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Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja 

luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n 

valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja 

vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn 

ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. 

 

 

 

 

Olkiluotoon rakennetaan Euroopan suurimpiin kuuluva akkuenergiavarasto 

 
Teholtaan 90 megawatin akkuenergiavarasto tukee Suomen koko 

energiajärjestelmän vakautta ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

 

Hitachi ABB Power Grids ja Teollisuuden Voima (TVO) ovat allekirjoittaneet 

sopimuksen Euroopan suurimpiin lukeutuvan akkuenergiavaraston toimittamisesta 

Olkiluotoon.  

 

90 megawatin tehoinen akkuenergiavarasto tukee osaltaan koko energiajärjestelmää 

mahdollisessa OL3 laitosyksikön tuotantohäiriötilanteessa pienentäen kantaverkkoon 

kohdistuvaa tehonmuutoksen vaikutusta. Avaimet käteen -ratkaisu toimii nopeasti 

käyttöönotettavana varavoimana. 

 

”Vuoteen 2050 mennessä sähkö tulee olemaan energiajärjestelmän kivijalka. Tällä 

toimituksella olemme yhdessä TVO:n kanssa mahdollistamassa hiilineutraalia 

tulevaisuutta suomalaisille.  Energiamurros edellyttää uutta teknologiaa ja uusia 

älykkäitä ratkaisuja järjestelmän joustavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. 

Myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että 

tulevaisuuden sähköjärjestelmämme on vakaa ja toimiva. Tämän mittaluokan 

akkuenergiavarasto ja sen osaltaan mahdollistama sähköntuotannon kasvu on 

merkittävä ilmastoteko ja edistää osaltaan Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta 

vuonna 2035”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi ABB Power Gridsistä 

sanoo.  

 

TVO rakentaa Olkiluotoon kolmatta ydinvoimalaitosyksikköä, jonka käyttöönoton 

myötä noin 30 prosenttia Suomen sähköstä tulee Olkiluodon saarelta ja joka tukee 

Suomen sähköntuotannon siirtymistä kohti hiilineutraaliutta.   

 

”Pian valmistuvan Olkiluoto 3 -laitosyksikön tuotannon myötä TVO:n 

sähköntuotannon valtakunnallinen merkitys kasvaa. Investoinnilla 

akkuenergiavarastoon turvaamme osaltamme häiriötöntä sähkönsaantia Suomessa. 

Akkuenergiavarasto toimii mahdollisessa ydinvoimalaitoksen tuotannon 

häiriötilanteessa varavoimana kunnes korvaava tuotanto on saatu ajettua ylös. Tällä 

tavoin varmistamme kantaverkon toiminnan myös tilanteessa, jossa suuri määrä 

sähköä putoaa verkon kapasiteetista pois”, TVO:n tekninen johtaja Sami Jakonen 

kertoo.  

 

Akkuenergiavarasto otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.  



 

Hitachi ABB Power Grids on toimittanut maailmanlaajuisesti yli 600 megawattia 

akkuenergiavarastoratkaisuja ja niitä tukevia älykkäitä automaatioratkaisuja. Yhtiöllä 

on yli 30 vuoden kokemus vastaavien ratkaisujen toimittamisesta niin teollisiin ja 

kaupallisiin kohteisiin kuin sähköyhtiöille hajautetun uusiutuvan tuotannon 

tehokkaaseen hallintaan sekä energiaomavaraisuuteen panostaville saarille ja 

syrjäisille seuduille. Sopimus sisältää e-mesh™ PowerStore™ -

energiavarastoratkaisun sekä älykkään digitaalisen e-mesh™ SCADA -

energianhallintajärjestelmän, sähköaseman laajennukset sekä ylläpidon tuen. 

 

 

Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden 

historia. Yhtiö työllistää noin 36 000 henkilöä 90 maassa. Pääkonttori sijaitsee 

Zurichissä. Hitachi ABB Power Grids palvelee verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja 

infrastruktuurialojen asiakkaita läpi koko arvoketjun, samoin kuin kasvavia aloja, 

kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset. 

Yhtiö painottaa toiminnassaan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen 

tasapainoa ja on sitoutunut toimimaan kestävän energian tulevaisuuden edistämiseksi 

innovatiivisilla ratkaisuilla ja digitaaliteknologioilla haluttuna kumppanina 

vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän verkon rakentamisessa perustana vahva 

osaaminen ja kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja vertaansa vailla oleva 

asennettu laitekanta. www.hitachiabb-powergrids.com 

 

 

 


