuuden suuren kokoluokan energiajärjestelmiin asti, mutta kaikissa näissä sovelluksissa on
leimaavana piirteenä ollut varastoinnin lyhytkestoisuus.
Kondensaattoria onkin totuttu pitämään vain lyhytaikaisena energiavarastona korkeintaan sekuntien suuruusluokassa.
Superkondensaattorin ominaisenergia on heikko (8 Wh/
kg) edellä mainittuun litium-ionakkuteknologiaan verrattuna, mutta ominaisteholtaan (10–20 kW/kg) superkondensaattori on erinomainen.

3.2.1 Toimintaperiaate
Kondensaattori on siinä mielessä aito sähköenergian varasto, että sähköenergia varastoituu sellaisenaan ilman energiamuunnosta. Suuret teholukemat perustuvatkin lähtökohtaisesti juuri siihen, ettei aikaa kuluttavia ja samalla
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tehoa alentavia energiamuunnoksia tarvita. Kondensaattorissa energia varastoituu elektrodien väliseen sähkökenttään, josta energian lataaminen ja purkaminen on mahdollista toteuttaa erittäin nopeasti. Tämä selittää pääosin sekä
superkondensaattorin suuren ominaistehon että korkean
hyötysuhteen, joka on tyypillisesti vähintään 95 %.
Lähtökohtaisesti kondensaattori on rakenteeltaan yksinkertainen, sillä se koostuu kahdesta sähköä johtavasta
elektrodista ja näiden välissä olevasta eristemateriaalista.
Elektrodien välille syntyy jännite U, ja energia varastoituu
eristemateriaalissa vaikuttavaan sähkökenttään. Kondensaattoriin varastoitunutta energiaa WC voidaan mallintaa
yhtälöllä
WC =

1
2

CU2, 					(3.1)

jossa C edustaa kapasitanssia. Yhtälöstä huomataan, että varastoituva energia riippuu neliöllisesti jännitteestä, ja siksi
kondensaattoreissa pyritäänkin yleisesti suuriin jännitteisiin. Toisaalta huomataan, että varastoituvaa energiaa pystytään kasvattamaan myös lisäämällä kapasitanssia. Tähän
pystytään vaikuttamaan elektrodien pinta-alalla sekä eristemateriaalin ominaisuuksilla.
Nykyaikaisia energian varastointiin suunniteltuja kondensaattoreita kutsutaan yleisesti superkondensaattoreiksi tai
ultrakondensaattoreiksi johtuen niiden elektrodien huo-
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koisesta rakenteesta ja siten erittäin suuresta pinta-alasta
perinteisiin kondensaattoreihin verrattuna. Tällaisilla rakenteilla saadaankin kapasitanssia oleellisesti kasvatettua.
Superkondensaattorien eristemateriaali, tai tarkemmin sanottuna elektrolyytti, on useimmiten nestettä, jolloin puhutaankin tarkkaan ottaen sähkökemiallisista laitteista, sillä
energian varastoitumisen ja purkautumisen yhteydessä tapahtuu myös kemiallisia reaktioita.

3.2.2 Käyttökohteet ja teknis-taloudelliset näkymät
Tässä raportissa keskitytään sellaisiin superkondensaattoreihin, joilla nähdään olevan mahdollisuuksia suuren kokoluokan energian varastoinnissa. Kondensaattoreiden
rooliksi suuren kokoluokan energiasovelluksissa on muodostunut pikemminkin suuri teho kuin suuri energia, sillä
kWh:n hinnassa ne eivät yleisesti ottaen pysty kilpailemaan
akkuteknologian kanssa. Mutta kun on tarvetta erittäin suurille tehoille, superkondensaattorien kannattavuus nousee,
sillä akkuteknologioissa suuri tehontarve ja niihin liittyvä
c-arvo nostavat hintaa.
Suuren tehon energiasovelluksia, joissa superkondensaattoreilla nähdään mahdollisuutensa, ovat ainakin sähköverkon tuotanto- ja kulutusvaihteluiden stabilointi (<100
MW, <0.15 MWh), tuotantolaitosten vikatilanteiden energiavarastona toimiminen (<100 MW, <0.4 MWh), sähköver-
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kon taajuuskontrolli (<1000 MW, <10 MWh), sääriippuvien energiamuotojen tuotantotehon tasaaminen (<500 MW,
<5 MWh) sekä sähköinen liikenne. Vaikka näissä kohteissa myös energiamäärät saattavat nousta jopa MWh-kokoluokkaan, oleellista on kuitenkin tiedostaa, että superkondensaattorin taloudelliset mahdollisuudet ovat ainakin
toistaiseksi sellaisissa sovelluksissa, joissa suuri teho on
merkittävässä roolissa. [6] Jos suurta tehoa ei tarvita, akkuteknologia on todennäköisesti superkondensaattoria halvempi ratkaisu.
Superkondensaattorin hinta on yleensä tapana ilmoittaa tehoon suhteutettuna. Kun tämänhetkisen hinnan kerrotaan
olevan noin 0.30 €/W, tarkoittaa se lähtökohtaisesti sitä,
että yhden megawatin tehoon pystyvän järjestelmän kondensaattorikennot maksavat noin 300 000 €. Toki varaston
kapasiteetilla on myös oleellinen vaikutuksensa hintaan.
Varastoituvan energian määrä riippuu siitä, kuinka kauan
tehoa tulee pystyä pitämään yllä. Jos puhutaan vaikkapa
viiden sekunnin aikajaksosta, energiamäärä jää kilowattituntien suuruusluokkaan, joten kondensaattorikäytöissä
suuri teho ei yleensä välttämättä tarkoita suurta energiamäärää. Superkondensaattorien hintojen odotetaan kymmenen vuoden aikaskaalalla pienenevän lukemaan 0.20
€/W, ja vuoteen 2050 mennessä tavoitteeksi on mainittu
0.05 €/W. [6]
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Kun verrataan akkuteknologiaa ja superkondensaattoreita,
taloudelliset erot ovat periaatteessa varsin selkeät. Kun tarvitaan paljon energiaa tilavuutta tai massaa kohden, superkondensaattori ei pysty kilpailemaan akun kanssa. Toisaalta
suuri teho on superkondensaattorin selkeä vahvuus, jos tarvittava energiamäärä ei ole valtava. Nykytilanteen yleisen
näkemyksen mukaan tämä asetelma tulee säilymään myös
lähitulevaisuudessa. On kuitenkin olemassa myös sellaisia
näkemyksiä, että tulevaisuudessa superkondensaattoreita
voitaisiin käyttää myös suuremman energialuokan varastoinnissa akkujen kilpailijoina [9]. Kenties todennäköisimmältä näyttää kuitenkin se vaihtoehto, jossa superkondensaattoreita käytetään akkujen rinnalla suuren tehotarpeen
tilanteissa. Kun suuret tehot otetaan akkujen sijaan superkondensaattoreista, samalla pidennetään akkujen elinikää.
Lisäksi tällöin on mahdollista käyttää sellaisia akkutyyppejä, joiden tehoominaisuudet eivät yksinään riittäisi. Samalla akuston hinta laskee, mikä tarjoaa mahdollisuuden
kokonaistaloudellisesti edulliseen ratkaisuun.
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3.3 VETY JA POLTTOKENNOT
Kun puhutaan vedystä ja polttokennoista, ollaan kokonaisvaltaisen energiatalouden äärellä. Tällöin kyse on lähtökohtaisesti siitä, että nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva polttoainetalous korvattaisiin vedyllä, joka toimisi
energian kantajana ja energiavarastona. Vetyä ei kuitenkaan
esiinny luonnossa vapaana, vaan se on pääosin sitoutuneena muihin yhdisteisiin. Vedyn tuottamiseen tarvitaan siis
energiaa.
Seuraavassa on yksinkertainen esimerkki vetytalouden periaatteellisesta toiminnasta. [10]
• Kun aurinkosähköstä ja tuulivoimasta on ylitarjontaa, sähköenergiaa käytetään vedyn ympäristöystävälliseen tuotantoon. Tällöin yksi ympäristöystävällinen vaihtoehto on veden elektrolyysi,
jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi.
• Vety varastoidaan yleensä korkeapaineisena
(200–800 bar) kaasuna, mutta jos energiatiheyttä halutaan kasvattaa, myös nestemäisen vedyn
varastointi on mahdollista. Tällöin vaaditaan
kuitenkin noin -250 oC:n lämpötila, joten nestemäisen vedyn varastoinnissa on kyse energiaa
kuluttavasta kryogeniikan tekniikasta.
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• Varastoitu vety toimii energiavarastona, jota voidaan siirtää kohteesta toiseen. Ja kun tarvitaan
sähkö- ja lämpöenergiaa, vety syötetään polttokennoon. Esimerkiksi polttokennoauto on käytännössä sähköauto, jossa sähköenergia tuotetaan
ajoneuvon sisällä polttokennon avulla.
• Polttokennoteknologioita on useita erilaisia. Osa
vaatii polttoaineekseen puhdasta vetyä, kun taas
jotkin polttokennotyypit toimivat vety-yhdisteillä.
Matalan lämpötilan polttokennoissa sähköenergian tuotanto on pääroolissa, mutta korkean lämpötilan polttokennoja voidaan käyttää yhdistettyyn
sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP).
Parhaimmillaan vetytalous on lähes päästötön vaihtoehto
fossiilisen energiatalouden kokonaisvaltaiseksi korvaajaksi,
mutta sen toteuttaminen vaatii merkittävästi energiapoliittista tahtoa. Markkinaehtoisesti vetytalous tuskin toteutuu,
sillä sen kustannukset nousevat puuttuvan infrastruktuurin vuoksi erittäin korkeiksi. Islanti on esimerkki valtiosta, jolla on ollut kunnianhimoisia tavoitteita vetytalouden
toteuttamiseen. Vuosituhannen vaihteen tienoilla Islanti ilmoitti tavoitteekseen siirtyä vetytalouteen ja olla kokonaan
irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Maa-
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ilmanlaajuisen finanssikriisin (2007–2009) aikana Islanti oli
kuitenkin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, mikä vaikutti merkittävästi myös vetytaloushankkeeseen, jonka nykytilasta ei ole tarkkaa tietoa. [11]

3.3.1 Toimintaperiaate
Polttokennot ovat oleellinen osa vetytaloutta, mutta koska
tässä raportissa keskitytään nimenomaan energian varastointiin, seuraavassa tarkastellaan vedyn tuotantoa. Ja koska
tavoitteena on uusiutuvia energiamuotoja tukeva energian
varastointi, merkittävästi kasvihuonekaasuja tuottavat vedyntuotantomenetelmät jätetään tämän raportin ulkopuolelle. Teollisen vedyntuotannon yleisin menetelmä on edelleen höyryreformointi, jossa vety erotetaan yleensä jostakin
hiilivety-yhdisteestä korkeassa lämpötilassa. Sivutuotteena
syntyy kuitenkin hiilidioksidia, ja siksi höyryreformointiin ei tässä paneuduta sen tarkemmin. Kun vetyä halutaan
tuottaa puhtaasti, puhutaan käytännössä elektrolyysistä.
Tällöin suosituimmat teknologiat ovat alkalielektrolyysi ja
polymeerielektrolyysi.
Alkalielektrolyysi on yleisin veden elektrolyysiteknologia.
Elektrolyyttinä käytetään voimakkaasti emäksistä (alkalista) vesiliuosta, mistä teknologia on myös saanut nimensä.
Sähköteholtaan alkalielektrolyysilaitokset ovat tyypillisesti
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varsin suuria, luokkaa 0.5–5 MW. Vastaava vedyntuotannon suuruusluokka on 100–1000 m3/h. Täten kuutiometri
tuotettua vetykaasua kuluttaa noin 5 kWh sähköenergiaa.
Jo tästä huomataan, että vedyn tuotanto elektrolyysillä on
varsin energiaintensiivistä, eli sähköenergian kulutus on
merkittävän suurta. [12]
Polymeerielektrolyysi on toinen veden elektrolyysiteknologia, joka on noussut esiin erityisesti polttokennojen kehittymisen myötä. Tämä johtuu siitä, että kiinteäpolymeeripolttokennoa (PEM, proton exchange membrane) voidaan
käyttää veden elektrolyysiin. Kun PEM-polttokennon normaalissa käytössä vedystä ja hapesta tuotetaan sähköenergiaa ja vettä, reaktiot saadaan toteutumaan myös käänteisesti. Käytännössä siis vesi hajotetaan sähköenergian avulla
vedyksi ja hapeksi. Vetytalouden kannalta tämä on erityisen
kiinnostavaa, sillä sekä vety että sähköenergia olisi tällöin
mahdollista tuottaa samalla laitteella. Tästä syystä polymeerielektrolyysi soveltuukin parhaiten vedyn paikalliseen
pientuotantoon, ja tuotantoyksikön sähköteho jää yleensä
100 kW:n alapuolelle. Energiankulutukseltaan PEM-elektrolyysi on samaa luokkaa alkalielektrolyysin kanssa. [12]
Kun vedyn yhteydessä puhutaan hyötysuhteesta, on tarkasteltava koko järjestelmää (vedyntuotanto, varastointi,
sähköntuotanto polttokennolla). Muussa tapauksessa ver-
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tailu esimerkiksi akkuihin tai superkondensaattoreihin ei
ole mielekästä. Sähköntuotannon osalta vetyjärjestelmän
kokonaishyötysuhde jää lähinnä polttokennojen alhaisen
hyötysuhteen seurauksena selvästi 50 %:n alapuolelle. Tällöin kyse on matalan lämpötilan PEM-kennoista, joita käytetään esimerkiksi ajoneuvoissa. Hyötysuhde on kuitenkin
mahdollista saada merkittävästi korkeammaksi, jos puhutaan yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta. Tällöin
käytetään korkean lämpötila polttokennoja, joista yleisin on
tällä hetkellä kiinteäoksidipolttokenno (SOFC, Solid Oxide
Fuel Cell). [10]

3.3.2 Käyttökohteet ja teknis-taloudelliset näkymät
Vedyllä on teollisia käyttökohteita energian varastoinnin
ulkopuolella (esimerkiksi terästeollisuudessa), mutta tässä
raportissa keskitytään vain vedyn mahdollisuuksiin energian varastoinnissa.
Kun tarkastellaan akkuteknologian ja superkondensaattorien sovelluksiin verrattavaa vedyn roolia suuren mittakaavan sähköntuotannossa, kyse on väistämättä vedyn
tuottamisesta silloin, kun sähköenergiasta on ylituotantoa.
Esimerkiksi Suomessa käytettävät aurinkosähköjärjestelmät mitoitetaan tyypillisesti niin, ettei ylituotantoa juurikaan synny, sillä ylituotannon syöttäminen sähköverkkoon
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ei ole nyky-Suomessa kannattavaa. Kustannustehokas energiavarasto muuttaisi tilannetta oleellisesti, sillä sen avulla
kulutuksen voi siirtää myöhempään ajankohtaan. Vedyn
tapauksessa tekniset vaatimukset on mahdollista täyttää
PEM-polttokennolla, sillä kyseisellä laitteistolla on mahdollista toteuttaa sekä vedyn että sähköenergian tuotanto.
Vedyn tuotanto edellyttää myös vedyn varastointia, joka
on mahdollista tehdä usealla eri tekniikalla. Yksinkertaisinta on varastoida vety paineistettuna kaasuna, jolloin paine
nostetaan energiatiheyden kasvattamiseksi jopa 700 bariin.
Muita varastointivaihtoehtoja ovat kryogeenisen lämpötilan vaativa nestemäinen vety, sekä vedyn varastoiminen
metalliyhdisteisiin metallihydridin muodossa.
Energian varastoiminen vedyn muodossa, kuten myös vetytalous kokonaisuutena, sisältää yhden keskeisen ongelma: kustannukset nousevat liian korkeiksi. Teknologia on
kyllä olemassa, eikä merkittäviä teknisiä esteitä vetytalouden toteuttamiseen ole. Taloudelliset haasteet ovat kuitenkin niin merkittävät, ettei energian kustannustehokas varastointi vetyyn näytä todennäköiseltä vielä 2020-luvulla.
Teknologiaan kuitenkin panostetaan jatkuvasti, ja esimerkiksi jotkin autonvalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa
markkinoille polttokennoajoneuvoja jo lähivuosina. Vedyntuotannon hintatason uskotaankin putoavan viidesosaan
nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämän uskotaan jo
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mahdollistavan markkinaehtoisen kaupallisen toiminnan.
Suuri merkityksensä tulee olemaan myös sillä, miten polttokennoajoneuvot menestyvät kilpailussa täyssähköautoja
vastaan. [6]

3.4 PUMPPUVOIMALAITOS
Vesivoiman hyödyntäminen energiavarastona on kasvihuonekaasuiltaan puhdas ja nykyhetken merkittävin suuren
kokoluokan energian varastoinnin teknologia. Yksinkertaisimmillaan kyse on veden varastoinnista vesivoimalaitoksen yläaltaaseen, kun sähköenergiasta on ylitarjontaa.
Perinteistä vesivoimalaa ei kuitenkaan yleisesti mielletä
energiavarastoksi, vaikka edellä kuvattu veden säännöstely tarkkaan ottaen energian varastointia onkin. Kun vesivoiman yhteydessä puhutaan energian varastoinnista, tarkoitetaan yleensä pumppuvoimalaitoksia. Tällöin kyse on
laitoksista, joissa vettä voidaan pumpata ala-altaasta yläaltaaseen.

3.4.1 Toimintaperiaate
Pumppuvoimalaitoksen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: kun sähköenergia on halpaa, ja kun siitä on ylitarjontaa, sitä käytetään veden pumppaamiseen laitoksen
alaaltaasta yläaltaaseen. Samalla halpa sähköenergia tulee
varastoitua veden potentiaalienergian muodossa. Ja kun sit-
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ten sähköenergialle on tarvetta, ylös pumpattua vettä käytetään sähköenergian tuotantoon. Pumppuvoimalaitos on
kustannustehokas energian varastoinnin teknologia, mutta
sen merkittävänä ongelmana on kohteiden harvinaisuus,
sillä kustannustehokkuus edellyttää kohteelta tiukkoja teknisiä vaatimuksia. Maanpinnan muodon, ylä- ja ala-altaan
välisen korkeuseron sekä veden saatavuuden tulee täyttää
tietyt ehdot, jotta pumppuvoimalaitos voi olla taloudellisesti kannattava. Suomessa ei tällä hetkellä ole ainoatakaan
pumppuvoimalaitosta, mutta vakavasti otettavia suunnitelmia on olemassa. Tammikuussa 2016 alkoi nimittäin
hanke, joka tähtää pumppuvoimalaitoksen rakentamiseen
Pyhäjärven kaivokselle, mutta lopullista päätöstä laitoksen
rakentamisesta ei ole vielä tehty [13]. Yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi on mainittu juuri epävarmuus hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta.
Pumppuvoimalaitos on pisimmälle kehitetty suuren kokoluokan energiavarastoteknologia. Esimerkiksi Euroopassa
pumppuvoimalaitokset edustavat noin 99 % sähköverkkoon kytketystä energiavarastokapasiteetista. Pumppuvoimalaitoksia on käytetty Länsi-Euroopassa jo pitkään kysyntäpiikkien tasaamiseen. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä,
että kun sähköenergian kysyntä on ollut alhaista, vettä on
pumpattu halvan ydinsähkön avulla yläaltaisiin. Ja kun kysyntä on ollut korkealla ja sähköenergia kallista, varastoi-
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tua vettä on käytetty sähköenergian tuotantoon. Sittemmin
pumppuvoimalaitosten rooli on Länsi-Euroopassa kasvanut sääriippuvan uusiutuvan sähköenergian tuotannon tasaajana. [6] Hyötysuhteeltaan pumppuvoimalaitos nousee
tyypillisesti noin 80 %:iin. Häviöt syntyvät pääosin veden
pumppaamiseen kuluvasta energiasta.

3.4.2 Käyttökohteet ja teknis-taloudelliset näkymät
Pumppuvoimalaitos saavuttaa maksimitehonsa muutamassa minuutissa, ja siksi se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sähkön laadun hallintaan. Pumppuvoimalaitos
voi toimia varavoimana äkillisissä vikatilanteissa, ja sitä
voidaan käyttää sähköverkon tasehallintaan, jolla tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen välistä tuntitason tasapainoa.
Lisäksi pumppuvoimalaitoksilla voidaan vastata sähköverkon nopeisiin kuormanvaihteluihin ja sähköistää siirtolinjat
mahdollisen verkonkaatumisen tai voimalan vikatilanteen
jälkeen. [6]
Nykyisten pumppuvoimalaitosten teholukemat vaihtelevat
tyypillisesti välillä 200–350 MW, ja vastaavat energiantuotantolukemat ovat 1600–2800 MWh. Käytännössä pumppuvoimalaitosten energiavarasto mitoitetaan siten, että täyttä
tehoa on tarjolla noin kahdeksan tunnin ajaksi.
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Pumppuvoimalaitokset ovat jo nykyisellään teknis-taloudellisesti kannattavia, ja tulevaisuuden kehitys tähtääkin
lähinnä hyötysuhteiden parantamiseen. Lisäksi tavoitteena
on entistäkin lyhyempi vasteaika, jotta esimerkiksi uusiutuvan tuotannon nopeisiin muutoksiin pystytään vastaamaan aiempaa paremmin. Teknisesti kyse on esimerkiksi
pumpputurbiinien optimoinnista vaihtuvanopeuksisen
moottori-/generaattoritekniikan keinoin. Lisäksi kiinnostava yksityiskohta on maanalaisten kohteiden (esimerkiksi
kaivosten) hyödyntäminen, jollaista Pyhäjärven kaivoskin
edustaa. [6]
Pumppuvoimalaitosten tulevaisuudennäkymiin merkittävimmin vaikuttava yksityiskohta on uusien mahdollisten
kohteiden vähäinen määrä. Kuten luvussa 3.4.1 jo mainittiin, taloudellisesti kannattavan pumppuvoimalaitoskohteen tulee täyttää monia teknisiä vaatimuksia, eikä tällaisia
kohteita ole enää merkittävissä määrin vapaina. Ja jos potentiaalisia kohteita löytyykin, ympäristönsuojelulliset syyt
useimmiten estävät pumppuvoimalaitoksen rakentamisen.
Lisäksi pumppuvoimalaitoksille otollisten kohteiden määrä vaihtelee voimakkaasti valtioiden välillä. Norja on esimerkki valtiosta, jossa on erinomaiset olosuhteet vesivoimalle ja pumppuvoimalaitoksille, ja Norja tuottaakin lähes
kaiken sähköenergiansa vesivoimalla. Maailmanlaajuisesti
sääriippuvan sähköntuotannon lisääntyminen on kasvat-
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tanut energian varastoinnin tarvetta, mikä on samalla lisännyt myös pumppuvoimalaitosten kysyntää. Yhtenä esimerkkinä tästä Kiinan Fengniniin rakennetaan parhaillaan
teholtaan maailman suurinta pumppuvoimalaitosta, jonka
oletetaan valmistuvan vuonna 2021. Kokonaisteho tulee
olemaan 3600 MW. [14] Vertailuarvona mainittakoon, että
rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n ydinvoimalaitoksen suunniteltu teho on 1300 MW.

3.5 SÄHKÖENERGIAN VARASTOINTI LÄMMÖKSI
Sähköenergian varastointi lämmöksi on vanha tekniikka,
jota on käytetty jo vuosikymmenien, ellei jopa vuosisatojen, ajan. Yksinkertaisin nykyesimerkki tekniikasta on lämminvesivaraaja, jossa vettä lämmitetään sähkövastuksella.
Ja kun tähän yhdistetään uusiutuva sähköenergia, voidaan
mainita vaikkapa aurinkosähkön hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä.
Sääriippuvien sähköntuotantomuotojen yleistyessä on kuitenkin kasvanut tarve pidempiaikaiselle varastoinnille.
Konkreettisena esimerkkinä voidaan tarkastella vaikkapa suomalaiselle omakotitalolle tyypillistä sähköenergian
vuosikulutusta (n. 15000 kWh), josta valtaosa kuluu rakennuksen lämmittämiseen. Tällainen energiamäärä on varsin
yksinkertaista tuottaa vuoden aikana aurinkosähköllä, sillä esimerkiksi 20000 kWh:n vuosituotanto toteutuu nimel-
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listeholtaan noin 25 kW:n voimalaitoksella, kun käytetään
Etelä-Suomelle tyypillistä 800 tunnin huipunkäyttöaikaa.
Tällaisen aurinkosähkövoimalan investointikustannus on
samaa luokkaa kuin maalämpöjärjestelmällä, mutta ratkaisuun liittyy yksi merkittävä ongelma: tuotanto ja kulutus
eivät kohtaa. Valtaosa tuotannosta toteutuu välillä huhtikuusta syyskuuhun, kun taas valtaosa kulutuksesta tapahtuu välillä lokakuusta maaliskuuhun. Mutta jos kesän
aikana tuotettu sähköenergia olisi mahdollista varastoida
lämmöksi niin pitkäksi aikaa, että varastoitua energiaa voitaisiin käyttää talven aikana rakennuksen lämmitykseen,
oltaisiin maailmanlaajuisesti hyvin mielenkiintoisen ja arvokkaan sovelluksen äärellä.

3.5.1 Toimintaperiaate
Kun puhutaan sähköenergian varastoinnista lämmöksi
pidemmällä aikavälillä, yleensä tarkoitetaan juuri edellä
mainitun kaltaisia sovelluksia, joissa useimmiten aurinkoenergiaa halutaan säilöä syksyn ja talven lämmityskauden
varalle. Jos kustannustehokas ratkaisu onnistutaan kehittämään, samalla kiinteistöjen energiaomavaraisuus harppaa suuren askeleen eteenpäin. Varastoinnin tekniset vaatimukset ovat periaatteessa yksinkertaiset: lämpöenergia
tulee pystyä varastoimaan mahdollisimman pienillä lämpöhäviöillä ja mielellään mahdollisimman energiatiheästi
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(kWh/m3). Lisäksi keskeistä on, että varastoitu lämpöenergia saadaan palautettua käyttöön nopeasti ja hyvällä hyötysuhteella. Lämpöenergian varastointi veteen on vanha
ratkaisu, jonka huonona puolena on melko alhainen energiatiheys, mikä tarkoittaa suurta tilavuutta ja samalla merkittävää eristystarvetta. Viime vuosina yksi keskeisimmistä
tavoitteista onkin ollut löytää parempi ratkaisu kuumavesiakun korvaajaksi. Useimmiten lämpöenergian pitkän
aikavälin varastoinnissa puhutaan melko korkeasta, noin
70 %:n, hyötysuhteesta.
Aihepiiriä on tutkittu jo pitkään maailmanlaajuisesti, ja
myös Suomesta löytyy nykyään aiheen ympäriltä sekä tutkimusta että yrityksiä. Esimerkiksi energiayhtiö Fortumilla on Espoossa kuukausitason varastointiin suunniteltu
kuumavesiakku, ja toisaalta Aalto-yliopistossa tutkitaan
uusia menetelmiä lämpöenergian varastointiin [15]. Yhtenä merkittävänä tavoitteena on kasvattaa tilavuuteen suhteutettua energiatiheyttä vesivarastoon verrattuna. Toinen
Suomessa meneillään oleva lämpöenergian varastoinnin
hanke on ammattikorkeakoulu Centrian toteuttama ratkaisu, jossa aurinkolämpöä ja teollisuuden kompressoreiden
tuottamaa hukkalämpöä varastoidaan maahan porattuihin
lämpökaivoihin. Tässäkin on tarkoituksena hyödyntää varastoitua lämpöä kylmän kauden aikana rakennusten lämmittämiseen. Testikenttä sijaitsee Toholammilla Keski-Poh-
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janmaalla [16]. Myös Pirkanmaalla on aktiivista toimintaa
pidemmän aikavälin lämmön varastoinnin parissa. Polar
Night Energy Oy on tamperelainen pk-yritys, joka kehittää
omaa ratkaisuaan aurinkosähkön varastointiin talven varalle. Yrityksen toteuttama ratkaisu, jonka voi sanoa olevan
varsin innovatiivinen, tulee näytille ja testiin Tampereen
uuteen Hiedanrannan kaupunginosaan. Ratkaisun teknisiä
yksityiskohtia ei kuitenkaan ole luottamuksellisuussyistä
mahdollista avata tässä raportissa sen enempää [17].

3.5.2 Käyttökohteet ja teknis-taloudelliset näkymät
Tällä hetkellä näyttää siltä, että lämpöenergian varastoinnin pitkän aikavälin teknis-taloudelliset näkymät paranevat oleellisesti järjestelmän kokoluokan kasvaessa ja ovat
jo nykyisellään hyvät suuressa kokoluokassa. Jos ajatellaan
esimerkiksi aurinkosähkön varastointia omakotitalo-kokoluokassa, riittävän suuri aurinkosähköjärjestelmä maksaa jo
saman verran kuin tällä hetkellä erittäin suosittu maalämpöjärjestelmä. Ja kun energiavarasto lasketaan hintaan mukaan, puhutaan ainakin kaksin-kolminkertaisesta hinnasta maalämpöjärjestelmään verrattuna. Toisaalta toimivan
energiavaraston avulla kiinteistöstä on mahdollista tehdä
lähes energia- ja jopa teho-omavarainen, mikä ei maalämpöjärjestelmän avulla onnistu. Joka tapauksessa näyttää
siltä, että parhaat mahdollisuudet kustannustehokkaille
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lämpöenergian varastointijärjestelmille löytyvät ainakin alkuvaiheessa suuremmista kiinteistöistä, kuten rivi- ja kerrostaloista sekä teollisuuskiinteistöistä.
Kun puhutaan lämpöenergian pitkän aikavälin varastoinnin teknis-taloudellisista näkymistä, mahdollisuus lämpöenergian teho-omavaraisuuteen on tärkeä yksityiskohta,
jolle asiakkaat saattavat antaa yllättävänkin paljon arvoa.
Kun energia tuotetaan omalla aurinkosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmällä ja tallennetaan varastoon lämmityskauden käyttöä odottamaan, lämpöenergian kustannukset ovat alkuinvestoinnin jälkeen hyvin vähäisiä, koostuen
lähinnä järjestelmän mahdollisista huoltokustannuksista.
Siksi tällaisen järjestelmän ei välttämättä tarvitse hinnallaan
kilpailla esimerkiksi maalämpöjärjestelmän kanssa, koska
jälkimmäinen ei tarjoa mahdollisuutta omavaraisuuteen.
Toki tulee ottaa huomioon myös se, ettei lämpöenergiavarasto mahdollista sähköenergiaomavaraisuutta. Mutta jos
ostosähköä ei tarvitse enää käyttää lainkaan lämmitykseen,
vuotuinen sähkönkulutus pienenee oleellisesti esimerkiksi sellaisissa kohteissa, jotka eivät ole kaukolämmön piirissä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aurinkoenergian ja
lämpöenergiavaraston yhdistävä järjestelmä vaikuttaa hyvinkin lupaavalta, jos teknis-taloudelliset yksityiskohdat
saadaan riittävän hyvälle tasolle. Maailmanlaajuiset markkinat ovat valtavan suuret, puhutaan jopa 18 miljardin euron markkinasta [16].
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3.6 MUUT RATKAISUT ENERGIAN VARASTOINTIIN
3.6.1 Paineistettu ilma
Paineilmavarasto tunnetaan lyhenteellä CAES (Compressed Air Energy Storage). Kyseessä on jo pitkään tutkittu
teknologia, jota on onnistuneesti kehitetty jo 1900-luvun
puolivälistä lähtien, kun maanalaisia luolia keksittiin käyttää paineilmavarastoina. Ensimmäinen suuren kokoluokan
CAES-voimala rakennettiin ABB:n toimesta Saksan Huntorfiin vuonna 1978. Sen nimellisteho oli 290 MW, ja sitä
käytettiin pääasiassa sähköverkon tuotannon ja kulutuksen
väliseen tasaamiseen. Toinen merkittävä CAES-voimala rakennettiin vuonna 1991 Yhdysvaltain Alabamaan. Sen nimellisteho oli 110 MW ja energiakapasiteetti 2700 MWh,
ja merkittävää oli, että voimala pystyi tuottamaan nimellistehoaan käytännössä vuorokauden ajan. Yhteinen tekijä
suurille CAES-voimaloille on kuitenkin ollut se, että niiden
sähköenergian tuotanto perustuu fossiilisen polttoaineen,
yleensä maakaasun, hyödyntämiseen. [6]
Nykyään kehitetään kolmannen sukupolven CAES-voimaloita, jossa kolmas sukupolvi viittaa nimenomaan fossiilisten polttoaineiden välttämiseen. Maailmalla on parhaillaan
meneillään monia kehitysprojekteja päästöttömään CAESvoimalaan liittyen, mutta toistaiseksi mikään teknologia ei
ole tehnyt läpimurtoa, eikä suuren kokoluokan laitoksia ole
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rakennettu. Parhaimmillaan paineistetun ilman energiavarastoissa puhutaan noin 80 %:n kokonaishyötysuhteesta.
Suomalaisia hankkeita paineistetun ilman energiavarastoon liittyen ei ole tiedossa. [6]

3.6.2 Vauhtipyörä
Vauhtipyörä on vanha keksintö, jossa energiaa varastoidaan
yleensä pyörimisliikkeessä olevaan kappaleeseen liikeenergian muodossa. Vauhtipyörälle löytyy monia kaupallisia sovelluksia (esimerkiksi ajoneuvoista), mutta suuren
kokoluokan energian varastoinnissa ne eivät ole vielä saavuttaneet läpimurtoa. Vauhtipyörät pystyvät suuriin tehoihin, mutta suuren kokoluokan energian varastoinnissa
niiden yleisenä heikkoutena on melko alhainen energiakapasiteetti.
Teknisesti vauhtipyörä koostuu yksinkertaisimmillaan vain
sähkökoneesta ja huolellisesti laakeroidusta pyörivästä
massasta. Kun energiaa varastoidaan, sähkökonetta käytetään moottorina pyörivän massan kulmanopeuden kasvattamiseen. Tällöin sähköenergia varastoituu liike-energian
muodossa. Ja kun energiaa puretaan, sähkökonetta käytetään generaattorina, jolloin pyörivän massan liike-energiaa
muuttuu sähköenergiaksi. Huolellinen laakerointi tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että pyörivä massa leijuu mag-
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neettikentässä ja on sijoitettu tyhjiötilaan. Tällöin sekä laakereiden kitkasta että ilmanvastuksesta aiheutuvat häviöt
tulevat minimoiduiksi.
Yleinen näkemys on tällä hetkellä se, ettei vauhtipyörä sovellu energiavarastoksi suuren energiakapasiteetin kohteisiin. Teho-ominaisuudet ovat kuitenkin erinomaiset, ja niitä
saattaa olla mahdollista hyödyntää jonkin toisen energiavarastoteknologian rinnalla hybridiratkaisuna. Myös hyötysuhteeltaan vauhtipyörä on erinomainen, sillä noin 95 %
varastoidusta energiasta pystytään palauttamaan käyttöön.
Vauhtipyörän yhteydessä mainittakoon vielä Teraloopniminen hanke, joka on saanut viime vuosina melko paljon julkisuutta. Kyse on eräänlaisesta vauhtipyörän ja leijuvan junan yhdistelmästä, jossa liike-energia varastoituu
maanalaisessa tunnelissa ympyrärataa kiertäviin leijuviin
massoihin. Teraloopin teknisen toteutuksen mahdollisuuksia on yleisesti epäilty, mutta joka tapauksessa kyseessä on
kunnianhimoinen hanke suuren kokoluokan energian varastointiin. [18]
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3.6.3 Suprajohtava magneettinen energiavarasto
Suprajohtava magneettinen energiavarasto tunnetaan lyhenteellä SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage). Kyseessä on superkondensaattorin ohella siinä mielessä kiinnostava sähköenergian varastointiteknologia, ettei
siinä tapahdu lainkaan muunnosta energiamuodosta toiseen. Sähköenergia siis varastoituu sähköenergiana, mikä
lähtökohtaisesti mahdollistaa suuret tehot. Kun superkondensaattorissa energia varastoidaan sähkökenttään, SMES
perustuu energian varastoimiseen magneettikenttään.
Sähkövirta synnyttää aina ympärilleen magneettikentän,
joka varastoi energiaa. Tämä yksinkertainen periaate on
SMES:n toiminnan taustalla. Energian varastointi magneettikenttään on kuitenkin mielekästä vain siinä tapauksessa,
että sähkövirta saadaan kulkemaan häviöttömästi. Muussa
tapauksessa varastoitunutta energiaa muuttuisi jatkuvasti
lämmöksi resistiivisten häviöiden myötä. Siksi suprajohtavuus on tässä yhteydessä välttämätön ehto.
Suprajohtavaan käämiin varastoituva energia WL saadaan
yhtälöstä
		

WL =

1
2

LI2, 						(3.2)

jossa L on käämin induktanssi ja I sähkövirta. Kun käytetään
nimitystä suprajohtava magneetti, tarkoitetaan resistiivi-
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sen sähkömagneetin kaltaista käämiä, jossa johtimena käytetään suprajohdinta. Suprajohtavissa käämeissä virta voi
olla kiloampeerien luokkaa ja induktanssi parhaimmillaan
kymmeniä henrejä, jolloin yhtälöstä (3.2) saadaan varastoituvan energian suuruusluokaksi 100 MJ. Tämä tarkoittaa
kuitenkin vain noin 25 kWh:n energiamäärää, joten superkondensaattoreiden tavoin SMES:n vahvuutena on suuren
energiakapasiteetin sijaan suuri teho. Suprajohdemagneettien hyötysuhde nousee yleensä noin 95 %:iin, sillä häviöitä
syntyy pääasiassa vain kryogeenisen lämpötilan ylläpitämisestä. Suprajohdemagneettien käyttökohteet keskittyvät
tällä hetkellä sovelluksiin, joissa tarvitaan erityisen voimakasta magneettikenttää. Suprajohteilla on mahdollista tuottaa jopa tuhatkertainen jatkuva magneettivuontiheys resistiivisiin johteisiin verrattuna, ja tälle ominaisuudelle löytyy
joitakin käyttökohteita. Näistä tunnetuin on lääketieteen
magneettikuvaus (MRI, ’magnetic resonance imaging’), jota
käytetään erityisesti pehmytkudosten kuvantamiseen. Mitä
voimakkaammalla magneettikentällä MRI toteutetaan, sitä
tarkempia kuvia saadaan. Tästä syystä MRI-laitteet toteutetaan nykyään lähes poikkeuksetta suprajohtavilla magneeteilla. Lisäksi suprajohteilla on merkittävä roolinsa ns.
Big Science -hankkeissa, joita edustavat esimerkiksi Euroopan hiukkafysiikan tutkimuskeskus CERN ja kansainvälinen fuusiovoiman koelaitos ITER. Voimakkailla magneettikentillä on näissä molemmissa merkittävä roolinsa, sillä
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CERN:ssä niitä tarvitaan hiukkassuihkujen ohjaamiseen ja
ITER:ssä miljoonien asteiden lämpötilassa olevan plasman
leijuttamiseen. Viime vuosikymmeninä suprajohteita on
käytetty enenevässä määrin myös tehonsiirtokaapeleissa,
mutta suuren kokoluokan energiasektorin todellinen läpimurto on silti vielä toteutumatta. Ja kun puhutaan puhtaasti
energian varastoinnista, SMES:n rooli rajoittuu käytännössä
Big Science -hankkeiden suuren tehotarpeen erikoissovelluksiin. Vielä 1990-luvulla tehtiin laskelmia peruskallioon
tuetuista jättikokoluokan suprajohtavista energiavarastoista, mutta niistä on sittemmin teknis-taloudellisten syiden
seurauksena luovuttu. Mainittakoon vielä, että Pirkanmaalla on merkittävä historia suprajohteiden energiasovellusten tutkimuksessa, sillä Tampereen teknillisen yliopiston
Sähkömagnetiikan tutkimusryhmässä on tehty tutkimusta
alan parissa jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. [19] Lisäksi Porissa sijaitseva Luvata Oy on yksi maailman merkittävimmistä niobititaani-suprajohteiden valmistajista.
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4
Teknologioiden
teknis-taloudellinen
vertailu
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S

euraavassa tehdään teknis-taloudellinen yhteenveto
luvussa 3 esitetyistä energian varastoinnin teknologioista. Pääasiallisena tavoitteena on tehdä suuruusluokkavertailua energia- ja teholukemista sekä suorituskykyyn
suhteutetusta hinnasta. Oleellista on kuitenkin tiedostaa,
että taulukossa 1 esitetyt lukemat ovat vain suuruusluokka-arvioita, joihin vaikuttavat lukuisat tekijät.
Taulukko 1. Energiavarastoteknologioiden nykyhetken (2018) tunnuslukuja.
[1], [6]
kustannus

elinkaari
(sykliä)

mahdollisuudet
Suomessa

1

400 €/kWh
400 €/kW

10 000

hyvät

500 000

hyvät

Teknologia

hyötysuhde

Energia
(MWh)

teho
MV

akku

70–95 %

1

superkondensaattori

95 %

1

100

1000 €/
kWh
100 €/kW

vety

45 %

1

1

100 €/kWh
1000 €/kW

10 000 h

hyvät

pumppuvoimalaitos

80 %

2000

200

100 €/kWh
1000 €/kW

50 000

rajoittuneet

varastointi
lämmöksi

75 %

1000

1

30 €/kWh
500 €/kW

10 000

hyvät

paineilma

75 %

1000

1000

100 €/kWh
1000 €/kW

10 000

rajoittuneet

300 000

hyvät

500 000

hyvät

vauhtipyörä

95 %

0.01

1

5000 €/
kWh
300 €/kW

suprajohde

95 %

0.1

10

1000 €/
kWh
500 €/kW
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Akkuteknologian suorituskykylukemat riippuvat oleellisesti akkukemiasta. Taulukossa 1 akkukemian on oletettu
olevan litium-ion, joka sekin jakautuu nykyään jo useaan
eri alateknologiaan. Mutta koska kyseessä on vain suuruusluokka-arvio, eri teknologioiden suorituskykyjä ei ole lähdetty erittelemään sen tarkemmin. Oleellista on kuitenkin
tiedostaa, että akkukemialla ja luvussa 3.1.2 mainitulla c-arvolla on tärkeä vaikutuksensa akun tehoon ja hintaan. Kun
c-arvo on yksi, taulukkoon listatun 1 MWh:n energiavaraston maksimiteho on 1 MW, ja tällöin hinnan suuruusluokaksi on arvioitu 400 €/kW. Mutta jos 1 MWh:n energiavarastolta edellytetäänkin 2 MW:n teho, silloin akkukemian
c-arvon on oltava kaksi, mikä nostaa hintaa. Oleellista on
myös huomata, että energiasisältöön suhteutettu hinta (400
€/kWh) sisältää akkukennojen lisäksi myös ohjausjärjestelmän, joten kyse on kokonaisjärjestelmän hinnasta. Akkuteknologian hyödyntämiselle ei ole Suomessa rajoituksia,
ja tämä energianvarastointiteknologia vaikuttaakin vuosikymmenen perspektiivillä katsottuna teknis-taloudellisesti
lupaavimmalta.
Superkondensaattorin selkeä vahvuus on suuressa tehossa,
sillä energiakapasiteetin kasvattaminen lisää merkittävästi
järjestelmän hintaa. Siksi superkondensaattorin energiakapasiteetiksi on taulukossa 1 merkitty vain 1 MWh teholukeman ollessa 100 MW. Energian varastoinnin sovelluksissa
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superkondensaattoreille saattaa kuitenkin löytyä merkittävästikin käyttöä hybridijärjestelmissä akkujen rinnalla.
Kyse on siitä, että akun tehopiikkejä leikataan superkondensaattorin avulla, millä tavoitellaan akkujen eliniän kasvua ja kustannussäästöjä, kun akun tehovaatimus saadaan
pysymään alhaisena.
Vetyyn liittyvät lukemat ovat taulukossa 1 vain suuntaa antavia, sillä vedyn tapauksessa on tarkasteltava koko järjestelmää vedyn tuotannosta varastoinnin kautta sähköntuotantoon. Jos siis halutaan korvata esimerkiksi 100 kWh:n
akku vetyjärjestelmällä, tarvitaan vedyn tuotantolaitteisto,
paineistetun kaasun varastointilaitteisto sekä polttokennojärjestelmä, jolla varastoitu vety saadaan muunnettua
sähköenergiaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei
vety ole vielä tänä päivänä taloudellisesti kilpailukykyinen
energian varastoinnin vaihtoehto. Sinällään vedyn varastointi on kyllä kiinnostavaa, sillä esimerkiksi tyypilliseen
50 litran terässäiliöön saadaan 200 barin paineessa varastoitua lähes 30 kWh energiaa. Yhdysvaltojen Department
of Energy on asettanut vedyn varastoinnin kustannuksen
tavoitteeksi 10 $/kWh vuoteen 2020 mennessä, joten pelkkä vedyn varastoinnin kustannus on kohtuullisen alhainen
[20]. Myös tehoon suhteutettu kustannus on vedyn tapauksessa monesta tekijästä riippuva asia. Kun varastoitu
vety muunnetaan sähköksi, tarvitaan polttokennoja, joi-
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den kustannus on massatuotannossa jo tällä hetkellä alle
100 €/kW, ja vuoden 2020 tavoitteeksi on mainittu niinkin
alhainen lukema kuin 40 $/kW [21]. Kokonaisjärjestelmän
kustannus kuitenkin nousee vedyntuotannon ja sähköntuotannon seurauksena, ja lisäksi selvästi alle 50 %:n kokonaishyötysuhde nostaa energian hintaa. Edellä mainittu
100 kWh:n akkujärjestelmän korvaaminen vaatii siis yli 200
kWh:n vetyvaraston. Korkeista nykykustannuksista huolimatta vetyjärjestelmä on ehdottomasti mielenkiintoinen
energian varastoinnin vaihtoehto pidemmällä tähtäimellä,
sillä se tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja puhtaaseen energiatalouteen. Vuosikymmenen perspektiivillä katsottuna vety ei kuitenkaan vielä mahdollista teknistaloudellisesti kiinnostavaa ratkaisua.
Pumppuvoimalaitos on teknis-taloudellisesti toimiva suuren kokoluokan energiavarastoratkaisu, jolla on jo tällä
hetkellä tärkeä säätövoimaroolinsa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Suomen kannalta pumppuvoimalaitoksen
merkittävin ongelma liittyy kuitenkin mahdollisten kohteiden vähäiseen määrään. On mielenkiintoista nähdä, miten
Pyhäjärven kaivokseen suunnitellun hankkeen kanssa lopulta käy, mutta vuosikymmenen perspektiivillä katsottuna pumppuvoimalaitoksilla ei ole näköpiirissä merkittävää
kasvua Suomessa.
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Sähköenergian pidempiaikainen varastointi lämmöksi on
kiinnostava teknologia erityisesti sellaisissa maissa, joissa
talvikausi on pitkä ja kylmä. Tämä sinällään vanha teknologia
on kasvattanut oleellisesti kiinnostavuuttaan aurinkoenergiajärjestelmien kehittymisen myötä, sillä se tarjoaa ainakin
periaatteessa mahdollisuuden jopa teho-omavaraiseen järjestelmään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosikymmenen perspektiivillä energian varastointi lämmöksi on kustannustehokasta vain suuressa kokoluokassa. Esimerkiksi
yksittäisen omakotitalon kokoluokassa järjestelmän hinta
nousee vielä liian korkeaksi, mutta kerrostalokokoluokka
alkaa jo nyt olla lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta. Onkin hyvin mielenkiintoista seurata, miten lämpöenergian pidempiaikaisen varastoinnin järjestelmät kehittyvät
vuosikymmenen perspektiivillä. Mahdollisuuksia on merkittäväänkin kasvuun, ja mukana on myös pirkanmaalaisia
yrityksiä.
Energian varastointi paineistettuna ilmana on ympäristöystävällinen vaihtoehto, jota kuitenkin rajoittaa pumppuvoimalaitosten tavoin potentiaalisten kohteiden vähäinen
määrä. Siksi tälle sinällään kehittyneelle teknologialle ei ole
vuosikymmenen perspektiivillä näkyvissä erityisemmin
kehittymismahdollisuuksia Suomessa. Myös vauhtipyörä ja suprajohtava magneettinen energiavarasto näyttävät
vuosikymmenen perspektiivillä marginaalisilta teknologi-
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oilta suuren kokoluokan energian varastointiin, vaikka molemmille teknologioille omat erityissovelluksensa löytyvätkin. On mielenkiintoista seurata, miten kunnianhimoinen
Teraloop-hanke etenee, ja löytävätkö suprajohdemagneetit
sovelluksia muualtakin kuin magneettikuvauslaitteistoista
ja Big Science -hankkeista.

4.1 CASE: TEHO-OMAVARAISEN KIINTEISTÖN
TEKNIS-TALOUDELLINEN ANALYYSI
Otetaan vielä lähempään teknis-taloudelliseen tarkasteluun
yksi 10 vuoden aikaperspektiivillä kiinnostava energiantuotannon ratkaisu, jossa energian varastoinnilla on keskeinen roolinsa. Kyse on akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston hyödyntämisestä aurinkosähköjärjestelmän
yhteydessä. Tämä yhdistelmä on kiinnostava erityisesti
omakotitalokokoluokassa, sillä se mahdollistaa sähkötehoomavaraisen järjestelmän kolmena neljästä vuodenajasta.
Kuva 1 esittää Tampereella mitattuun aineistoon perustuvan kuvaajan aurinkosähkön tuotannosta vuoden aikana.
Palkit esittävät yhden vuoden mittausjakson tuloksia, ja sileässä käyrässä on mukana mitattua aineistoa yli 10 vuoden
ajalta. Kyse on aurinkosähkön keskimääräisestä tuotannosta yhden vuorokauden aikana, kun voimalan nimellisteho
on 1 W. Esimerkiksi toukokuussa keskimääräinen vuoro-
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kausituotanto on 4.8 Wh, mikä tarkoittaa 5 kW:n voimalaitokselle 24 kWh:n keskimääräistä vuorokausituotantoa. On
kuitenkin huomattava, että kuvassa 1 esitetty aineisto ei sisällä aidon järjestelmän häviöitä, ja lisäksi maksimitehopisteen seurannan on oletettu toimivan koko ajan optimaalisella tavalla. Siksi kuvan 1 tulokset tulee kertoa noin 0.9:llä,
kun niitä käytetään käytännön aurinkosähköjärjestelmien
tarkasteluun.
Tarkastellaan uudenaikaista omakotitaloa, jonka vuotuinen
kokonaissähkönkulutus on 15000 kWh sisältäen myös lämmitykseen kuluvan energian. Talo sijaitsee Etelä-Suomessa. Kylmimpinä talvipäivinä (-20 oC) yhden vuorokauden
sähkönkulutus voi nousta 100 kWh:n yläpuolelle, mutta
toisaalta kesäaikaan lämmityskauden ulkopuolella vuorokauden sähkönkulutus on pienimmillään luokkaa 10 kWh.
Lähdetään liikkeelle siitä tavoitteesta, että talo olisi sähköteho-omavarainen likimain maaliskuusta lokakuuhun, eli
kahdeksan kuukauden ajan vuodesta. Kiinnitetään aurinkosähköjärjestelmän nimellistehoksi 10 kW, ja tarkastellaan
likimääräisiä teho-omavaraisuuden mahdollisuuksia, kun
akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston kapasiteetti
on 10, 50 ja 100 kWh.

S

1

2

3

54

4

5

6

Kuva 1. Aurinkosähkövoimalan (nimellisteho 1 W) yhden vuorokauden
keskimääräinen energiantuotanto Etelä-Suomen olosuhteissa. [22]

Maaliskuu on teho-omavaraisuuden kannalta haastava
kuukausi, sillä erittäin kylmät pakkaspäivät ovat Etelä-Suomessakin vielä silloin mahdollisia. Kuvasta 1 huomataan,
että aurinkosähkövoimalan keskimääräinen tuotantokerroin on maaliskuussa noin kolme, mikä tarkoittaa edelleen
sitä, että 10 kW:n aurinkosähkövoimala tuottaa keskimäärin noin 30 kWh sähköenergiaa vuorokaudessa. Näyttääkin
siltä, ettei omavaraisuus voi yleisesti ottaen toteutua maaliskuussa tällaisella järjestelmällä. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan esimerkiksi Helsingin Kaisaniemen mittausaseman keskilämpötila oli -3.6 oC maaliskuussa 2018, ja
myös pitkän aikavälin keskiarvo on maaliskuun osalta pak-
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kasen puolella [23]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
tarkasteltavan omakotitalon vuorokauden sähkönkulutus
nousee helposti 50 kWh:n suuruusluokkaan, eikä 10 kW:n
aurinkosähköjärjestelmä voi tällöin täyttää omavaraisuuden tavoitetta, olipa energiavaraston kapasiteetti kuinka
suuri tahansa.
Huhtikuussa tilanne muuttuu jo oleellisesti, sillä ulkolämpötila nousee reilusti nollan yläpuolelle, mikä pienentää
merkittävästi rakennuksen lämmitykseen kuluvan sähköenergian määrää. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemen mittausaseman keskilämpötila oli 5.0 oC huhtikuussa 2018, ja
pitkän aikavälin keskiarvokin on 3.9 oC [23]. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että tarkasteltavan kiinteistön vuorokauden sähkönkulutus jää todennäköisesti alle 40 kWh:n,
ja kun 10 kW:n aurinkosähkövoimalan keskimääräinen
vuorokausituotanto on samaa luokkaa, omavaraisuus saadaan jo huhtikuussa toteutumaan energiavaraston avulla.
10 kWh:n energiavarasto ei kuitenkaan riitä, ja todennäköisesti on niin, ettei myöskään 50 kWh:n varastokapasiteetti riitä vielä takaamaan sähköteho-omavaraisuutta huhtikuussa. Jos huhtikuussa on esimerkiksi sateinen viikko,
jolloin aurinkosähkövoimalan vuorokausituotanto jää 10
kWh:n tuntumaan, 50 kWh:n energiavarastolla ei vielä pystytä takaamaan sähköomavaraisuutta. Mutta kun varasto-
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kapasiteetti nostetaan 100 kWh:iin, omavaraisuus saadaan
todennäköisesti toteutumaan jo huhtikuussa.
Kun huhtikuusta mennään kohti kesää, on selvää, että sähköteho-omavaraisuus saadaan toteutumaan entistä helpommin, sillä kiinteistön lämmitykseen kuluva sähköenergian määrä vähenee, ja vastaavasti aurinkosähkövoimalan
tuotanto kasvaa. Kesäkuukausina kyse onkin siitä, kuinka
suuri varastokapasiteetti tarvitaan omavaraisuuden takaamiseen. Toukokuussa aurinkosähkövoimalan vuorokauden
tuotantokerroin nousee jo 4.5:een, ja vastaavasti tarkasteltavan kiinteistön keskimääräinen vuorokauden sähkönkulutus jää noin 20 kWh:iin, kun keskilämpötila nousee yli 10
celsiusasteen [23]. Vaikka toukokuulle osuisi sateinenkin
viikko, jo 50 kWh:n varastokapasiteetti todennäköisesti riittää omavaraisuuden takaamiseen. 10 kWh ei sen sijaan välttämättä riitä, eikä tilanne muutu oleellisesti, kun mennään
toukokuusta kesä-, heinä- ja elokuuhun. Suurimman osan
kesäajasta 10 kW:n aurinkosähkövoimala ja 10 kWh:n energiavarasto pystyvät kyllä tarjoamaan sähköomavaraisen
järjestelmän, mutta toisaalta mihin tahansa näistä kuukausista voi myös osua sääolosuhteiltaan sellaisia ajanjaksoja,
ettei 10 kWh:n varasto ole riittävä tehoomavaraisuuden takaamiseen. Esimerkiksi kesäkuussa on menneinä vuosina
ollut kesän mittapuulla varsin kylmiä ja sateisia jaksoja,
joina aurinkosähkövoimalan vuorokauden tuotantoker-
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roin jää kahden tuntumaan. Ja jos tällaista säätilaa jatkuu
esimerkiksi viikon ajan, 10 kWh:n energiavarasto on auttamatta liian pieni, vaikkei kiinteistön lämmitykseen merkittävästi sähköenergiaa kulukaan. Näyttää siis siltä, että 50
kWh:n suuruusluokkaa oleva varastokapasiteetti tarvitaan
myös kesällä, jos sähköteho-omavaraisuus halutaan taata
sateisina jaksoina.
Sähköomavaraisen järjestelmän kannalta syksy on siinä
mielessä otollisempaa aikaa kuin kevät, että Etelä-Suomessa keskilämpötila pysyy tyypillisesti nollan yläpuolella vielä marraskuussakin [23]. Ja samalla tietenkin kiinteistöjen
lämmityskulut pysyvät kurissa. Ongelmana on kuitenkin
aurinkosähkövoimalan tuotannon heikkeneminen. Syyskuussa kerroin on vielä 2.5:n luokkaa, joten 10 kW:n aurinkosähkövoimala tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 25
kWh sähköenergiaa. Ja kun syyskuun keskilämpötila on
Etelä-Suomessa tyypillisesti reilusti kymmenen celsiusasteen yläpuolella, kiinteistön lämmityskulut jäävät varsin alhaisiksi [23]. Silti on kyseenalaista, riittääkö 50 kWh:n energiavarastokapasiteetti sähköomavaraisuuden takaamiseen
syyskuussa. Sääolosuhteiltaan edullisena syyskuuna se riittää varmasti, mutta olosuhteiltaan heikomman syyskuun
aikana 50 kWh voi hyvinkin jäädä liian pieneksi, kun aurinkosähkövoimalan tuotanto on jo merkittävästi heikentynyt
kesäkuukausien lukemista. Lieneekin niin, että 100 kWh:n
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energiavarastokapasiteetti on tarpeen, jos sähköteho-omavaraisuus halutaan taata syyskuussa. Myös lokakuun osalta
ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Aurinkosähkövoimalan vuorokauden keskimääräinen tuotantokerroin tippuu
ykkösen tuntumaan, joten 10 kW:n aurinkosähköjärjestelmä tuottaa keskimäärin noin 10 kWh sähköenergiaa vuorokaudessa. Keskilämpötila pysyttelee kuitenkin viiden
celsiusasteen yläpuolella, joten kiinteistöjen lämmityskulut
eivät vielä erityisen voimakkaasti kasva [23]. Todennäköistä kuitenkin on, ettei edes 100 kWh:n energiavarasto pysty yleisesti ottaen takaamaan sähköomavaraisuutta lokakuussa. Jos lokakuu on poikkeuksellisen aurinkoinen, tällä
järjestelmällä on mahdollista saavuttaa tehoomavaraisuus
myös lokakuussa, mutta tyypillisen lokakuun sääolosuhteissa teho-omavaraisuus jää todennäköisesti toteutumatta.
On selvää, että marraskuusta helmikuuhun kestävänä
ajanjaksona tarkasteltavassa kiinteistössä ei ole mahdollista toteuttaa sähköteho-omavaraista järjestelmää 10 kW:n
aurinkosähköjärjestelmän avulla, olipa energiavaraston kapasiteetti kuinka suuri tahansa. Edellä tehdyn tarkastelun
tulokset on maaliskuusta lokakuuhun esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. 10 kW:n aurinkosähkövoimalalla varustetun omakotitalon sähkötehoomavaraisuuden tarkastelu, kun energiavaraston kapasiteetti on 10, 50 tai
100 kWh.
maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

aurinkosähkön
keskimääräinen
vrk-tuotanto (kWh)

30

40

45

48

47

35

25

12

aurinkosähkön
keskimääräinen
kk-tuotanto (kWh)

930

1200

1400

1440

1460

1090

750

370

tarvittava
energiavaraston
kapasiteetti (kWh)

X

100

50

50

50

50

100

X

Tarkasteltavan järjestelmän toteuttamiselle ei ole teknisiä
esteitä, mutta nopeasti huomataan, ettei järjestelmä ole vielä tänä päivänä hintansa osalta kilpailukykyinen. 10 kW:n
aurinkosähköjärjestelmän hinta liikkuu tällä hetkellä suuruusluokassa 10 000–15 000 € riippuen siitä, kuinka paljon haluaa itse panostaa asennustöihin. Aurinkosähköjärjestelmissä aletaan siis näissäkin kokoluokissa jo lähestyä
1 €/W -kustannustasoa. Suuremman ongelman muodostaa kuitenkin energiavaraston hinta. Kun akusto ostetaan
kokonaisena järjestelmänä pitäen sisällään akkujen ohjaukseen ja liittämiseen tarvittavat laitteistot, puhutaan käytännössä reilusti yli 500 €/kWh hintaluokasta. Huomataan
siis, että tarkastellussa esimerkissä sähköomavaraisuuden
huhtikuusta syyskuuhun tarjoavan järjestelmän kokonais-
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hinta nousee tällä hetkellä vähintään 70 000 €:oon, ja todennäköisesti vieläkin korkeammalle. Joka tapauksessa on
selvää, että hinta on vielä liian korkea, mutta silti kannattaa pitää mielessä, että yllättävän monet ihmiset arvostavat
sähköteho-omavaraisuuden ja puhtaan energiantuotannon
tärkeämmiksi ominaisuuksiksi kuin hinta. Jos aurinkosähköjärjestelmien ja erityisesti akkujen hinnat jatkavat laskuaan myös tulevina vuosina, sähköteho-omavaraiset rakennukset saattavat olla osa yhteiskuntaamme jo yllättävänkin
pian, kunhan talven aikainen lämmitys hoidetaan pääasiassa muulla kuin sähköllä. Toki tässäkin järjestelmässä
nousee keskeisen tärkeäksi asiaksi akuston elinikä. Itse aurinkopaneelit todennäköisesti toimivat ongelmitta vähintään 30 vuotta, ja aurinkosähköjärjestelmässäkin huoltotarve koostunee lähinnä invertterien huollosta tai vaihdosta.
Mutta jos kallis akusto täytyy vaihtaa esimerkiksi kymmenen vuoden välein, järjestelmän mahdollisuudet saattavat
heikentyä oleellisesti.
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H

allitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC
julkaisi uusimman raporttinsa lokakuussa 2018.
Raportti kantaa nimeä Global Warming of 1.5 oC, ja
se sai ansaitusti merkittävästi julkisuutta medioissa ympäri
maailman. Raportin viesti oli selkeä: jos haluamme pitää
ilmaston lämpenemisen 1.5 celsiusasteen tasolla, nykyiset
toimet eivät riitä, vaan kasvihuonekaasupäästöjä on pystyttävä globaalisti leikkaamaan entistä voimakkaammin [24].
Koska energiantuotannolla on merkittävä roolinsa ilmastonmuutoksen hidastamisessa, IPCC:n raportin vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään energiapoliittisissa
päätöksissä jo lähitulevaisuudessa.

5.1 AITOJEN PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN VAATIMUKSET
IPCC:n raportin tuloksiin on mahdollista reagoida monin
eri tavoin, ja onkin mielenkiintoista nähdä, millaisia energiapoliittisia ratkaisuja raportin seurauksena tehdään. On
todennäköistä, että kehittyneet valtiot tulevat entisestään
tiukentamaan päästörajoituksiaan, vaikka raadollisesti ajateltuna ST1:n pääomistaja Mika Anttonen onkin hyvin pitkälle oikeassa: ”Sen paremmin biopolttoaineet kuin sähköautotkaan eivät ole minkäänlainen ratkaisu ilmakehässä
olevan hiilidioksidipitoisuuden vähenemiseen. Sen sijaan
tarvittaisiin globaaleja toimia, jotka kohdistuisivat ensi sijassa Afrikkaan.” Anttosen mukaan pelkästään EU:n sisällä
tapahtuvat ilmastonmuutosta hidastavat toimet eivät toimi
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globaalissa mittakaavassa, vaan kaiken lähtökohdaksi tulee laittaa ilmakehän hiilidioksidia vähentävät toimenpiteet
kehittyvissä maissa. Yhtenä esimerkkinä Anttonen mainitsee hiilinielujen kasvattamisen Afrikassa. Kyse on tällöin
pääosin Afrikan metsittämisestä. [25]
Kenties todennäköisintä kuitenkin on, että IPCC:n raportin
myötä valtiot panostavat entistä enemmän tuulivoimaan ja
aurinkosähköön. Tällöin keskeisen tärkeäksi asiaksi nousee
ymmärrys siitä, etteivät nämä energiantuotantomuodot ratkaise yksinään ilmakehän hiilidioksidiongelmaa, vaan ne
saattavat pahimmassa tapauksessa jopa pahentaa tilannetta. Kyse on siitä, että sääriippuvien tuotantomuotojen tueksi
tarvitaan aina säätövoimaa. Ja mitä enemmän sääriippuvaa
tuotantokapasiteettia rakennetaan, sitä enemmän säätövoimaa tarvitaan. Esimerkiksi Saksassa toteutunut uusiutuvan sähköenergian merkittävä lisääminen ei ole käytännössä ollut minkäänlainen ilmastoteko, kun samaan aikaan
on luovuttu ilmaston kannalta edullisesta ydinvoimasta.
Sekä ydinvoiman korvaava tuotanto että tuulivoiman ja
aurinkosähkön säätövoima on Saksassa pääosin toteutettu
fossiilisilla polttoaineilla, minkä seurauksena Saksan kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa kasvaneet kuuluisan energiewenden seurauksena. Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy myös muista valtioista. Jos haluamme aidosti saada
ilmakehän kasvihuonekaasujen määrän laskemaan, onkin
täysin keskeistä, että energiaratkaisuja ajatellaan kokonaisuuksina yksittäisten ratkaisujen sijaan. [26]
S

1

2

3

64

4

5

6

5.1.1 Pohdintaa 2030-luvun ilmastopuhtaasta
sähköenergiajärjestelmästä
Jos haluamme toteuttaa ilmakehän kannalta vähäpäästöisen
sähköntuotannon jo vuoteen 2030 mennessä, säätövoiman
päästöttömyyden rooli nousee vuosi vuodelta tärkeämmäksi, kun sääriippuvan sähköntuotannon kapasiteetti jatkaa
voimakasta kasvuaan. Vaikka muutos ei Suomessa olekaan
niin nopeaa kuin monissa muissa valtioissa, käytännössä
Suomikin on silti saman säätövoimahaasteen edessä. Puhtaan säätövoiman toteuttamiseen on periaatteellisella tasolla kaksi ratkaisua: (a) tuotantoteholtaan säätyvä päästötön
sähköntuotanto sekä (b) energian varastointi. Toki on muistettava, että sähköntuotannon ja -varastoinnin lisäksi myös
kulutuspuolella tulee olemaan merkittävä roolinsa tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Tällöin puhutaan esimerkiksi kysyntäjoustosta ja yleisemmin joustavista kuormista.
Yksi tapa näiden asioiden edistämiseen on tehoperusteinen
sähköenergian hinnoittelu, joka ottaa jo Suomessakin pienkuluttajien osalta ensiaskeleitaan [27].
Nykytilanteen paras vaihtoehto päästöttömän säätövoiman
toteuttamiseen on vesivoima ja pumppuvoimalaitokset,
mutta vesivoiman mahdollisuudet ovat monissa valtioissa
varsin rajalliset. Näin on myös Suomessa. Ja koska myös
puupohjaisten polttoaineiden lisääminen on suuressa mittakaavassa ongelmallista [28], lyhyellä tähtäimellä ainoaksi hiilidioksidivapaaksi sähköntuotannon vaihtoehdoksi
jää ydinvoima. Viime aikoina onkin noussut keskusteluun
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mahdollisuus pienemmän kokoluokan ydinvoimaloiden
hyödyntämisestä sekä sähkön- että lämmöntuotannossa
[29]. Tällöin puhutaan 50–500 MW:n ydinvoimalaitoksista,
joiden tuotantotehoa voidaan säätää likimain välillä 50–100
%. Vaikka ydinvoimaa onkin totuttu pitämään kankeana
sähköntuotantomuotona ilman säätömahdollisuutta, mielikuva on pääosin syntynyt siitä, että perinteisesti ydinvoimaloita on ajettu tasaisesti täydellä teholla läpi vuoden.
Todellisuudessa ydinreaktoria voidaan kuitenkin säätää
laajalla tehoalueella, joten ydinvoimalaitoksilla on mahdollisuutensa myös säätövoimana [30]. Ja jos tavoitteena on
hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto, 10–20 vuoden tähtäimellä tuulivoimalle ja aurinkosähkölle on vaikeaa nähdä
muuta ilmastomielessä puhdasta säätövoimaa kuin ydinvoima.
Ilmastoystävällisen säätövoiman vaihtoehtona on suuren
kokoluokan energian varastointi. Tällöin puhutaan nykytilanteessa vähintään MWh- ja mielellään GWh-kokoluokan energiavarastoista, jotka pohjautuvat akkuteknologian
hyödyntämiseen. Pääasiallisena ajatuksena on tasata sääriippuvaa sähköntuotantotehoa ja varastoida sähkön ylituotantoa myöhempää kulutusta varten. Tällaisia energian
varastoinnin pilottihankkeita on käynnissä jo Suomessakin,
ja lähivuosina onkin hyvin mielenkiintoista saada lisätietoa niiden teknis-taloudellisista mahdollisuuksista [31, 32].
Merkittävä kysymysmerkki liittyy kuitenkin akkuteknologian elinkaareen. Jos akut on uusittava esimerkiksi 10 vuo-
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den välein, nykytilanteesta katsottuna kustannus nousee
liian korkeaksi. Siksi akkuteknologian kehityksessä hinnan
lisäksi on keskeinen roolinsa myös akkukennojen elinkaarella. Mitä suurempi määrä syklejä akusto saadaan kestämään, sitä suuremmat tulevat olemaan teknologian mahdollisuudet suuren kokoluokan energian varastoinnissa.
On mielenkiintoista nähdä, voiko superkondensaattorien
hybridikäytöillä olla tässä myös omat mahdollisuutensa.
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ämä raportti liittyy Pirkanmaan liiton rahoittamaan
EAKR-hankkeeseen Energian varastointiratkaisut
osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä.
Raportin pääasiallisena tavoitteena on kartoittaa suuren
kokoluokan energiavarastoteknologioiden teknis-taloudellinen nykytila sekä tulevaisuudennäkymät noin vuosikymmenen perspektiivillä.
Raporttiin valitut suuren kokoluokan energian varastoinnin teknologiat ovat akkuteknologia, superkondensaattori,
vety ja polttokenno, pumppuvoimalaitos, energian varastointi lämmöksi, paineilma, vauhtipyörä ja suprajohtava
magneettinen energiavarasto. Raportissa esitellään lyhyesti teknologioiden toimintaperiaatteet sekä tarkastellaan
teknis-taloudellisia näkymiä.
Kun tarkastellaan sähköenergian varastointia suuressa kokoluokassa, pumppuvoimalaitos on monessakin mielessä
lähes ideaalinen ratkaisu. Se on lähes päästötön uusiutuvan
energian muoto, joka toimii vuosikymmeniä varsin korkealla hyötysuhteella. Harmillista kuitenkin on, että taloudellisesti kannattava pumppuvoimalaitos asettaa kohteelle niin
tiukat vaatimukset, että potentiaalisten kohteiden määrä
on Suomessa varsin vähäinen. Parhaillaan seurataan, miten
Pyhäjärven kaivokseen suunnitellun pumppuvoimalaitoksen lopulta käy. Vaikka Suomesta ei pumppuvoimalaitok-
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sia löydykään, suomalaisille sähkömarkkinoillekin niillä on
kuitenkin merkittävä vaikutuksensa, sillä Norjan vesivoima ja pumppuvoimalaitokset toimivat osana pohjoismaista
sähkön tukkumarkkinaa.
Kun pumppuvoimalaitokset joudutaan olosuhteiden pakosta sivuuttamaan, teknis-taloudellisessa mielessä lupaavimmalta suuren kokoluokan sähköenergiavarastolta vaikuttaa
sekä nykytilanteessa että vuosikymmenen perspektiivillä
akkuteknologia. Energiasisältöön suhteutettu akkujen hinta on kuluneen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti
pienentynyt, ja monien arvioiden mukaan akkujen hinnat
tulevat edelleen laskemaan. Tähän vaikuttaa merkittävästi myös se, kuinka nopeasti sähköajoneuvot yleistyvät
maailmanlaajuisesti. Lisäksi on esitetty arvioita siitä, että
ajoneuvoista poistetut käytetyt akut kelpaisivat vielä mainiosti esimerkiksi kiinteistöjen energian varastointiin, mikä
toteutuessaan pudottaisi hintoja entisestään. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka toteutumisesta saadaan
ensimmäisiä käytännön tuloksia jo lähivuosina.
Myös superkondensaattorilla on mahdollisuutensa suuren
kokoluokan energian varastoinnissa. Suuren tehontarpeen
sovelluksissa kondensaattorit voivat olla kustannustehokkaampia kuin akut, mutta energiamäärän kasvaessa tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Yksi merkittävä tulevaisuuden
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energiavarastoratkaisu saattaa kuitenkin olla hybridijärjestelmä, jossa suuri energiakapasiteetti hoidetaan akuilla ja
suuri tehontarve superkondensaattoreilla. Suoran kustannussäästön lisäksi tällä tavoitellaan erityisesti akkujen eliniän kasvua, jonka oletetaan edelleen tuovan kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä.
Sähköenergian pitkän aikavälin varastointi lämmöksi on
hyvin kiinnostava teknologia, joka saattaa tehdä kaupallisen läpimurtonsa jo seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Teknisiä ratkaisuja on kehitteillä useita, mutta pääasiallisena tavoitteena on kesän aikana varastoidun aurinkoenergian hyödyntäminen talven aikana. Puhutaan siis usean
kuukauden varastointiajasta ja aurinkolämmön tai -sähkön
hyödyntämisestä. Kun mietitään näiden teknologioiden
teknis-taloudellisia näkymiä, ei voida sivuuttaa energia- ja
teho-omavaraisuuden arvoa. Ihmiset saattavat olla halukkaita maksamaan jopa yllättävän paljon siitä, että pystyvät
itse tuottamaan oman lämmitysenergiansa. Tämän jälkeen
ei olla enää kovin kaukana siitä, että esimerkiksi omakotitalot voisivat olla irti sähköverkosta omina sähköisinä saarekkeinaan.
Raportissa tarkasteltiin myös paineilman, vauhtipyörän
ja suprajohtavan magneettisen energiavaraston mahdollisuuksia suuren kokoluokan energiavarastoina. Näille kai-
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kille on omat erikoissovelluksensa, ja erityisesti paineilma
sopisi hyvin myös suuren kokoluokan energiavarastoksi,
mutta suomalaisia kohteita paineilmavaraston soveltamiseen ei toistaiseksi ole tiedossa.
Lisäksi tarkasteltiin aurinkosähkön ja akkuteknologian
mahdollisuuksia sähköteho-omavaraisen kiinteistön toteuttamiseen omakotitalokokoluokassa. Tehdyn suuruusluokka-analyysin perusteella todettiin, että Etelä-Suomessa
sähköteho-omavaraisuus on mahdollista saavuttaa 10 kW:n
aurinkosähköjärjestelmällä huhtikuusta syyskuuhun, kun
järjestelmään integroidaan suuruusluokkaa 100 kWh oleva
energiavarasto. Edelleen todettiin, että lokakuusta maaliskuuhun aurinkosähkön tuotanto ei tarkasteltavassa kohteessa riitä, vaan tällöin sähköteho-omavaraisuuden takaamiseen tarvitaan tukea muista sähköntuotantomuodoista.
Oleellista on kuitenkin tiedostaa, että vaikkei tällaisen järjestelmän toteuttamiselle enää teknisiä esteitä olekaan, erityisesti akkujärjestelmä nostaa järjestelmän hinnan vielä
noin viisinkertaiseksi esimerkiksi maalämpöjärjestelmään
verrattuna.
Raportin päätteeksi pohdittiin vielä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tuoreimman raportin (lokakuu 2018) mahdollisia vaikutuksia valtioiden energiapolitiikkaan ja energiaratkaisuihin. Todettiin, että oleellisin
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toimi ilmaston lämpenemisen hidastamiseen on ilmakehän hiilidioksidimäärän vähentäminen, eikä siihen pystytä
merkittävästi vaikuttamaan sen paremmin sähköautoilla,
aurinkosähköllä kuin tuulivoimallakaan. Sen sijaan tarvittaisiin globaaleja toimia maapallon hiilinielujen kasvattamiseksi. Todennäköistä kuitenkin on, että aurinkosähkön,
tuulivoiman ja sähköajoneuvojen voittokulku jatkuu myös
tulevina vuosina. Tällöin on ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta keskeisen tärkeää se, että yksittäisten puhtaiden ratkaisujen sijaan energiajärjestelmää osataan ajatella kokonaisuutena. Muussa tapauksessa voi käydä kuten
Saksan energiewendessä, jossa sääriippuvan tuotannon
voimakas lisääminen on lopulta vain kasvattanut energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, kun tarvittava säätövoima
on pääasiassa toteutettu fossiilisten polttoaineiden avulla.
Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, mikä tulee olemaan
ydinvoiman rooli energiapoliittisessa ilmastokeskustelussa
lähivuosina. Vaikka ydinvoimassa onkin omat ongelmansa, se on ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta erittäin hyvä energiantuotantomuoto.
Sähköenergian suuren kokoluokan varastointi on hyvin
ajankohtainen aihe, jolle tulee olemaan kasvava tarpeensa jo lähivuosina ja edelleen tulevina vuosikymmeninä.
Tuulivoima ja aurinkosähkö ovat kuluvan vuosituhannen
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aikana vakiinnuttaneet paikkansa voittavina uusiutuvan
sähköenergian tuotannon teknologioina, ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitkä teknologiat tulevat lopulta olemaan voittavia suuren kokoluokan sähköenergian varastoinnissa.
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