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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

energian varastoinnista1 ilmastopolitiikan vä-

lineenä  

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tunnistaa energian varastointiin liittyviä tutkimusaloja, jois-

sa Pohjoismailla on yhdessä edellytyksiä saavuttaa hyödyllisiä tu-

loksia. 

 

että se kehittää, rahoittaa ja toteuttaa ohjelman, jonka avulla voi-

daan vahvistaa uusiutuvan energian varastointia koskevaa tutki-

musta ja innovointia, mukaan lukien demonstraatiohankkeet. 

 

että se selvittää, millaisia muutoksia sähkömarkkinoiden säätelyyn 

tarvitaan, jotta varastoitua energiaa voidaan hyödyntää entistä 

enemmän. 

2. Taustaa 

Kestävän energian tuotanto ja toimittaminen kohtuulliseen hintaan on yksi 

tämän hetken suurimmista poliittisista haasteista. Nämä haasteet ovat 

myös osa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tehtävää työtä. Poh-

joismailla on paljon myönteisiä kokemuksia uusiutuvan energian kehittä-

misestä ja hyödyntämisestä: Ruotsissa ja Norjassa käytetään vesivoimaa, 

Tanska johtaa tuulivoiman kehitystä, Suomessa käytetään laajalti bio-

energiaa ja Islannissa on erikoistuttu geotermiseen lämpöön. Pohjoismai-

den energiahuollosta yhteensä 35 % on peräisin uusiutuvista energianläh-

teistä2. Tämä ei johdu ainoastaan suotuisista luontaisista olosuhteista, 

                                                
1 Energian varastointitekniikka voidaan määritellä tekniikkana, jota käytetään energian varas-

tointiin termisenä, kemiallisena, liike-, sähkö- tai potentiaalienergiana ja joka vapauttaa ener-

gian tarvittaessa. 

2 51 % energiahuollosta on hiilidioksiditonta. Lähde: Pohjoismainen energiantutkimus NEF 
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vaan suuressa määrin strategisista poliittisista päätöksistä. Muut maat 

voisivat hyödyntää Pohjoismaiden kokemuksia uusiutuvan energian kehit-

tämisestä.  

 

Yksi edellytys uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulienergian, käy-

tön lisäämiselle on se, että samalla voidaan parantaa energiahuollon var-

muutta. Tämä voidaan saavuttaa yhteistyötä parantamalla, jolloin verkos-

toista saadaan toisiaan tukevia. Toinen tärkeä edellytys on luoda kapasi-

teettia aurinko- ja tuulienergian varastoimiselle silloin, kun tuotantoa on 

paljon, mutta kysyntä on alhaista. Kolmas edellytys on joustavamman ky-

synnän aikaan saaminen, esimerkiksi niin kutsuttuja älysähköverkkoja ke-

hittämällä3.  

 

Nykyisellään on monia ratkaisuja sähkön varastoimiseksi. On akkuja (esi-

merkiksi sähköautoihin) ja muita muotoja muuttaa sähkö toiseksi energia-

lähteeksi, kuten vedyksi4 tai varastoimalla vesi korkealla säiliöissä käytet-

täväksi kysynnän kasvaessa. Hiilidioksidi voidaan tuuli- ja aurinkovoiman 

sähkön avulla muuttaa varastoitavaksi metaaniksi (maakaasu). Aurinko- 

ja tuulivoima voidaan varastoida lämpönä hajautetussa voimalaitosverkos-

tossa lämpöpumppujen avulla. Sähköenergian varastointikapasiteetti on 

edelleen pieni, tekniikka kallista ja taloudelliset kannustimet rajallisia. 

 

Energian varastointi on yksi painopistealueista Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelmassa 2014–20175. 

Ohjelmassa todetaan: 

 

"Kehitys kohti uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, käytön 

kasvua tuo mukanaan haasteita, koska tuotanto on epätasaista tuulen 

voimakkuuden ja auringonvalon vaihtelun vuoksi. Sen vuoksi huipputuo-

tannon aikana tuotettua energiaa tarvitsee varastoida ja käyttää, kun tuo-

tanto-olosuhteet ovat huonot tai kysyntä suurta. Tästä syystä on syntynyt 

kysyntää energian varastointiin sopiville vaihtoehtoisille tekniikoille ennen 

kaikkea harvaan asutuilla tai kaukana tärkeistä siirtoverkoista sijaitsevilla 

syrjäseuduilla." 

 

Toimintaohjelmassa ei kuitenkaan kuvailla konkreettisia toimia tämän 

priorisoinnin toteuttamiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeris-

tö on ilmoittanut, että käynnissä ei ole energian varastointiin liittyvää työ-

tä. Tanska on kuitenkin ilmaissut, että Tanskan puheenjohtajakaudella 

2015 järjestettäisiin aiheesta konferenssi. 

 

Varastointitekniikan kehitys Pohjoismaissa 

Alkaa jo olla paljon todisteita siitä, että energian varastointi on yksi mah-

dollisuus luoda tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. Teknisiä ratkai-

suja on olemassa, ja ne kehittyvät nopeaa vauhtia. Haasteena on varmis-

taa, että ratkaisut ovat tehokkaita ja kaupallisesti kilpailukykyisiä ja että 

säännöt eivät muodosta esteitä. 

 

Yksi mahdollinen menetelmä on veden varastoiminen korkealla sijaitseviin 

säiliöihin, jotka voidaan pumpata täyteen, kun järjestelmässä on ylijää-

mäenergiaa ja hyödyntää kysynnän mukaan. Voidaan oikeastaan sanoa, 

                                                
3 Pohjoismaiden neuvoston Akureyrin-teemaistunnossa esitellään todennäköisesti ehdotus suo-

situkseksi koskien älysähköverkkoja. 

4 Tuulimyllyjen ylijäämäsähköä käytetään vedyn tuottamiseen, jota puolestaan voidaan käyttää 

sähköntuotantoon aikana, jolloin perinteinen sähköntuotanto ei riitä vastaamaan kysyntään. Li-

sätietoa:http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-

12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf. Vetyä voidaan myös 

muuntaa kaasuksi lisäämällä siihen hiilidioksidia ja siten voidaan luoda yhteys kaasuverkon ja 

sähköverkon välille. Lisätietoa: http://www.syntropolis.net/knowledgehub/wiki/power2gas/ 

5 Pohjoismaiden energiapoliittisen yhteistyön toimintaohjelman luonnos esiteltiin Pohjoismaiden 

neuvoston Oslon-istunnossa 2013.  

http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf
http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf
http://www.syntropolis.net/knowledgehub/wiki/power2gas/
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että tämä menetelmä on jo nykyisellään käytössä ilman pumppausta. Nor-

jan Statskraftin mukaan puolet Euroopan tällaisista vesisäiliöistä on Nor-

jassa. Tuulivoiman laajentaminen voi tuoda näille vesisäiliöille uuden ja 

tärkeän roolin energiavarastona tuulen puhaltaessa kovaa esimerkiksi 

Pohjanmerellä tai Kattegatissa6 kysynnän ollessa samanaikaisesti alhaista.  

 

Hiilidioksidia voidaan tuuli- ja aurinkoenergian avulla varastoida energiaksi 

metanolina. Islannissa Carbon Recycling International -yritys tuottaa me-

tanolia hyödyntäen hiilidioksidipäästöjä ja tuottaen vetyä elektrolyysin 

avulla. 

 

Sähköä voidaan varastoida myös jalostamalla kaasusta maakaasua. Hiili-

dioksidi poistetaan biokaasusta ja teknisestä kaasusta (termisestä kaasu-

tuksesta), jotta saavutetaan laadultaan maakaasuverkostoon soveltuvaa 

kaasua. Tämä voidaan tehdä käyttämällä bakteereja, jotka muuttavat hii-

lidioksidin metaaniksi elektrolyysissä syntyvällä vedellä, ja on siten myös 

yksi esimerkki siitä, miten tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan varastoida. 

 

Biomassa (maa- ja metsätalouden jäännöstuotteet, kotitalouksien ja teol-

lisuuden orgaaninen jäte) voidaan muuntaa varastoiduksi energiaksi hyö-

dyntämällä biokaasutusta ja teknistä kaasutusta ja sopeuttaa kaasu maa-

kaasuverkkoon elektrolyysistä saatavalla vedyllä. 

 

NORA on käynnistänyt energianvarastointihankkeen, jossa tutkitaan tuu-

lienergian mahdollisuuksia ja varastointitekniikkaa. Vaihteleva tuulivoima 

voidaan varastoida lämpönä veteen, mutta tämä vaatii erittäin suuria va-

rastoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää tehokkaita termisiä energiava-

rastoja varastojen koon pienentämiseksi. Yhteistyöhankkeeseen osallistuu 

toimijoita Färsaarilta, Islannista ja Shetlanninsaarilta, joilla on samanlaiset 

haasteet ja mahdollisuudet tuulivoiman hyödyntämisessä.  

 

Färsaaret on esimerkki yhteiskunnasta, joka voisi hyötyä suuresti tuuli-

voiman kustannustehokkaasta varastoimisesta. Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston harvaan asuttujen alueiden työryhmä (TBO) on tehnyt kysy-

myksen parissa paljon työtä. Viimeisimmässä raportissa vuodelta 2013 

tarkastellaan pumppuvoimalaitosten teknisiä ratkaisuja yhdistettynä tuuli-

voimaan Färsaarten Suðurøy-saarella7.  

 

Tanskan teknisen yliopiston (DTU) hiljattain julkaisemassa raportissa8 to-

detaan: 

 

Energianvarastointijärjestelmät voivat osaltaan auttaa vakauttamaan säh-

köverkkoa ja tekemään siitä luotettavamman. Lisäksi energian varastointi 

voi auttaa integroimaan ja optimoimaan kaikentyyppistä kestävää ja ha-

jautettua energiantuotantoa. Energianvarastointijärjestelmien rakentami-

nen vaatii suuria investointeja. Investointikustannuksia tarkastellaan kui-

tenkin osittain suhteessa siihen, että kustannukset pienenevät, kun säh-

köverkkoa ei tarvitse päivittää ja laajentaa, jotta se voisi käsitellä suu-

remman määrän kestävää energiaa.  Energian varastointi on tällä hetkellä 

kallein ratkaisu energiankulutuksen ja energiantuotannon tasapainotta-

misongelmaan, mutta kustannukset todennäköisesti laskevat varastointi-

tekniikoiden kaupallistuessa ja huomion keskittyessä entistä enemmän 

verkon vakauteen. Energian varastoinnilla on myös monia muita etuja 

                                                
6 http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/ 

7 Wind power based pumped storage, Pre-Feasibility Study, Suðuroy, Faroe Islands, Nordcoun-

sultin Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiselle energiatutkimukselle laatima ra-

portti, kesäkuu 2013. 

8 DTU International Energy Report 2013, Energilagring – en hjørnesten i fremtidens fossilfrie 

energisystemer, toim. Hans Hvidtfeldt Larsen ja Leif Sønderberg Petersen. DTU:n kansallinen 

kestävän energian laboratorio. http://ing.dk/artikel/dtu-nu-skal-vi-saette-turbo-paa-

energilagring-164279 

http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/
http://ing.dk/artikel/dtu-nu-skal-vi-saette-turbo-paa-energilagring-164279
http://ing.dk/artikel/dtu-nu-skal-vi-saette-turbo-paa-energilagring-164279
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sähköjärjestelmälle, joiden taloudelliset edut on nykyisellään vain osittain 

huomioitu. Energiajärjestelmien tuominen paremmin maailman vähäosais-

ten saataville on korkealla sijalla sekä kehitysmaissa että kansainvälisessä 

yhteisössä. Energian varastointitekniikoiden kehittämisellä voi olla suuri 

merkitys siinä yhteydessä. 

 

Kuten yllä olevasta lainauksesta käy ilmi, kustannustehokas energian va-

rastointi ei tuo etuja ainoastaan teollisuusmaille, vaan sillä voi olla myön-

teinen vaikutus myös kehitysmaiden energiansaannin mahdollisuuksiin.  

 

Toinen tärkeä kohta yllä olevassa lainauksessa on se, että energian varas-

tointi vähentää myös jakeluverkon välttämätöntä mutta kallista laajennus-

tarvetta. 

 

Tanskan Teknisen yliopiston tuoreessa raportissa on useita suosituksia 

mm. siitä, että alaa tulee kehittää erityisenä tutkimusalana ja että lisään-

tyneiden tutkimuspanostusten rinnalle kaivataan demonstraatiohankkeita.  

 

Energian varastointi ja EU 

Myös EU:ssa energian varastointi on esillä9.  Todetaan, että haaste ei ole 

vain tekninen. Energian varastoinnin edellytyksenä on suuressa määrin 

energiamarkkinoiden ja tukijärjestelmien sääteleminen.   

 

EU:n tutkimustietokannan tutkimus osoittaa, että EU on viimeisen vuosi-

kymmenen aikana osallistunut yhdentoista energian varastointia koskevan 

hankkeen rahoittamiseen. Vuonna 2013 EU hyväksyi Horisontti  2020 -

rahoitusohjelman vuosille 2014–2020, jossa keskitytään "turvalliseen, 

puhtaaseen ja kustannustehokkaaseen energiaan". Tästä ohjelmasta on 

varattu noin 6 miljardia euroa energian tutkimukselle, ydinenergia pois lu-

kien.  

 

Mitä Pohjoismaat voivat tehdä yhdessä? 

Pohjoismailla on paljon myönteisiä kokemuksia tutkimusalan yhteistyöstä. 

Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) on laitos, jonka tehtävänä on ra-

hoittaa yhteispohjoismaista energiantutkimusta ja toimia neuvonantajana 

pohjoismaisen yhteistyön energiakysymyksissä. NEF on onnistunut myös 

houkuttelemaan osaamista ja rahoitusta elinkeinoelämästä.  

 

Neljällä Pohjoismaalla on yhteiset sähkömarkkinat ja tavoitteena kehittää 

yhteiset loppukäyttäjämarkkinat. On saatu kokemuksia sähkömarkkinoi-

den sääntelyn koordinoimisesta. Nämä kokemukset ovat hyvä yhteistyön 

pohja säännöstelyn sopeuttamiseksi, jotta energian varastointia voidaan 

lisätä tulevaisuudessa.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston globalisaatioaloitteen kautta (jota hal-

linnoivat NordForsk, Nordic Innovation ja Pohjoismainen energiantutki-

mus) on saatu kokemuksia siitä, miten voidaan koota Pohjoismaiden tut-

kimusresurssit suuremman tehon saavuttamiseksi yhdessä verrattuna sii-

hen, että kukin maa toimisi tahollaan. Yhteispohjoismainen panostus voisi 

helpottaa kilpailua EU:n energiarahoituksesta.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on sähkömarkkinaryhmä, joka pyrkii 

parantamaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden edellytyksiä. Ryhmällä 

on sen vuoksi hyvät edellytykset arvioida energiamarkkinoiden sääntelyn 

muutostarvetta, jotta varastoitua energiaa voitaisiin käyttää enemmän. 

                                                
9 Lisätietoa: Assessing Storage Value in Electricity Markets, A literature review, Andreas 

ZUCKER – JRC IET, Timothée HINCHLIFFE – EDF R&D, Amanda SPISTO – JRC IET, 2013. 
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3. Valiokunnan näkemykset 

Tulevaisuudessa energian varastoinnin tarve tulee kasvamaan. Pohjois-

mailla on edellytyksiä ja kokemuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä työssä 

teknisten ratkaisujen löytämiseksi ja sääntöjen muodostamiseksi, mikä on 

edellytyksenä energian varastoinnin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyn-

tämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston energia-alan yhteistyön toi-

mintaohjelmassa on tehty periaatepäätös pohjoismaisen yhteistyön kehit-

tämisestä energian varastoinnin osalta, mutta konkreettiset suunnitelmat 

puuttuvat. On aika siirtyä sanoista tekoihin.  

 

On erittäin todennäköistä, että energian varastoinnin alalla on tutkimus-

alueita, joilla Pohjoismaat voivat olla vahvassa asemassa. Veden varas-

tointi korkealla sijaitsevissa vesisäiliöissä voisi olla yksi esimerkki. Toinen 

esimerkki on maakaasun veroisen kaasun tuottaminen biomassasta ja jät-

teestä kaasuttamalla, sekä kaasun puhdistus valmistamalla vetyä eletkro-

lyysin avulla. 

 

4. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tunnistaa energian varastointiin liittyviä tutkimusaloja, jois-

sa Pohjoismailla on yhdessä edellytyksiä saavuttaa hyödyllisiä tu-

loksia. 

 

että se kehittää, rahoittaa ja toteuttaa ohjelman, jonka avulla voi-

daan vahvistaa uusiutuvan energian varastointia koskevaa tutki-

musta ja innovointia, mukaan lukien demonstraatiohankkeet. 

 

että se selvittää, millaisia muutoksia sähkömarkkinoiden säätelyyn 

tarvitaan, jotta varastoitua energiaa voidaan hyödyntää entistä 

enemmän. 
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