
 
 

  

 

Kandidaatintyö  18.02.2019 
LUT School of Energy Systems   
Sähkötekniikka 
 

 

OFF-GRID-JÄRJESTELMÄN YHTEENSOVITTAMINEN 

OKT-LUOKASSA 

Off-grid system sizing for a detached house 

Erkki Minkkinen 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

LUT Yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

 

Erkki Minkkinen 

Offgrid-järjestelmän yhteensovittaminen OKT-luokassa  

2019 

 

Kandidaatintyö.  

38 s. 

Ohjaajat: Tutkijaopettaja Antti Kosonen, Toni Hannula 

Tarkastaja: Tutkijaopettaja Antti Kosonen 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitoittaa kahdelle erityyppiselle omakotitalolle sähkön-

jakeluverkosta erillään oleva off-grid-järjestelmä. Kohteena on 20 MWh vuodessa kuluttava 

sähkölämmitteinen omakotitalo ja 7.5 MWh vuodessa kuluttava maalämpölämmitteinen 

nollaenergiahirsitalo. Tutkimusmenetelminä on kirjallisuustutkimus ja simulaatio. Kirjalli-

suustutkimuksessa perehdytään jo olemassa oleviin off-grid-järjestelmiin ja niihin sopivien 

tuotantojärjestelmien investointikustannuksiin. Simulaatio-osiossa simuloidaan aurinko- ja 

tuulivoiman sähköntuotantoa. Simulaation ja kohteiden kulutusprofiilien avulla luodaan Ex-

cel-pohjainen mitoitustyökalu, jolla selvitetään kohteiden sähkönkulutuksen vaihtelu eri 

vuodenaikoina ja simuloitua tuotantodataa skaalaamalla selvitetään, kuinka suuri tuotanto-

järjestelmä vaaditaan kulutuksen kattamiseksi. Lisäksi selvitetään sähkönvarastointikapasi-

teetin tarve millä katetaan lopullinen järjestelmästä jäävä lisäenergian tarve.  

 

Tuloksena voidaan todeta, että off-grid-järjestelmän toteuttaminen on mahdollista. Tärkeää 

off-grid-järjestelmässä on ohjata kulutus tuotannon ajankohtiin, jolloin tuotantojärjestelmän 

koko ja sähkönvarastoinnin tarve pienenee. Työssä mitoitetuilla järjestelmillä kohteet kyke-

nisivät toimimaan omavaraisesti energiatasolla kaikkina vuodenaikoina. Tällä hetkellä off-

grid-järjestelmä voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jos sähköverkkoon liittymisen kustan-

nukset olisivat normaalia suuremmat. Kannattavuuden osalta vaadittaisiin kuitenkin tarkem-

paa analyysiä ja optimoitua mitoitusta järjestelmästä. Jos tulevaisuuden hintakehitys uusiu-

tuvilla energianlähteillä ja akuilla jatkaa nykyistä suuntaa, off-grid-järjestelmät voisivat olla 

varsin kannattava vaihtoehto perinteisille on-grid-omakotitaloille.  
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The objective of this bachelor’s thesis is to size an off-grid system for two different types of 

detached houses. The houses are an electrically heated house with an annual energy con-

sumption of 20 MWh and a geothermally heated zero-energy timber house with an annual 

energy consumption of 7.5 MWh. Research methods used in this thesis are simulation and 

literature research. In the literature research the focus is on current types of off-grid systems 

and the investment costs of different energy production systems for off-grid systems. In the 

simulation solar panels and wind turbines energy production is simulated. With the simula-

tion data and the houses energy consumption data an Excel-based tool is made to reconcile 

the houses energy consumption and the scaled off-grid systems energy production. The tool 

is used to find out the variability of energy consumption in different seasons and the size of 

the off-grid system, It is also used to find out the need for energy storing and how to cover 

the remaining need for additional energy.  

 

The main result in this thesis is that it is possible to use an off-grid system in a detached 

house. In off-grid systems it is important to direct the consumption to the hours of production 

to reduce the size of the system and the need for energy storaging. The systems sized in this 

thesis are capable of operating self-sustainably through all times of the year, when viewed 

on an energy basis. At the moment an off-grid system could be a worthy alternative if the 

investment for integrating to the electrical network is higher than normal. In terms of pro-

fitability, it would need a deeper analysis and optimized sizing of the system. If renewable 

energies production costs keep lowering as they have been, off-grid systems could be a very 

profitable alternative to the traditional on-grid systems for detached houses. 
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1. JOHDANTO  

Off-grid-järjestelmiä eli sähkönjakeluverkosta erillään olevia omia verkkoja käytetään tehon 

lähteenä silloin, kun järjestelmän liittäminen sähkönjakeluverkkoon vaatii suuret investoin-

nit hyötyyn nähden, halutaan saavuttaa matalat käyttökustannukset tai halutaan suosia uu-

siutuvaa energiaa (Misak 2010). Suomessa off-grid-järjestelmiä käytetään mökkien ja va-

paa-ajan asuntojen sähköistämiseen ja sähkön tuottamiseen asuntovaunuissa ja veneissä. 

(Lehto 2017). Lisäksi esimerkiksi Intiassa pieniä off-grid-järjestelmiä on käytetty talojen 

sähköistämiseen maaseudulla, missä sähköverkkoa ei ole olemassa (Nagarjun 2015). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitoittaa omakotitalolle sähkönjakeluverkosta erillään 

oleva off-grid-järjestelmä, joka pystyy itsenäisesti vastaamaan omakotitalon muuttuvaan 

kuormitukseen eri vuodenaikoina. Tutkimuksen kohteena on kaksi omakotitaloa, joista toi-

nen on sähkölämmitteinen omakotitalo ja toinen maalämmöllä lämmitetty nollaenergiahir-

sitalo. Tutkimuksessa tutustutaan talojen sähkönkulutuksen vaihteluun eri vuodenaikoina ja 

selvitetään, mitä tuotantomenetelmiä tarvitaan vastaamaan kulutukseen. Lisäksi selvitetään, 

kuinka paljon sähköä on hyödyllistä tuottaa aurinko- ja tuulivoimalla, millä katetaan au-

rinko- ja tuulivoimasta jäävä ajallinen tuotantovaje ja kuinka paljon tarvitaan sähkön varas-

tointikapasiteettia. Lopuksi tutkimuksessa pohditaan järjestelmän kannattavuutta.  

 

Tutkimuksessa simuloidaan aurinko- ja tuulivoiman tuotanto käyttäen Homer Energy-ohjel-

mistoa, NASA:n säteilytietokantaa ja Tuuliatlaksen tuulitietokantoja. Kirjallisuustutkimuk-

sessa perehdytään IEEE:n tietokannan avulla jo olemassa oleviin off-grid-järjestelmiin ja 

arvioidaan mitä tuotantomenetelmiä omakotitalon sähköntuotannossa voitaisiin käyttää, 

sekä tarkastellaan eri tuotantomenetelmien investointikustannuksia. Investointikustannuk-

sien tarkastelussa käytetään eri jälleenmyyjien verkkokauppoja. Kandidaatintyö tehtiin ti-

laustyönä Etelä-Savon Energia Oy:lle. 

2. JÄRJESTELMÄT 

Sähkönsyöttöön käytettävät järjestelmät voidaan jakaa yleiseen sähköverkkoon liitettyyn on-

grid-järjestelmään ja sähköverkosta erillään olevaan off-grid-järjestelmään. Järjestelmiä tar-

kastellaan seuraavaksi tarkemmin. 
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2.1 On-grid-järjestelmä 

On-grid-järjestelmiä käytetään yleisen sähkönjakeluverkon rinnalla. On-grid-järjestelmässä 

tuotetaan sähköä omaan käyttöön yleensä aurinkopaneeleilla, tuulivoimalla tai näiden yhdis-

telmällä. On-grid järjestelmässä tuotettu sähkö käytetään joko itse, tai tuotannon ylittäessä 

kuormituksen sähkö myydään energiayhtiölle. On-grid-järjestelmän mitoittaminen on hel-

pompaa kuin off-grid-järjestelmän, koska sähkönjakeluverkko toimii pääenergianlähteenä, 

jolloin tuotantoa ei tarvitse mitoittaa riittämään kuormitukselle yksinään. On-grid-järjestel-

missä aurinkopaneelit on kytketty vaihtosuuntaajan eli invertterin kautta sähkönjakeluverk-

koon. (Lehto 2017) On-grid-invertterit ovat sähköverkon rinnalle tahdistuvia laitteita. Säh-

köverkkoon kytkettävien mikrotuotantolaitteistojen täytyy täyttää niiltä vaadittavat tuotan-

tostandardit, kuten esimerkiksi VDE-AR-N 4105 2011-8. Lisäksi suosituksena mikrotuotan-

tolaitteiston tulisi täyttää standardi SFS-EN 50438 (ESE 2018). 

2.2 Off-grid-järjestelmä 

Off-grid- eli saarekejärjestelmässä energiavarastona toimii akusto, jota ladataan tuotannon 

ollessa kulutusta suurempi ja vastaavasti akustoa käytetään energialähteenä, kun kulutus ylit-

tää tuotannon. Energiavarasto toimii siis tarvittavana säätöreservinä. Off-grid-järjestelmässä 

sähköä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla, tuulivoimalla, vesivoimalla, elektrolyysillä tai li-

sägeneraattorilla, kuten aggregaatilla. Suomessa off-grid-järjestelmiä käytetään usein mö-

keillä tai vapaa-ajan asunnoilla, joilla sähkön kulutus ei ole jatkuvaa ja sähköntarve on vä-

häinen. Lisäksi pienimuotoisia off-grid-järjestelmiä käytetään myös matkailuautoissa ja ve-

neissä. Off-grid-järjestelmissä käytetään vaihtosuuntaukseen tarvittavan invertterin lisäksi 

säädintä akuston varaustason seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Säädin on joko invertterissä 

sisäänrakennettuna tai erillisenä komponenttina. Off-grid-invertterien tai generaattorien täy-

tyy pystyä muodostamaan verkko itsenäisesti. Tähän tarkoitukseen olevat kaupalliset laitteet 

ovat yleisesti eri laitteita kuin on-grid-verkkoon kytkettävät laitteet, vaikka järjestelmä voi-

taisiinkin konfiguroida sopivaksi ohjelmistopäivityksellä. (Lehto 2017) 

 

Off-grid-järjestelmää, jossa käytetään kahta tai useampaa eri tuotantojärjestelmää kutsutaan 

hybridijärjestelmäksi. Hybridijärjestelmiä käytetään aikaisemmin mainittujen käyttökohtei-

den lisäksi sääasemilla, vesipumpuissa tai katujen valaistuksissa (Misak 2010). IEEE:n (Ins-

titute of Eletrical and Electronics Engineers) tietokanta sisältää useita tutkimuksia off-grid- 
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järjestelmistä, niiden mallinnuksesta ja simuloinnista eri käyttökohteissa. Suurin osa käsit-

telee kehitysmaiden sähköttömien kylien ja asutusten sähköistämistä hybridijärjestelmillä. 

Koska järjestelmien tarkoitus on tuottaa sähköä lähinnä valaistukseen ja ruuanlaittoon, tut-

kitut järjestelmät ovat usein hyvin pieniä, kooltaan muutaman kilowatin tehoisia tai pienem-

piä. Menconi et al. (2016) tutki off-grid-järjestelmän toimintaa maaseutuasutuksen omava-

raisessa sähköistyksessä Italiassa. Muita tutkimuksia. joissa tutkitaan asennettua off-grid-

järjestelmää löytyy vähemmän, kuin off-grid-järjestelmän simuloinnin ja mallinnuksen tut-

kimuksia. Muiden käyttökohteiden tutkimuksia on esimerkiksi Prokop et al. (2017) tutki-

mus, jossa analysoitiin off-grid-järjestelmän ylläpitämää automaattisen pysäköintijärjestel-

män toimintaa. 

3. OMAKOTITALOJEN KULUTUS 

Omakotitalojen sähkönkulutus vaihtelee eri lämmitysmuodosta, vuodenajoista, talon koosta 

ja käyttäjästä riippuen. Tässä kappaleessa tarkastellaan kohdetalojen sähkönkulutusta ja sen 

vaihtelua eri aikoina. 

3.1 Sähkölämmitteinen omakotitalo 

Ensimmäinen tutkimuksessa tarkasteltava kohde on sähkölämmitteinen, 20 MWh vuodessa 

kuluttava omakotitalo. Omakotitalon lämmitysteho on 12 kW ja siinä on käytössä osittain 

varaava sähkölämmitys. Talon kulutusmallina käytetään sähkölämmitteisen talon tyyppiku-

lutusprofiilia L2 (Liite 1). Koska kyseessä on sähkölämmitteinen omakotitalo, suurin osa 

sähkönkulutuksesta on talon lämmittämiseen tarvittavaa sähköä. Tämän kohteen kuukausit-

taiset kulutukset on esitetty kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1  Sähkölämmitteisen omakotitalon kuukausittainen sähkönkulutus. 
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Kuvasta 3.1 nähdään, että kulutus talvella tammi- ja joulukuussa on jopa yli kolminkertaista 

verrattuna kesä- ja heinäkuun kulutukseen. Vuoden alussa ja lopussa sää on kylmimmillään 

ja lämmitykseen kuluu eniten energiaa. Siirryttäessä kevääseen ympäristön lämpötila alkaa 

nousta ja talon lämmitykseen ei tarvita enää niin paljon energiaa. Talon sähkönkulutus las-

kee lähes lineaarisesti keväällä. Kesällä ympäristön lämpötila on korkeimmillaan ja lämmi-

tykseen kuluu vuodenajoista vähiten energiaa. Myös talon kokonaissähkönkulutus on pie-

nimmillään. Talvea kohti mennessä ympäristön lämpötila alkaa laskea ja lämmitykseen vaa-

ditaan enemmän energiaa. Seuraavaksi tarkastellaan kohteen tuntikohtaisia kulutuksia. Ku-

vassa 3.2 on esitetty talon tuntikohtainen keskiarvollinen kulutus tammikuun ajalta. 

 

Kuva 3.2  Sähkölämmitteisen omakotitalon tammikuun tuntikohtainen keskiarvokulutus. 

 

Kuvasta 3.2 nähdään, että talon kulutus tammikuussa on yöllä huomattavasti suurempaa kuin 

päiväaikaan. Tämä johtuu tariffiohjauksesta, jossa talon kulutuspiikit on ohjattu yön ajalle, 

sillä yöllä ostettu sähkö on halvempaa kuin päivällä ostettu sähkö, johtuen yleisesti pienem-

mästä kulutuksesta sähköverkossa yöaikaan. Kulutuspiikit yöllä koostuvat lähinnä talon 

lämmityksestä, esimerkiksi lämminvesivaraajien lämmityksestä. Kuvassa 3.3 on esitetty 

keskiarvollinen tuntikohtainen sähkönkulutus heinäkuun ajalta. 
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Kuva 3.3. Sähkölämmitteisin omakotitalon heinäkuun tuntikohtainen keskiarvokulutus. 

 

Kuvasta 3.3 nähdään, että sähkönkulutus vaihtelee heinäkuussa lähes samoin kuin talvella. 

Samanlainen kulutuksen vaihtelu päivän tuntien välillä on huomattavissa vuoden jokaisena 

kuukautena. Kesällä tuntikohtainen sähkönkulutus on yli puolet pienempi talven kulutuk-

sesta.  

3.2 Nollaenergiahirsitalo 

Toinen tutkimuksen kohde on nollaenergiahirsitalo, jossa lämmitykseen käytetään maaläm-

pöä. Nollaenergiatalo on talo, joka tuottaa vuositasolla saman verran uusiutuvaa energiaa 

kuin mitä se kuluttaa. Nollaenergiatalossa tuotetaan sähköä yleensä aurinkopaneeleilla ja 

hyödynnetään esimerkiksi hukkalämmön talteenottoa jätevedestä tai savupiipusta (Nolla-

energiatalo 2018). Nollaenergiahirsitalo otettiin tarkasteluun mukaan, sillä se on nollaener-

giaperiaatteella suunniteltu energiatehokas ja kehittynyt hirsitalo. Nollaenergiahirsitalossa 

hyödynnetään maalämmön lisäksi mm. aurinkoenergiaa, älykästä ohjausta ja energiatehok-

kaita kodinkoneita sekä valaistusta (Nollaenergiahirsitalo 2019). Talon vuoden 2017 todel-

linen kulutus oli 7458 kWh. Kohteen tarkastelussa käytetään nollaenergiahirsitalon vuoden 

2017 kulutustietoja (Liite 2). Nollaenergiahirsitalon kuukausittaiset sähkönkulutukset on 

esitetty kuvassa 3.4. 
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Kuva 3.4  Nollaenergiahirsitalon kuukausittainen sähkönkulutus. 

 

Kuvasta 3.4 nähdään talon kuukausittaisen kulutuksen olevan korkeimmillaan tammikuussa 

lähes 900 kWh:ssa ja matalimmillaan kesäkuussa noin 400 kWh:ssa. Kuvasta myös nähdään, 

kuinka paljon pienempi maalämmöllä lämmitettävän nollaenergiatalon talven ja kesän kulu-

tuksien ero on verrattuna sähkölämmitteiseen omakotitaloon. Tammi- ja joulukuun kulutuk-

set sähkölämmitteisessä talossa ovat noin 30 % vuoden kokonaiskulutuksesta, kun vastaa-

vasti nollanergiahirsitalon tammi- ja joulukuun kulutukset ovat noin 23 %. Kulutusten vaih-

telu eri kuukausina ei ole läheskään yhtä lineaarista kuin sähkölämmitteisen talon kulutusten 

vaihtelu, johtuen siitä, että sähkölämmitteisen omakotitalon kulutustiedot ovat tyyppikulu-

tusprofiilista ja nollaenergiahirsitalon on yhden vuoden mitatusta kulutuksesta. Kuvassa 3.5 

on esitetty nollaenergiahirsitalon tuntikohtainen keskiarvollinen kulutus tammikuun ajalta.  

 

Kuva 3.5 Nollaenergiahirsitalon tammikuun tuntikohtainen keskiarvollinen kulutus. 
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Kuvasta 3.5 nähdään, että nollaenergiahirsitalon kulutus muuttuu vähemmän eri päivän ai-

koina verrattuna sähkölämmitteisen talon kulutukseen. Ainoat kulutuspiikit ovat aamulla 

kello seitsemän ja illalla kello yhdeksän, jotka selittyvät asukkaiden heräämisellä ja iltatoi-

milla. Kuvassa 3.6 on esitetty nollaenergiahirsitalon tuntikohtaiset keskiarvolliset kulutukset 

heinäkuun ajalta. 

 

Kuva 3.6 Nollaenergiahirsitalon heinäkuun tuntikohtainen keskiarvollinen kulutus. 

 

Kuvasta 3.6 nähdään, että kesällä suurin kulutus on päivällä ja kulutus yleisesti päivän aikana 

on noin puolet talven kulutuksesta. Kohteena olevassa nollaenergiahirsitalossa on asennet-

tuna aurinkopaneeleja, mistä syystä kulutusta on ohjattu enemmän päivälle, jolloin aurinko-

paneelien tuotanto kattaa mahdollisimman paljon kulutetusta sähköstä. Talvella tuotantoa on 

vähän tai ei ollenkaan, jolloin kulutus on tasaisempaa koko päivänä.  

3.3 Tuotantomenetelmät 

Tässä kappaleessa käsitellään käytettäviä sähkön tuotantomenetelmiä ja niiden investointi-

kustannuksia. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, off-grid-järjestelmissä voidaan käyttää 

energiantuotannossa aurinkovoimaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, elektrolyysiä ja polttokennoa 

tai lisägeneraattoria. Lisägeneraattorina toimii yleensä dieselgeneraattori tai biokaasu-

generaattori. (Misak 2010). Tässä työssä tuotantojärjestelminä käytetään aurinkovoimaa, 

tuulivoimaa ja vaihtoehtoisesti joko elektrolyysiä ja polttokennoa tai lisägeneraattoria. Li-

säksi energiavarastona toimii akusto. Vesivoimaa ei tarkastella, sillä vesivoiman tuotanto on 

maantieteellisesti sidottua, eikä ole kaikkialla mahdollista. Mikäli vesivoiman tuotanto olisi 

mahdollista, antaisi se hyvän pohjan off-grid-järjestelmän sähköntuotannolle.  
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PV-järjestelmien eli aurinkosähköjärjestelmien LCOE- hinnat laskivat vuosien 2008‒2014 

aikana kansainvälisesti 48‒64 % ja hinnat laskevat edelleen. LCOE eli levelized cost of 

energy on energiantuotantojärjestelmän koko eliniän kustannukset jaettuna energiantuotan-

nolla. PV-järjestelmien hinnat vaihtelevat asennettavan järjestelmän koon mukaan ja riip-

puen onko kyseessä on-grid- vai off-grid-järjestelmä. Vuoden 2017 PV-järjestelmiä käsitte-

levässä Suomen maaraportissa todettiin 5‒10 kW:n verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjes-

telmän avaimet käteen hinnaksi 1.2‒1.8 €/W (Ahola 2018). FinSolarin mukaan yli yhden 

kilowattipiikin PV-järjestelmän hinta on off-grid-järjestelmällä asennuksineen verottomana 

3.5 €/Wp, kun vastaavasti alle 10 kW:n on-grid-järjestelmän hinta on 1.3‒2 €/Wp (FinSolar 

2017). Finlumon mukaan 5 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä kustansi vuonna 2015 1.85 

€/Wp. josta itse paneelien osuus oli 0.7 €/Wp. Loput hinnasta koostuu vaihtosuuntaajasta, 

telineistä ja muista tarvikkeista, veroista sekä asennuksesta (Finlumo 2016). On huomioi-

tava, että Finlumon tapauksessa kyse on vuoden 2015 kustannuksista, ja todellisuudessa ny-

kypäivänä kustannus on hinnan laskun vuoksi alhaisempi. Lumme Energian hinta 2.2 kWp:n 

PV-järjestelmälle on asennuksineen ja veroineen 2.6 €/Wp ja 7.7 kWp:n PV-järjestelmälle 

1.5 €/Wp (Lumme Energia 2019). 

 

Teollisen aurinkovoimalaitoksen investointikustannus vuoden 2017 maaraportin mukaan on 

0.85‒1.15 €/W (Ahola 2018). Vuoden 2017 sähkön tuotantokustannusvertailussa aurinko-

voimalaitoksen ominaisinvestointikustannukseksi todettiin 1.08 €/Wp ja teollisen tuulivoi-

malaitoksen 1.36 €/W (Vakkilainen 2017). Teollisten voimalaitosten kustannukset eivät kui-

tenkaan ole verrattavissa yksityisiin investointeihin, mutta antavat näkökulmaa hintavertai-

luun. Pientuulivoimaksi luetaan alle 50 kW:n tuulivoimalat (Tuulivoimayhdistys 2019). 

Pientuulivoimaloita ei ole markkinoilla saatavilla yhtä helposti kuin PV- järjestelmiä. 2 

kW:n nimellistehoisen Istabreeze Windsafe pientuulivoimalan hinnaksi Saaristotekniikan 

verkkosivuilla tulee 0.75 €/W, mutta hintaan ei kuulu masto, johdot eikä lataussäädin (Saa-

ristotekniikka 2019). Finnwind tarjoaa 3 kW:n nimellistehoisen pientuulivoimalan 12 metrin 

mastolla hintaan 5.6 €/W (Finnwind 2019). 

 

Yksi halvimmista markkinoilla olevista akuista on Teslan Powerwall- akku, jonka käyttö-

kelpoinen kapasiteetti on 13.5 kWh, huipputeho 7 kW ja jatkuvan syötön maksimiteho 5 

kW. Akkujärjestelmän hinnaksi tulee noin 0.5 €/Wh ja jatkuvan tehon avulla laskettuna 
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akusta saatavan tehon investointikustannukseksi tulee 1.4 €/W (Tesla 2019). Elektrolyysijär-

jestelmien hinnat ovat huomattavasti korkeampia, noin 5 kW:n järjestelmän hinta on mallista 

riippuen 3.3‒20 €/W (Koponen 2015). 

 

Diesel- generaattorit ovat investointikustannukseltaan halpoja suhteessa edellä mainittuihin 

investointikustannuksiin, mutta diesel- generaattoreiden käyttöön kuuluvat polttoainekus-

tannukset, joita aurinko- ja tuulivoimaloilla ei ole. Kärkkäinen.com myy 5.5 kVA:n Kipor 

KDE6500E3 diesel- aggregaattia hintaan 1090 €, jolloin investointikustannukseksi tulee 0.2 

€/VA. Aggregaatin polttoainesäiliön tilavuus on 13.5 litraa ja aggregaatin käyntiaika maksi-

mikuormalla on 6 tuntia (Kärkkäinen 2018). Dieselin keskihinta vuonna 2018 oli 1.4 €/litra 

(Tilastokeskus 2019). Maksimikuormalla käytettynä aggregaatin polttoainekustannuksiksi 

saadaan 0.6 €/kWh, jos oletetaan kuorman olevan täysin pätötehoa.  

4. SIMULAATIOT JA MITOITUS 

Tässä kappaleessa käsitellään tuotannon simulointia ja järjestelmien mitoitusta. Ensin käsi-

tellään simulointiprosessi, jonka jälkeen käsitellään Excel-pohjaista mitoitustyökalua ja itse 

mitoitusta. 

4.1 Oletukset ja rajaukset  

Tässä työssä ei ole tarkasteltu tuntikohtaista akun käyttäytymistä, vaan akun käyttö on rajattu 

päivätasolle. Akkuja tarkastellaan päiväkohtaisesti, tarkoittaen ettei akuista siirretä energiaa 

seuraavalle päivälle, vaan akuista tiettynä päivänä käyttöön saatava energia riippuu kyseisen 

päivän tuotannosta ja kulutuksesta. Tuotantojärjestelmät mitoitetaan energiatasolla, eikä 

sähkösuunnitelmiin tai asennuspaikkoihin paneuduta. Markkinoilla olevien veden elektro-

lyysijärjestelmien HHV- hyötysuhde eli korkeamman lämpöarvon hyötysuhde on alle 80 %. 

Työssä elektrolyysin hyötysuhteeksi valittiin 70 %. Vedyn energiatiheyden arvona on käy-

tetty 39.4 kWh/kg (Koponen 2015). Kausivarastoa tarkastellaan kuukausikohtaisesti ja tar-

kasteltavan kuukauden ylituotanto on oletettu saatavan käyttöön kausivaraston avulla kysei-

senä kuukautena. Polttokennolla poltetusta vedystä oletetaan saatavan kaikki energia hyöty-

käyttöön, puolet sähkönä ja puolet lämpöenergiana, joka oletetaan hyödynnettävän kohteen 

lämmityksessä. Todellisuudessa maalämpötalossa näin ei tapahdu.  
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4.2 Tuotannon simulointi 

Aurinko- ja tuulivoiman tuotantodata simuloitiin käyttäen Homer Energy-ohjelmistoa. Tuo-

tanto simuloitiin 1 kW:n suuruisille järjestelmille, jonka jälkeen tuotantoa voitiin skaalata 

mitoitustyökalulla haluttuun suuruuteen. Simulointia varten kohteet sijoitettiin noin 10 kilo-

metriä Mikkelin keskustasta koilliseen. 

4.2.1 Aurinkovoiman simulointi 

Aurinkovoiman simuloinnissa Homer Energy-ohjelmistolla luotiin verkkoon kytketty järjes-

telmä, johon kuului 1 kW:n aurinkovoimala ja 1 kW:n vaihtosuuntaaja. Aurinkopaneelien 

kulmaksi valittiin 35 astetta ja suuntaukseksi nolla astetta, jolloin aurinkopaneelit on suun-

nattu etelää kohti. Hiekan, lian ja sääolosuhteiden aiheuttamaksi tuotantoa alentavaksi ker-

toimeksi valittiin 20 %. Ohjelman mukaan lumisilla alueilla kerroin voi olla jopa 70 %, mutta 

koska sen vaikutus simuloinnissa on vähäinen, arvoa ei muutettu ohjelman antamasta vakio-

arvosta. Lämpötilan vaikutuksen kertoimeksi valittiin ‒0.5 %/°C ja ominaistoimintalämpö-

tilaksi 47 °C. Lämpötilan vaikutuksen kerroin kuvaa tehon laskua paneelien lämpötilan 

noustessa ja ominaistoimintalämpötila on paneelien kennojen lämpötila, kun ympäristön 

lämpötila on 20 °C, tuulen nopeus on 1 m/s ja auringon säteilyteho on 800 W/m2. Normaa-

lien testiolosuhteiden hyötysuhteeksi valittiin 17 %. Vaihtosuuntaajan hyötysuhteeksi valit-

tiin ohjelmiston oletusarvo 90 %. Auringon säteilyn tehot ja selkeyskertoimet ladattiin 

NASA:n tietokannoista. Latausta varten asetettiin sijainniksi 61° 45’ N 27° 26’ E. Kuukau-

sikohtaisina keskiarvolämpötiloina käytettiin ilmatieteenlaitoksen vuoden 2017 kuukausi-

keskiarvoja Mikkelissä. Kuvassa 4.1 on esitetty aurinkosähkön tuotanto kuukausien ja vuo-

rokauden ajan suhteen. 

 

 

Kuva 4.1  1 kW:n aurinkovoimalan simuloitu aurinkosähkön tuotanto vuoden eri aikoina. 
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Kuvasta 4.1 nähdään, että aurinkosähkön tuotanto on suurimmillaan kesällä keskipäivän ai-

kaan. Talvella tuotantoa on vähemmän, mutta todellisuudessa lumen takia tuotanto voi olla 

talven aikaan lähes olematonta. Koko vuoden sähkön tuotannoksi simulaatiolla saatiin 1.05 

MWh. Asentamalla osan paneeleista suunnattuna enemmän itään tai länteen, saadaan sähkön 

tuotantoa pidemmällä ajanjaksolla päivän aikana. Asennuskulmaa kasvattamalla saadaan 

enemmän tuotantoa talvella, mutta vähemmän kesällä (Lehto 2017). 

4.2.2 Tuulivoiman simulointi 

Tuulivoiman simuloinnissa luotiin samanlainen järjestelmä kuin aurinkovoimankin, mutta 

aurinkopaneelit korvattiin 1 kW:n tuulivoimalalla. Tuulivoimalan mallina käytettiin Homer 

Energyn omaa yleistettyä tuulivoimalaa. Koska kyseessä on omakotitaloon yksityiskäyttöön 

tuleva tuulivoimala, tornin korkeudeksi valittiin 25 metriä. Saimaan vedenpinnan korkeus 

merenpinnasta on noin 76 metriä, joten valittiin korkeudeksi merenpinnasta 100 metriä. 

(Ympäristöhallinto 2018). Tuulen kuukausittaiset keskinopeudet katsottiin 50 metrin kor-

keudelta Tuuliatlaksen käyttöliittymällä aiemmin valitusta sijainnista ja ne on esitetty taulu-

kossa 4.1. 

 

Taulukko 4.1. Tuulen nopeuden keskiarvot 50 metrin korkeudella eri kuukausina (Tuuliatlas 2018). 

 

 

Taulukosta 4.1. havaitaan, että tuulen nopeus on voimakkaampaa talvisin kuin kesäisin. Kor-

keuden vaihtelun malliksi simulaatiossa valittiin logaritminen malli ja ympäristön karkeuden 

arvoksi valittiin 0.15, joka on ohjelman mukaan harvan puuston ja runsaan puuston välillä. 

Tuulen nopeus

m/s

Tammikuu 5.5

Helmikuu 5.1

Maaliskuu 4.6

Huhtikuu 4.2

Toukokuu 4.5

Kesäkuu 4.1

Heinäkuu 3.9

Elokuu 3.8

Syyskuu 4.7

Lokakuu 5.1

Marraskuu 5.1

Joulukuu 5.1

Keskiarvo 4.64

Kuukausi
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Weibull k-kertoimeksi, eli kertoimen, joka kuvaa tuulen vuosittaisen jakauman leveyttä, ar-

voksi valittiin 2.5. Edellisen tunnin tuulen nopeuden vaikutusta seuraavan tunnin tuulen no-

peuteen kuvaavan autokorrelaatiokertoimen arvoksi valittiin 0.9. Päivittäisen tuulijakauman 

kertoimeksi valittiin 0.2 ja päivän tuulisimmaksi ajankohdaksi kello 15. Tuulivoimalan säh-

kön tuotanto on kuvattu kuukausien ja vuorokauden ajan suhteen kuvassa 4.2.  

 

 

Kuva 4.2  1 kW:n tuulivoimalan simuloitu sähköntuotanto vuoden eri aikoina. 

 

Kuvasta 4.2 nähdään, että simuloitu tuulivoiman sähkön tuotanto on suurimmillaan päiväs-

aikaan kuten aurinkosähkönkin. Tuulivoiman tuotanto on kuitenkin painottunut talven ajalle 

ja tuotanto on hajaantunut paljon voimakkaammin päivän eri ajoille kuin aurinkosähkön tuo-

tanto. Koko vuoden sähkön tuotannoksi simulaatiolla saatiin 422 kWh, mikä on alle puolet 

vastaavan kokoisen aurinkojärjestelmän tuotannosta. Tuulivoimalan sähkön tuotantoa voi-

taisiin kasvattaa kasvattamalla tuulivoimalan tornin korkeutta tai valitsemalla voimala-

tyyppi, joka tuottaa paremmin sähköä alhaisemmilla tuulennopeuksilla. Valitulla yleistetyllä 

mallilla tuotanto alkaa tuulen nopeuden ollessa 4 m/s ja saavuttaa huippunsa tuulen nopeu-

den ollessa 14 m/s.  

4.3 Mitoitustyökalu 

Mitoitus aloitettiin tuntikohtaisella tarkastelulla. Tuotantoa kulutukseen vertaamalla saatiin 

laskettua tuntikohtaisesti omaan käyttöön suoraan saatava sähkö, ylituotanto ja lisäenergian 

tarve. Tuntikohtaisesta datasta voitiin laskea tämän jälkeen päiväkohtaisesti omaan käyttöön 

saatava sähkö, ylituotanto ja lisäenergian tarve. Päiväkohtaisella tasolla lisättiin työkaluun 

akku, jonka kokoa pystyttiin skaalaamaan. Laskettiin akun tarve päivätasolla vertaamalla 



18 

 

ylituotantoa ja lisäenergian tarvetta. Päiväkohtainen akun tarve määritettiin näistä pienem-

män suuruiseksi, kuten kuvassa 4.3 on esitetty. Ylituotanto on merkitty negatiiviseksi ku-

vaajien selkeyttämiseksi. 

 

 

Kuva 4.3 Havainnekuva mitoitustyökalulla tehdystä akun tarpeen laskennasta. 

 

Akun lisäämisen jälkeen voitiin laskea päiväkohtainen akullinen ylituotanto, akulla käyttöön 

saatava energia ja lisäenergian tarve. Seuraavaksi laskettiin kuukausikohtaisesti akulla ja il-

man akkua tuotannosta omaan käyttöön saatava energia, ylituotanto ja lisäenergian tarve. 

Kuukausitasolla lisättiin työkaluun kausivarasto. Valittiin kausivarastoksi vetytankki, johon 

ylituotannon aikaan tuotetaan elektrolyysillä vetyä ja lisäenergian tarpeen aikaan polttoken-

nolla käytetään tuotettua vetyä sähkön ja lämmön tuotantoon. Kausivarasto voidaan korvata 

myös generaattorilla, joka tuottaa tarvittavan lisäenergian. Kuukausitasosta voitiin laskea 

vuotuinen tuotannosta suoraan omaan käyttöön saatava energia, akulla käyttöön saatava 

energia, ylituotanto ja lisäenergian tarve.  



19 

 

4.4 Järjestelmän mitoitus sähkölämmitteiselle omakotitalolle 

Järjestelmän mitoitus aloitettiin tarkastelemalla vuositasolla tuotannosta suoraan omaan 

käyttöön saatavaa energiaa. Kuvassa 4.4 on esitetty aurinkovoimalan vuotuinen tuotanto ja 

siitä suoraan omaan käyttöön saatava energia.  

 

 

Kuva 4.4  Aurinkovoimalan vuotuinen tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia aurinkovoi-

malan koon suhteen sähkölämmitteisellä omakotitalolla. 

 

Kuvasta 4.4 nähdään, että aurinkovoimalan tuotannosta suoraan omaan käyttöön saatava 

energia kasvaa vain vähän aurinkovoimalan kokoa kasvatettaessa, korostuen mitä suurem-

maksi aurinkovoimalaa kasvatetaan. Kuvassa tuotannon ja oman käytön välinen pinta-ala on 

vuotuinen ylituotanto ja jo 3 kW:n aurinkovoimalalla ylituotantoa tulee vuodessa 1630 kWh, 

enemmän kuin suoraan omaan käyttöön saatava 1520 kWh. Vastaavasti 10 kW:n aurinko-

voimala tuottaa vuodessa 10 510 kWh, josta omaan käyttöön saadaan vain 2340 kWh ja 

ylituotantoa tulee noin 8170 kWh. Suoraan omaan käyttöön saadaan pieni osa kokonaistuo-

tannosta, koska kohteen kulutuksen ollessa suurimmillaan talvella ja öisin, aurinkopaneelien 

tuotanto on suurimmillaan kesäisin ja ajoittuu päiväsaikaan. Kuvassa 4.5 on esitetty tuuli-

voimalan vuotuinen tuotanto ja siitä suoraan omaan käyttöön saatava vuotuinen energia.  



20 

 

 

Kuva 4.5  Tuulivoimalan vuotuinen tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia tuulivoimalan 

koon suhteen sähkölämmitteiselää omakotitalolla. 

 

Tuulivoimalan kokoa kasvatettaessa suoraan omaan käyttöön saatava vuotuinen energia kas-

vaa enemmän kuin aurinkovoimalalla. Tämä johtuu siitä, että tuulivoimalan tuotanto on ja-

kautunut tasaisemmin päivän eri aikoihin ja siitä, että tuulivoimala tuottaa vähemmän ener-

giaa asennettua kilowattia kohden kuin aurinkovoimala. Tuulivoimalalla ylituotanto ylittää 

suoraan omaan käyttöön saatavan energian voimalan koon ollessa 19 kW. Tällöin tuotantoa 

on 8020 kWh, josta suoraan omaan käyttöön saadaan 3970 kWh. Kuvassa 4.6 on esitetty 

akustolla tuotannosta käyttöön saatava vuotuinen energia akuston koon suhteen. Aurinko-

voimalan ja tuulivoimalan kooksi valittiin edellä mainitut koot, joilla ylituotanto kasvaa suu-

remmaksi kuin omaan käyttöön saatava energia.  
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Kuva 4.6 Akustolla tuotannosta käyttöön saatava vuotuinen energia akuston koon suhteen sähköläm-

mitteisellä omakotitalolla, kun aurinkovoimalan koko on 3 kW ja tuulivoimalan 19 kW. 

 

Myös akustolla käyttöön saatava vuotuinen energia kasvaa samalla lailla kuin aurinko- ja 

tuulivoimalasta käyttöön saatava vuotuinen energia. Teoreettinen maksimi on laskettu olet-

tamalla yhtenä päivänä akusta käyttöön saatava energia yhtä suureksi kuin akun koko ja 

kertomalla tätä 365:llä päivällä. Teoreettisesta maksimista puolet saadaan käyttöön akun 

koon ollessa 23 kWh.  

 

Seuraavaksi tuotantojärjestelmän mitoitusta jatkettiin skaalaamalla aurinko- ja tuulivoima-

lan koot edellä mainittuihin arvoihin, joissa vuotuinen ylituotanto ylittää suoraan omaan 

käyttöön saatavan energian. Tämän jälkeen tuotantoa skaalattiin suuremmaksi niin, että vuo-

tuisen tuotannon määrä ylittää vuotuisen kulutuksen samalla pyrkien pitämään ylituotanto 

mahdollisimman vähäisenä. Tämän jälkeen mitoitustyökalulla laskettiin akun koon tarve eri 

päivinä ja valittiin akun kooksi arvo, jolla akku riittää ylläpitämään järjestelmää noin 70 % 

vuoden päivistä. Tämän jälkeen tuotantojärjestelmiä kasvatettiin niin, että kesän aikana kau-

sivarastoon saatava energia on suurempi kuin talven aikana kausivaraston energian tarve, 

elektrolyysin hyötysuhde huomioon ottaen. Järjestelmän kooksi saatiin 12 kWp:n aurinko-

voimala, 30 kW:n tuulivoimala ja 30 kWh:n akusto. Vertailukohteen saamiseksi tuotanto-
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järjestelmä puolitettiin. Kuvassa 4.7 on esitetty puolitetun akuttoman järjestelmän kuukau-

sittainen energiaprofiili, jossa kuukausittainen positiivinen osa on kuukausittainen kulutus 

jaettuna suoraan omaan käyttöön saatavaan energiaan ja lisäenergian tarpeeseen ja oma 

käyttö ja ylituotanto kuvaavat kuukausittaista tuotantoa. Ylituotanto on merkitty kuvaajaan 

negatiivisena, koska sitä ei saada käyttöön. 

 

 

Kuva 4.7  Sähkölämmitteisen omakotitalon kuukausittainen energiajakauma, kun aurinkovoimalan 

koko on 6 kW ja tuulivoimalan 15 kW. 

 

Puolitetulla akuttomalla järjestelmällä tuotanto on suurempaa kuin kulutus vain toukokuusta 

elokuuhun. Suurin osa tuotannosta on kuitenkin tällä aikavälillä ylituotantoa eikä käyttöön 

saatava energia kata edes puolta kulutuksesta. Tammi- ja joulukuussa suoraan omaan käyt-

töön saatavan energian määrä on suurempi kuin ylituotannon. Tämä selittyy aurinko- ja tuu-

livoiman tuotantoprofiilien suhteesta kulutusprofiiliin. Talven suuremmasta tuulivoimalan 

tuotannosta saadaan enemmän energiaa suoraan omaan käyttöön kuin kesällä päiväaikaan 

sijoittuneesta suuremmasta aurinkosähkön tuotannosta. Kyseisellä järjestelmällä vuotuinen 

energiantuotanto on 12 640 kWh, josta suoraan omaan käyttöön saadaan 4570 kWh ja yli-

tuotantoa tulee 8070 kWh. Lisäenergian tarpeeksi jää siis 15430 kWh. Kuvassa 4.8 on esi-

tetty puolitetun järjestelmän energiaprofiili, kun siihen on lisätty 15 kWh:n akusto. 
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Kuva 4.8  Sähkölämmitteisen omakotitalon kuukausittainen energiajakauma, kun järjestelmään on li-

sätty 15 kWh:n akusto.  

 

Kun lisätään akusto järjestelmään, tuotannosta ei vieläkään täysin saada tarpeeksi energiaa 

käyttöön touko- ja elokuun välillä kulutukseen vastaamiseksi, vaikka energiaa tuotetaan 

enemmän kuin kulutetaan. Tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia pysyvät sa-

mana. Akulla käyttöön saadaan 3990 kWh, jolloin ylituotannon määrä puolittuu 4090 

kWh:iin. Lisäenergian tarpeeksi jää 11 450 kWh. Kausivarastoa tarkasteltaessa lokakuun 

loppuun mennessä on varastoitu 760 kWh energiaa, joka vastaa 19 kilogrammaa vetyä. Tal-

vesta selviytymiseen kausivaraston avulla varastoituna tulisi olla vähintään 9340 kWh ener-

giaa, joka vastaa 237 kilogrammaa vetyä. Kausivarasto tässä tapauksessa on siis melko hyö-

dytön, mutta ei 11 MWh:n tuotanto lisägeneraattorillakaan ole kovin järkevää. Kuvassa 4.9 

on esitetty sähkölämmitteisen omakotitalon energiaprofiili, kun edellä tarkastellun järjestel-

män koko kaksinkertaistetaan.  
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Kuva 4.9 Sähkölämmitteisen omakotitalon kuukausittainen energiajakauma, kun järjestelmä koostuu 

12 kW aurinkovoimalasta, 30 kW tuulivoimalasta ja 30 kWh akustosta. 

 

Järjestelmän kokoa kaksinkertaistettaessa tuotanto kaksinkertaistuu 25 280 kWh:iin, suo-

raan omaan käyttöön saatavan energian määrä kasvaa noin puolella 6150 kWh:iin ja akulla 

käyttöön saatava energia kasvaa 75 % nousten 7000 kWh:iin. Kun tuotantojärjestelmän ko-

koa kasvatetaan akun koon kasvattamisen yhteydessä, akustolla saadaan huomattavasti 

enemmän energiaa käyttöön kuin kuvan 4.6 mukaisesti vain akuston kokoa kasvattamalla. 

Akulla käyttöön saatavan energian määrä on myös tasaisempaa eri kuukausien välillä suu-

remmalla järjestelmällä, joskin kesällä kulutuksen vähäisyys rajoittaa akulla käyttöön saata-

van energiaa. Ylituotannon määrä lähes kolminkertaistuu kasvaen 12 130 kWh:iin ja lisä-

energian tarve lähes puolittuu 6850 kWh:iin. Kausivarastoa tarkasteltaessa varastoidun ener-

gian tarve talvelle on 3660 kWh, joka vastaa 93 kg vetyä, kun lokakuun loppuun mennessä 

on kesän aikana varastoitu 5300 kWh, joka vastaa 135 kg vetyä. Kausivarastolla pärjättäisiin 

talven yli hyvin, ja varaa jää kulutuksen kasvulle tai huonommalle tuotannollekin hieman 

vajaan 2000 kWh:n verran.  

4.5 Järjestelmän mitoitus nollaenergiahirsitalolle 

Myös nollaenergiahirsitalon mitoitus aloitettiin tarkastelemalla tuotannosta suoraan omaan 

käyttöön saatavaa vuotuista energiaa. Kuvassa 4.10 on esitetty aurinkovoimalan vuotuinen 
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tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia aurinkovoimalan koon suhteen, kun 

kohteena on tarkasteltava nollaenergiahirsitalo. 

 

 

Kuva 4.10  Aurinkovoimalan vuotuinen tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia aurinkovoi-

malan koon suhteen nollaenergiahirsitalolla. 

 

Nollaenergiahirsitalossa aurinkovoimalan tuotannosta suoraan omaan käyttöön saatava 

energia kasvaa nopeammin aurinkovoimalan kokoa kasvattaessa, kuin sähkölämmitteisellä 

omakotitalolla. 20 kW:n järjestelmällä saadaan suoraan omaan käyttöön vuodessa 3278 kWh 

kun sähkölämmitteisessä omakotitalossa 50 kW:n järjestelmällä saadaan 3266 kWh. Nolla-

energiahirsitalossa ylituotanto ylittää suoraan omaan käyttöön saatavan energian, kun aurin-

kovoimalan koko on 5 kW. Tällöin ylituotantoa tulee vuodessa 2860 kWh ja suoraan omaan 

käyttöön saadaan 2390 kWh. 10 kW aurinkovoimalalla ylituotantoa tulee vuodessa 7590 

kWh ja omaan käyttöön saadaan 2920 kWh. Koska nollaenergiahirsitalossa on ohjattu kulu-

tusta päiväsajalle, saadaan aurinkovoimalan tuotannosta suurempi osa suoraan omaan käyt-

töön. Kuitenkin kohteen kulutuksen ollessa yli puolet pienempi sähkölämmitteisen omako-

titalon kulutuksesta, kulutuksen ohjauksen vaikutus näkyy lähinnä vain pienillä, alle 10 

kW:n kokoluokilla. Kuvassa 4.11 on esitetty tuulivoimalan vuotuinen tuotanto ja suoraan 

omaan käyttöön saatava energia tuulivoimalan koon suhteen. 
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Kuva 4.11  Tuulivoimalan vuotuinen tuotanto ja suoraan omaan käyttöön saatava energia tuulivoimalan 

koon suhteen nollaenergiahirsitalolla. 

 

Nollaenergiahirsitalossa tuulivoimasta ei saada niin paljon suoraan omaan käyttöön kuin 

sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Nollaenergiahirsitalossa ylituotanto on suurempi kuin 

suoraan omaan käyttöön saatava energia, kun tuulivoimalan koko on 13 kW. Tällöin tuuli-

voimala tuottaa vuodessa 5490 kWh, josta suoraan omaan käyttöön saadaan 2700 kWh ja 

ylituotantoa on 2780 kWh. Kuvassa 4.12 on esitetty akulla tuotannosta käyttöön saatava 

vuotuinen energia akun koon suhteen. Aurinkovoimalan kooksi on valittu 4 kW ja tuulivoi-

malan 13 kW. 
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Kuva 4.12  Akulla tuotannosta käyttöön saatava vuotuinen energia akun koon suhteen nollaenergiahirsi-

talolla, kun tuotantojärjestelmään kuuluu 4 kW aurinkovoimala ja 13 kW tuulivoimala.  

 

Nollaenergiahirsitalossa akustolla ei saada yhtä paljon energiaa tuotannosta käyttöön kuin 

sähkölämmitteisessä omakotitalossa, johtuen pienemmästä kulutuksesta. Akuston kokoa 

kasvatettaessa 10 kW suuremmaksi käyttöön saatu energia kasvaa hyvin vähän, ja yli 20 

kWh akustolla käyttöön saatava energia ei kasva enää ollenkaan. 9,5 kW:n kokoisella akus-

tolla saadaan enää puolet teoreettisesta maksimista käyttöön.  

 

Nollaenergiahirsitalon järjestelmän mitoituksen tarkastelua jatkettiin samalla tavalla kuin 

sähkölämmitteisen omakotitalon järjestelmän mitoitusta. Mitoitustyökalun avulla päädyttiin 

järjestelmään, johon kuuluu 7 kW:n aurinkovoimala, 7 kW:n tuulivoimala ja 10 kWh:n 

akusto. Tarkastellaan ensin tästä puolitettua järjestelmää. Kuvassa 4.13 on esitetty nollaener-

giahirsitalon kuukausittainen energiajakauma puolitetulla järjestelmällä.  



28 

 

 

Kuva 4.13  Nollaenergiahirsitalon kuukausittainen energiajakauma, kun järjestelmään kuuluu 3.5 kW au-

rinkovoimala ja 3.5 kW tuulivoimala. 

 

Kuvasta 4.13 havaitaan, että suoraan omaan käyttöön saatava energia on isoimmillaan kesä-

kuukausina, toisin kuin sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Ylituotanto on suurimmillaan 

kesällä myös nollaenergiahirsitalolla, mutta ylituotantoa on huomattavasti vähemmän kuin 

sähkölämmitteisellä omakotitalolla. Tosin tuotantojärjestelmän kokonaisteho on kolmasosa 

sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaistehosta, kun taas nollaenergiahirsitalon vuotuinen 

kulutus on hieman suurempi, noin 37 % sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksesta. Tällä 

järjestelmällä nollaenergiahirsitalon vuotuinen tuotanto on 5160 kWh, josta suoraan omaan 

käyttöön saadaan 2930 kWh. Ylituotantoa tulee 2220 kWh ja lisäenergian tarpeeksi jää 4520 

kWh, joka on reilusti yli puolet kohteen kulutuksesta. Kuvassa 4.14 on esitetty nollaenergia-

hirsitalon energiajakauma, kun järjestelmään on lisätty 5 kWh:n akusto.  
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Kuva 4.14  Nollaenergiahirsitalon kuukausittainen energiajakauma, kun järjestelmään kuuluu 3.5 kW au-

rinkovoimala, 3.5 kW tuulivoimala ja 5 kWh akusto. 

 

Samoin kuin sähkölämmitteisellä omakotitalolla, akulla käyttöön saatava energia on suurim-

millaan kesällä. Nollaenergiahirsitalolla kuitenkin akusto pienentää ylituotannon talvella hy-

vin vähäiseksi. Akulla käyttöön saadaan vuoden aikana 1090 kWh ja ylituotanto pienenee 

1130 kWh:iin. Lisäenergian tarpeeksi jää 3430 kWh, joka on nyt alle puolet kohteen kulu-

tuksesta. Kausivarastoa tarkasteltaessa kesän aikana vetytankkiin saataisiin varastoitua vain 

230 kWh energiaa, joka vastaa 6 kg vetyä, kun talven ajaksi varastossa tulisi olla 2870 kWh 

energiaa, joka vastaa 73 kg vetyä. Veden elektrolyysijärjestelmä kyseisellä järjestelmällä siis 

auttaisi, mutta pelkästään sillä ei kohde selviäisi talvea ilman lisägeneraattoria. Kuvassa 4.15 

on esitetty nollaenergiahirsitalon energiajakauma, kun aikaisempi järjestelmän koko kaksin-

kertaistetaan.  
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Kuva 4.15  Nollaenergiahirsitalon kuukausittainen energiajakauma, kun järjestelmään kuuluu 7 kW au-

rinkovoimala, 7 kW tuulivoimala ja 10 kWh akusto. 

 

Kaksinkertaistettaessa nollaenergiahirsitalon järjestelmä tuotanto kaksinkertaistuu 10 310 

kWh:iin ja suoraan omaan käyttöön saatavan energian määrä kasvaa noin kolmasosan 3910 

kWh:iin. Akulla käyttöön saatava energia lähes kaksinkertaistuu 1800 kWh:iin ja kuten säh-

kölämmitteisellä omakotitalollakin, kesäkuukausina kulutuksen vähäisyys rajoittaa akulla 

käyttöön saatavan energian määrää. Ylituotanto kasvaa huomattavasti varsinkin kesällä, jol-

loin ylituotantoa tulee lähes nelinkertainen määrä. Koko vuotena ylituotantoa tulee 4600 

kWh. Lisäenergian tarpeeksi jää 1740 kWh. Kausivarastoa tarkasteltaessa lokakuun loppuun 

mennessä on varastoitu 2360 kWh, eli 60 kg vetyä, kun varastoidun vedyn tarve talvelle olisi 

22 kg vetyä eli 880 kWh.  

4.6 Nollaenergiahirsitalo nykyisellä tuotantojärjestelmällään 

Tässä kappaleessa tarkastellaan nollaenergiahirsitalon nykyisen järjestelmän sopivuutta off-

grid-järjestelmäksi. Tarkasteltavassa nollaenergiahirsitalossa on tällä hetkellä asennettuna 

on-grid-järjestelmä, joka sisältää 20.5 kWp:n aurinkovoimalan. Aurinkovoimalasta 10 kWp 

on suunnattu etelään, 5.25 kWp länteen ja 5.25 kWp itään. Kaikkien paneelien kulma on 

26°. Talon suunnittelun aikana vuosituotannoksi on simuloimalla saatu 17.8 MWh, ja 

tammi-, helmi- sekä joulukuun tuotanto pois rajattuna 16.5 MWh (Nollaenergiahirsitalo 
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2019). Asennuskulmasta ja suuntauksista johtuen työssä käytetyllä aurinkosähkön simuloin-

nilla ei tuotannon arvot vastaa täysin todellisuutta, mutta antavat suuntaa siihen, miten ky-

seinen kohde toimisi nykyisellään off-grid-omakotitalona.  

 

Mitoitustyökalulla PV- järjestelmä skaalattuna 20.5 kWp:iin vuotuiseksi tuotannoksi saa-

daan 21 550 kWh ja tammi-, helmi- ja joulukuun tuotanto pois rajattuna 19 400 kWh. Edellä 

tarkasteltuihin järjestelmiin vertailukelpoisuuden säilyttämisen vuoksi tarkastellaan tuotan-

toa kuukausia rajaamatta. Ylituotantoa järjestelmällä tulee 18 270 kWh ja lisäenergian tar-

peeksi jää 4170 kWh. Lisättäessä järjestelmään 15 kWh:n akusto, omaan käyttöön saadaan 

2390 kWh lisää. Vastaavasti lisäenergian tarve pienenee 1800 kWh:iin. Kuvassa 4.16 on 

esitetty kohteen energiajakauma, kun järjestelmään lisätään vielä 5 kW:n tuulivoimala. 

 

 

Kuva 4.16 Nollaenergiahirsitalon kuukausittainen energiajakauma, kun aurinkopaneelien koko on 20.5 

kWp, tuulivoimalan 5 kW ja akuston 15 kWh. 

 

Lisättäessä tuulivoimala järjestelmään suoraan omaan käyttöön saatava energia kasvaa, 

mutta akulla käyttöön saatava energia vähenee, johtuen kesäkuukausien kulutuksen vähyy-

den aiheuttamasta rajoittamisesta. Vuotuinen tuotanto on nyt 23 660 kWh, josta ylituotantoa 

on 19 540 kWh. Suoraan omaan käyttöön saadaan 4120 kWh ja akulla käyttöön saadaan 
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2290 kWh. Lisäenergian tarve vähenee 1040 kWh:iin. Vaikka kyseinen järjestelmä on huo-

mattavasti ylimitoitettu, ei kulutusta saada täysin katettua talven aikana tuotantojärjestel-

mällä ilman lisägeneraattoria.  

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä päästiin tavoitteeseen. Kahden erilaisen omakotitalon kulutusprofiilit ja niiden eroa-

vaisuudet saatiin selvitettyä. Kulutusten suurin eroavaisuus on sähkölämmitteisen omakoti-

talon huomattavasti suuremmat kulutuspiikit. Molemmille kohteille saatiin mitoitettua au-

rinko- ja tuulivoimasta sekä akustosta koostuva hybridijärjestelmä, jolla kohde pystyy toi-

mimaan off-grid-järjestelmänä vedyn tuotantojärjestelmän tai lisägeneraattorin avulla. Ver-

rattaessa kohteita ja järjestelmiä voidaan sanoa, että off-grid-järjestelmä soveltuu paremmin 

nollaenergiahirsitalolle, johtuen lähinnä pienemmästä kulutuksesta ja kulutuksen ohjauk-

sesta. Sähkölämmitteisellä omakotitalolla kulutuksen ohjaus vähentäisi huomattavasti jär-

jestelmän kokoa. 

 

Sähköntuotannon simulaation perusteella off-grid-järjestelmässä aurinkosähköllä saadaan 

tuotettua enemmän sähköä kuin tuulivoimalla, mutta tuulivoimalla saadaan tasaisempi ja-

kauma sähköntuotannolle. Investointikustannusten tarkastelun tuloksena voidaan todeta au-

rinkosähkön olevan kannattavampaa kuin tuulisähkön johtuen suuremmasta tuotannosta ja 

edullisemmasta investoinnista. 

 

Yksi työn tuloksista on myös Excel-pohjainen mitoitustyökalu, jota voi käyttää myös tule-

vaisuudessa vastaavaan tarkasteluun. Työkalussa on skaalaustyökalut aurinko- ja tuulivoi-

malan sekä akuston koolle. Lisäksi työkaluun voi vaihtaa tarkasteltavan kulutusprofiilin tai 

aurinko- tai tuulivoimalan tuotantodatan. 

 

Pienemmän kokoluokan omakotitalolla, kuten nollaenergiahirsitalolla, off-grid-järjestelmän 

toteuttaminen voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jos vaihtoehtoinen jakeluverkkoon liit-

tyminen olisi haastavaa ja kustannukset olisivat suuret. Järjestelmän koon tarpeen kasvaessa 

järjestelmän yhteensovittaminen monimutkaistuu ja järjestelmän sujuva ja laadukas toimi-

minen hankaloituu. Suuret kulutukset myös vaatisivat kausivaraston, joka vaikuttaa huomat-
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tavasti järjestelmän kannattavuuteen. Jos uusiutuvan energian investointikustannukset jatka-

vat laskuaan, tulevaisuudessa off-grid-järjestelmä voisi olla kannattava vaihtoehto perintei-

selle on-grid-omakotitalolle.  

 

Kausivarasto voitaisiin korvata kohteissa lisägeneraattorilla. Työssä tehdyt mitoitukset on 

tehty kausivarasto huomioon ottaen, joten ylituotanto on kasvatettu riittävän suureksi, jotta 

veden elektrolyysijärjestelmä kykenee tuottamaan aurinko- ja tuulivoimalta jäävän energian 

tarpeen. Mikäli kausivarasto esimerkiksi suuren investointikustannuksensa vuoksi korvattai-

siin lisägeneraattorilla, ylituotantoa ei tarvittaisi. Ylituotannon vähentämiseksi tulisi pienen-

tää tuotantojakaumien perusteella PV-järjestelmän kokoa. Myös akuston lisäys vähentäisi 

ylituotantoa. Kuitenkin ylituotantoa vähennettäessä lisäenergian tarve kasvaa, eikä akustol-

lakaan saada tätä täysin katettua akuston kyllästymisen takia.  

 

Tulevaisuudessa tutkimusta voisi jatkaa kannattavuuden tarkastelulla, jotta saataisiin parem-

min selville kuinka suuri osa sähköstä on kannattavaa tuottaa aurinkovoimalla ja kuinka 

suuri osa tuulivoimalla. Lisägeneraattorin tapauksessa tulisi selvittää, kuinka paljon ylituo-

tantoa on kannattavaa olla suhteessa lisägeneraattorin käytön tarpeeseen polttoainekustan-

nukset huomioiden. Lisägeneraattorin kannattavuutta käyttökustannuksineen voisi myös 

verrata veden elektrolyysijärjestelmään. Tarkemmassa tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon 

myös akuston tuntikohtainen käyttäytyminen akun latauksen ja purkamisen osalta. Osa akus-

tosta voitaisiin myös korvata sähköautolla, joka toimisi liikkuvana energiavarastona, jolloin 

sähköautoa voitaisiin ladata latauspisteillä ja sähköverkosta voitaisiin välillisesti tuoda säh-

köä omakotitalon käyttöön.  
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