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Alueellisten energiajärjestelmien monipuolistuessa ja uusiutuvien energialähteiden 

osuuden kasvaessa kohdataan haasteita, jotka vaativat energiasuunnittelua. 

Energiasuunnittelussa käytetään apuna erilaisia energiajärjestelmien mallinnustyökaluja. 

Tässä kandidaatintyössä esitellään EnergyPLAN-mallinnustyökalu ja havainnollistetaan 

ohjelman käyttöä esimerkkimallinnuksella. 

 

EnergyPLAN on tietokonemallinnusohjelma, joka on kehitetty avustamaan alueellisten 

energiastrategioiden suunnittelussa. Ohjelma tarkastelee erilaisten energiastrategioiden 

vaikutusta energiajärjestelmään, ympäristöön ja talouteen. EnergyPLAN sisältää 

runsaasti uusinta tekniikkaa ja pääpaino mallinnuksissa onkin tulevaisuuden 

energiaratkaisuissa. 

 

Esimerkkimallinnuksessa mallinnetaan Lappeenrannan energiajärjestelmä käyttäen 

EnergyPLAN-ohjelmaa. Tavoitteena on luoda energiajärjestelmästä uusiutuvampi ja 

vähäpäästöisempi kustannukset huomioiden. Energiajärjestelmään lisätään tuulivoimaa, 

aurinkosähköä ja lämpöpumppuja korvaamaan muilla tavoilla tuotettua sähköä ja lämpöä. 

Näillä kehitystoimenpiteillä saavutetaan 9,3 %:n polttoainesäästö ja 11,8 %:n vähennys 

hiilidioksidipäästöihin melko pienellä kokonaiskustannusten kasvulla. 
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Lyhenteet 

CAES Paineilmaenergiavarasto (Compressed Air Energy Storage) 

CEEP Kriittinen sähkön ylituotanto (Critical Excess Electricity Production) 

CF Kapasiteettikerroin (Capacity Factor) 

CO2 Hiilidioksidi 

COP Lämpöpumpun lämpökerroin (Coefficient of Performance) 

LPG Nestekaasu (Liquefied Petroleum Gas) 
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1 JOHDANTO 

Voimakas globaali väestönkasvu yhdistettynä ihmisten elämäntapojen muutoksen ja 

tekniikan kehittymisen kanssa on johtanut energiankulutuksen kasvuun, jonka 

seurauksena myös kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet. Merkittävimmät 

energiankulutuksen sektorit ovat teollisuus, liikenne ja asuminen. Vuodesta 1990 vuoteen 

2017 maailman kokonaisenergiankulutus on kasvanut arvosta 73000 TWh arvoon 113000 

TWh ja samanaikaisesti hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 60 % arvoon 32840 MtCO2. 

(IEA 2019b, IEA 2019a)  

 

Ilmastonmuutos luo paineita luoda kestävämpiä, ympäristöystävällisempiä ja enemmän 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvia ratkaisuja energiajärjestelmiin. Toisaalta 100 % 

uusiutuvaan perustuvaa energiajärjestelmää tavoiteltaessa kohdataan uudenlaisia 

haasteita. Energiantuotantoon käytettävän biomassan määrä on hyvin rajallinen ja 

merkittävästi nykyistä fossiilisten polttoaineiden käyttöä pienempi. Loput uusiutuvat 

energialähteet, pääosin tuuli- ja aurinkoenergia, ovat puolestaan vaihtelevia ja 

jaksottaisia. (Lund 2014, 55) 

 

Näiden haasteiden ratkaisuun voidaan käyttää erityyppisiä energiajärjestelmien 

mallinnustyökaluja, joilla voidaan esimerkiksi simuloida energiajärjestelmää vuosiksi 

eteenpäin, luoda vaihtoehtoisia ratkaisuja nykyisille järjestelmille tai optimoida 

järjestelmän toimintaa ja investointeja (Lund 2014, 56-61). Aalborgin yliopiston vuodesta 

1999 asti kehittämä tietokoneohjelma EnergyPLAN mallintaa energiajärjestelmää 

tuntitasolla, joten se soveltuu hyvin ajallisesti vaihtelevien energiamuotojen tarkasteluun 

(Lund, Thellufsen 2019, 3). 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esitellä EnergyPLAN- energiajärjestelmän 

mallinnustyökalu ja sen lisäksi tehdä havainnollistava esimerkkimallinnus 

Lappeenrannan energiajärjestelmästä käyttäen EnergyPLAN-ohjelmistoa. Mallinnuksen 

tavoitteena on kehittää Lappeenrannan tämänhetkistä energiajärjestelmää ja luoda 

vaihtoehtoinen tulevaisuudennäkymä, missä muun muassa uusiutuvien energialähteiden 

osuus on suurempi sekä polttoaineiden kulutus ja päästöt pienemmät. 
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2 ENERGYPLAN JA MUUT ENERGIAJÄRJESTELMIEN 

MALLINNUSTYÖKALUT 

Tässä kappaleessa esitellään energiajärjestelmän mallinnustyökalu EnergyPLAN ja 

kerrotaan, minkälaiseen tarkoitukseen sitä voidaan käyttää. Lisäksi kappaleessa verrataan 

muita energiajärjestelmien mallinnustyökaluja EnergyPLAN-ohjelmaan. 

2.1 EnergyPLAN - tarkoitus ja käyttökohteet 

EnergyPLAN on tietokonemallinnusohjelma, jonka päätarkoituksena on avustaa 

valtiollisten tai alueellisten energiastrategioiden suunnittelua (Lund 2014, 65). 

EnergyPLAN-ohjelma tarkastelee erilaisten energiastrategioiden vaikutuksia 

energiajärjestelmään, ympäristöön ja talouteen. Yhden täsmälleen oikean 

energiaratkaisun tavoittelun sijaan on tärkeää mallintaa useita erilaisia toisiinsa 

verrattavissa olevia vaihtoehtoja. Tämän takia EnergyPLAN voidaankin luokitella 

enemmän simulointi- kuin optimointityökaluksi. (EnergyPLAN 2013b) 

 

EnergyPLAN-ohjelmalla luotu malli kattaa kokonaisen valtiollisen tai alueellisen 

energiajärjestelmän sisältäen sähkön, lämmön ja kaasun jakelun sekä liikenteen ja 

teollisuuden. Vaikka ohjelma sisältää lähes kaikki perinteiset energiantuotantotekniikat, 

se keskittyy enemmän kehittyneempien tulevien energiajärjestelmien hahmotteluun, eikä 

niinkään nykyisten olemassa olevien energiajärjestelmien mallinnukseen (EnergyPLAN 

2013b). Ohjelma sisältääkin perinteisten sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten lisäksi 

myös energiavarastoja, lämpöpumppuja, elektrolyysereitä, kaasutusta, 

sähkökulkuneuvoja ja lukuisia uusiutuvan energian muotoja (Lund 2014, 53).  

 

EnergyPLAN on deterministinen input-output -tyylinen ohjelma, eli samoilla syötteillä 

päästään aina samaan lopputulokseen. Tyypillisiä syötteitä ovat mm. energiantarpeet, 

voimaloiden kapasiteetit sekä käyttö- ja investointikustannukset. Malliin voi halutessaan 

lisätä myös erilaisia valinnaisia sääntelystrategioita liittyen erityisesti sähkön tuontiin ja 

vientiin sekä sähkön ylituotantoon. Tuloksena ohjelma antaa vuotuisen 

energiantuotannon, energiatasapainotuksen, polttoaineiden kulutuksen, 

kokonaiskustannukset sekä sähkön tuonti- ja vientimäärät. Koska EnergyPLAN 

tarkastelee vuoden ajanjaksoa yhden tunnin jaksoissa, se kykenee hyvin huomioimaan 
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jaksottaisesti vaihtelevan uusiutuvan energian vaikutukset järjestelmässä, niin kuin myös 

päivittäiset ja kausittaiset vaihtelut sähkön- ja lämmöntarpeessa. (Lund 2014, 66) 

 

EnergyPLAN on laajasti käytetty energiajärjestelmien mallinnustyökalu. Sen saa 

halutessaan ladattua tietokoneelle ilmaiseksi osoitteesta energyplan.eu. Sen lisäksi 

EnergyPLAN-ohjelman verkkosivuilta löytyy lukuisia valmiita pääasiassa 

yliopistotahojen tekemiä malleja eri valtioiden energiajärjestelmistä. Suomelle löytyy 

sekä 2012-malli että uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva malli vuodelle 2050. 

Verkkosivuilta löytyy myös valtava määrä yksittäistutkimuksia teknologioiden tai 

sijainnin perusteella jaoteltuna. 

2.2 Erityyppiset energiajärjestelmien mallinnustyökalut 

Nykyään on olemassa suuri määrä eri tilanteisiin ja tarkoituksiin soveltuvia 

mallinnustyökaluja energiajärjestelmien analysointiin. Mallinnustyökaluja on vaikea 

jaotella ryhmiin, koska yleensä niissä on laaja yhdistelmä eri ominaisuuksia. Seuraavaksi 

esitellään merkittävimpiä eroja mallien välillä. 

 

Jotkut energiajärjestelmien mallinnustyökaluista, kuten EnergyPLAN, tarkastelevat 

alueellista tai valtiollista järjestelmää, kun taas toiset keskittyvät ainoastaan projekti- tai 

laitoskohtaiseen järjestelmään. Projekti- ja laitoskohtaiset mallit ovat tyypillisesti 

kykeneväisempiä yksittäisten laitosten suunnitteluun ja toiminnan taloudelliseen 

analysointiin. Ne eivät kuitenkaan aina kykene huomioimaan kaikkia sellaisia asioita, 

mihin alueellisen ja valtiollisen tason mallit pystyvät, esim. jaksottaista uusiutuvan 

energian tuotantoa. EnergyPLAN-ohjelmalle on olemassa sisarohjelma EnergyPRO, jolla 

voidaan laajentaa analyysejä myös yksittäisiin laitoksiin. (Lund 2014, 61-62) 

 

Toinen merkittävä ero energiajärjestelmien mallinnustyökalujen välillä on se, perustuuko 

malli EnergyPLAN-ohjelman tavoin yksityiskohtaisiin simulaatioihin tunnin jaksoissa 

vai yhteen koottuihin vuosittaisiin laskelmiin. Yleensä mallit, jotka perustuvat 

vuosittaisiin laskelmiin, sisältävät myös hieman tuntikohtaisia simulaatioita. Mallit, jotka 

perustuvat vuosittaisiin laskelmiin, ovat usein helpommin dokumentoitavissa ja 

yleisluontoisempia verrattuna yksityiskohtaisiin tuntikohtaisiin simulaatioihin, jotka ovat 
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mutkikkaampia ja enemmän dataa vaativia. Uusiutuvan energian suuren mittakaavan 

integroinnissa tai tavoiteltaessa 100 %:n osuutta on välttämätöntä käyttää 

yksityiskohtaisia tuntikohtaisia simulaatioita uusiutuvan energian jaksottaisuuden takia. 

EnergyPLAN:in sisarohjelmalla EnergyBALANCE:lla voidaan tehdä nopeita 

arviolaskelmia suuren mittakaavan ratkaisuista ennen EnergyPLAN:in 

yksityiskohtaisempia laskelmia. (Lund 2014, 61-62) 

 

Yksityiskohtaiset tuntikohtaiset simulaatiomallit valtiollisella tai alueellisella tasolla 

voidaan jakaa kahteen ryhmään riippuen siitä, perustuvatko simulaatio- ja 

optimointiprosessit ainoastaan nykyisiin sähkömarkkinarakenteisiin vai perustuvatko ne 

myös tekniseen ja taloudelliseen optimointiin. Toinen alueellisista mallinnustyökaluista 

löytyvä eroavaisuus on siinä, sisältääkö malli kaikki energiasektorit, mm. sähkön, 

lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen, vai keskittyykö malli pääasiassa sähköön. (Lund 

2014, 62-63) 

 

Lappeenrannan energiajärjestelmän mallintamiseen EnergyPLAN soveltuu erittäin 

hyvin, koska ohjelmalla pystytään tarkastelemaan tuntikohtaisilla simulaatioilla 

uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksia Lappeenrannan energiajärjestelmässä. 

Tämän lisäksi EnergyPLAN-ohjelmalla voidaan tarkastella työn kannalta olennaisia 

asioita, kuten polttoaineen kulutusta ja kokonaiskustannuksia. 
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3 ENERGYPLAN-MALLINNUSTYÖKALUN KÄYTTÖ 

EnergyPLAN-mallinnustyökalua käytettäessä määritetään ensin tarkasteltava 

energiajärjestelmä. Tätä varten ohjelmaan määritetään mm. alueellinen energiantarve ja -

tuotanto, sähköverkon tasapainotusasetukset, energiavarastot ja järjestelmän 

kustannukset. Tämän jälkeen valitaan simulointiasetuksista, halutaanko tehdä tekninen 

vai markkinataloudellinen simulaatio. Näiden perusteella ohjelma antaa tuloksina 

energiatasapainotuksen, vuotuisen energiantuotannon tuotantotavoittain, polttoaineiden 

kulutuksen, sähkön tuonti- ja vientimäärät sekä kustannukset. Tuloksista voidaan vetää 

johtopäätöksiä siitä, kannattaisiko joku asia tehdä toisella tavalla. 

3.1 Energiajärjestelmän määritys 

Kuvasta 1 nähdään kaikki energiajärjestelmän osa-alueet, joita EnergyPLAN-ohjelmalla 

on mahdollista käsitellä. Kaavioon on merkattu nuolin energialähteiden, 

energiantuotantotapojen ja kysynnän väliset yhteydet. Nuolet kuvaavat mm. polttoaine-, 

sähkö- ja lämpövirtoja. Kuten kuvasta huomataan, EnergyPLAN sisältää perinteisten 

energiatuotantotekniikoiden lisäksi myös lukuisia uusiutuvia energiantuotantotapoja. 

Näitä uusiutuvia energiantuotantotapoja ovat esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja vesivoima 

sekä lämpöpumput. 

 

 
Kuva 1. Kokonaiskuva EnergyPLAN-ohjelmiston energiajärjestelmästä. (EnergyPLAN 2013a) 
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EnergyPLAN käsittelee yksinkertaistuksen vuoksi jokaista energiantuotantotapaa yhtenä 

tai muutamana kokonaisuutena. Ohjelmaan ei esimerkiksi syötetä jokaista tarkasteltavan 

alueen voimalaitosta erikseen, vaan niitä käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Tämä 

helpottaa mallintamista erityisesti alueellisissa ja valtiomittakaavan projekteissa. 

3.1.1 Jakaumatiedostot 

Energiantarpeet ja uusiutuvan energian tuotantojakaumat ovat tyypillisesti määritetty 

malliin syöttämällä vuosittaiset energiankulutukset, tuotannon määrät tai asennetut 

kapasiteetit, ja lisäämällä kyseisille määritettäville asioille vuosittaiset jakaumat. 

Jakaumat ovat 8784 rivisiä tekstitiedostoja, joissa on omalla rivillään arvo vuoden 

jokaiselle tunnille. Jakaumat mahdollistavat esimerkiksi vuodenaikojen 

lämpötilavaihteluiden huomioimisen lämmitystarpeessa tai vuorokaudenaikojen 

huomioimisen sähkönkulutuksessa. EnergyPLAN sisältää valmiiksi muutamia jakaumia, 

mutta niitä voi halutessaan ladata lisää EnergyPLAN-ohjelman nettisivuilta tai tehdä itse. 

Kuvassa 2 on esimerkkinä Childin (2014) luoma Suomen sähkönkulutusjakauma 

vuodelle 2012. (Lund, Thellufsen 2019, 43) 

 

 

Kuva 2. Suomen sähkönkulutusjakauma vuonna 2012. (Child 2014) 

3.1.2 Energiantarve 

Energiajärjestelmän määrityksen ensimmäinen vaihe on energiantarpeen määritys. 

EnergyPLAN-ohjelman energiantarve osio on jaettu eri välilehdille sähkön, 

lämmityksen, jäähdytyksen, teollisuuden, liikenteen ja vedenkäsittelyn 
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energiankulutukseen. Energiantarpeita syötetään ja lasketaan yleensä yksikössä TWh/a ja 

joillekin tarpeille voidaan asettaa vuosijakauma. 

 

Sähköntarveosiossa määritetään sähkön vuotuinen kokonaistarve ja valitaan 

sähkönkulutukselle vuosijakauma. Tässä osiossa voidaan myös määrätä jokin sähkön 

tuonti- ja vientimäärä. 

 

Lämmöntarveosiossa kokonaislämmöntarve on laskettu kotitalouksien 

erillislämmityksen ja kaukolämmön tuotannon summana. Kotitalouksille voidaan 

määrätä vuosittainen kulutus sekä lämmöntarpeen jakauma. Jos yksittäisiä kotitalouksia 

lämmitetään omilla kattiloillaan, lämmöntarve syötetään polttoaineen käytön ja termisen 

hyötysuhteen avulla. Niille kotitalouksille, joissa käytetään lämpöpumppuja tai 

sähkölämmitystä, syötetään suoraan lämmöntarve, jonka avulla lasketaan sähkönkulutus. 

Lämmön- ja sähköntarvetta voidaan vähentää hyödyntämällä aurinkolämpöä 

lämmityksessä. Kaukolämmön tuotanto jaetaan kolmeen ryhmään tuotantotavan mukaan. 

Lämmöntarveosio on esitetty kuvassa 3 esimerkkinä ohjelman ulkoasusta. 

 

 

Kuva 3. EnergyPLAN-ohjelman lämmöntarvevälilehti. 
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Jäähdytyksen energiantarve määräytyy ilmastointilaitteiden vuosittaisen 

sähkönkulutuksen ja kaukojäähdytyksen tarpeen mukaan. 

 

Teollisuuden energiantarve -osiossa energiankulutus syötetään teollisuudessa käytettyjen 

polttoaineiden määrinä. Polttoainevaihtoehtoja ovat hiili, öljy, maakaasu, biomassa ja 

vety. 

 

Liikenteen eri kulkuneuvojen energiantarve määritetään käytetyn polttoaineen 

kokonaismäärän mukaan tai sähköautojen tapauksessa niiden kuluttaman sähkön 

mukaan. Fossiilisista polttoaineista on tarjolla lentopetroli, diesel, bensiini/metanoli, 

maakaasu ja nestekaasu LPG. Fossiilisten lisäksi ohjelmassa voidaan hyödyntää 

liikennekäyttöön myös mm. biopolttoaineita, jätettä, vetyä ja ammoniakkia. 

3.1.3 Energiantuotanto 

Seuraava vaihe energiajärjestelmän määrityksessä on energiantuotantojärjestelmän 

määrittäminen asettamalla energiantuotantoyksiköille kapasiteetit, hyötysuhteet ja 

mahdollinen polttoaineen kulutus. Ohjelmaan määritetään kapasiteetit saman tyyppisten 

tuotantoyksiköiden kokonaiskapasiteetteina ja näiden hyötysuhteille määritetään 

keskiarvot. Nämä eri energiantuotantotapojen perusteella jaotellut kokonaisuudet 

tuottavat sähköä, lämpöä tai molempia määritettyjen kokonaiskapasiteettien ja 

hyötysuhteiden mukaan. 

 

Yksistään sähköä tuottavia kokonaisuuksia ovat keskitetyt voimalaitokset, jotka 

perustuvat lauhdevoimaan, ydinvoimaan, geotermiseen tai patoamalla toteutettuun 

vesivoimaan. Sähkön erillistuotantoon EnergyPLAN sisältää laajan valikoiman 

uusiutuvia sähköntuotantotapoja. Näitä ovat onshore-/offshore-tuulivoima, 

aurinkosähkö, vesi-, aalto- ja vuorovesivoima. Uusiutuvan energiantuotannon 

jaksottaisuuden takia kaikille uusiutuville sähköntuotantotavoille määritetään 

kapasiteettien lisäksi tuotannon vuosijakaumat. 

 

Kaukolämmöntuotanto toteutetaan EnergyPLAN-ohjelmassa kolmeen ryhmään 

jaoteltuna. Ensimmäinen ryhmä kuvaa ilman CHP:ta toimivaa kaukolämpöjärjestelmää, 
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toinen ryhmä pieniin CHP-laitoksiin perustuvaa kaukolämpöjärjestelmää ja kolmas 

ryhmä sisältää suuret CHP-laitokset. Näihin kolmeen ryhmään voidaan vielä lisätä esim. 

aurinkolämpöä, teollisuuden ylijäämäenergiaa, jätteistä saatavaa energiaa ja geotermistä 

lämpöä. Näissä ryhmissä voidaan kaukolämmön lisäksi tuottaa vaihteleva määrä sähköä 

tarpeen mukaan. Kolmas ryhmä on siitä poikkeuksellinen, että sen laitoksia voidaan 

tarvittaessa käyttää pelkän sähkön tuotantoon hetkinä, jolloin ei ole lämmöntarvetta. 

EnergyPLAN-ohjelmassa yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto CHP onkin 

merkittävässä roolissa joustavuutensa takia. 

 

Tuotantomäärien määrittämisen jälkeen eri energiantuotantotapojen kokonaisuuksille 

syötetään polttoainejakaumat. Polttoainejakaumat syötetään suhteellisina osuuksina 

hiileen, öljyyn, maakaasuun, biomassaan ja erilaisiin synteettisiin polttoaineisiin 

jaoteltuna. Vielä kun polttoaineille asetetaan CO2-päästökertoimet, ohjelma kykenee 

laskemaan energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöt. 

 

Kun määritetään lisäksi sähkönsiirtolinjan kapasiteetti, voidaan tarkastella sähkön tuonti- 

ja vientimääriä tarkasteltavan alueen ja sen ulkopuolisten alueiden välillä. Ilman 

sähkönsiirtolinjaa ongelmia tuottaa sähkön ylituotanto, jota kutsutaan kriittiseksi sähkön 

ylituotannoksi CEEP (Critical Excess Electricity Production). 

3.1.4 Sähköverkon tasapainotus ja energiavarastointi 

Koska EnergyPLAN-ohjelman tunti tunnilta muuttuvat sähköntarpeet ja -tuotantomäärät 

eivät yleensä kohtaa, tarvitaan energiajärjestelmään sähköverkon tasapainotusta 

ylläpitämään tehotasapaino. Tämä voidaan toteuttaa joko säätämällä voimalaitosten 

tuotantoa tai käyttämällä energiavarastoja. EnergyPLAN-ohjelmaan on mahdollista 

asettaa vaatimuksia sähköverkon tasapainotukselle. 

 

Sähkönsiirtolinjan kapasiteetti asettaa rajan tarkasteltavan alueen ja sen ulkopuolisten 

alueiden sähkön siirrolle. Kriittisellä sähkön ylituotannolla (CEEP) tarkoitetaan sähkön 

vientiä, joka ylittää siirtolinjan kapasiteetin (Lund, Thellufsen 2019, 89). CEEP-tuotantoa 

pyritään tosielämässä kokonaan välttämään, koska se aiheuttaisi häiriön sähköverkkoon. 

EnergyPLAN-ohjelmassa voidaan valita erilaisia sääntelystrategioita CEEP:n 
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välttämiseksi ja nämä voidaan määrätä haluttuun toteutusjärjestykseen. Nämä 

sääntelystrategiat sisältävät energiantuotantoyksikkökokonaisuuksien tuotannon 

rajoitusta, alasajoa tai korvaamista toisella tuotantotavalla. CEEP:n määrää saadaan 

vähennettyä esim. korvaamalla CHP-tuotantoa kaukolämpökattiloilla tai edelleen 

korvaamalla kattiloita asuntojen sähkölämmityksellä.  

 

EnergyPLAN sisältää erilaisia sähkön- ja lämmönvarastoimistekniikoita, kuten energian 

varastoimista maaperään tai paineilmalla toimivia energiavarastoja (CAES). 

3.1.5 Kustannukset 

Aiemmissa osioissa määritetty tekninen data riittää teknisen simulaation suorittamiseen, 

mutta jos halutaan laajentaa tarkastelua myös markkinataloudellisiin simulaatioihin tai 

soveltuvuustutkimuksiin, tarvitaan EnergyPLAN-ohjelman kustannusosion 

kustannustietoja (Lund, Thellufsen 2019, 94).  

 

Kustannusosiossa syötetään arvoja energiajärjestelmän erilaisille kustannuksille. Osiossa 

määritetään vuosittaiset investointi-, toiminta- ja huoltokustannukset eri 

tuotantoyksiköille, energiainfrastruktuurille ja ajoneuvoille huomioimalla näiden arvioitu 

käyttöikä. Polttoaineille määritetään niiden käytöstä koituvat kustannukset syöttämällä 

polttoaineille maailmanmarkkinahinnat ja lisäämällä niihin jakelukustannukset ja 

mahdolliset verot. Lisäksi sähkön ostosta veloitetaan määrätty sähkön markkinahinta, 

jolle annetaan jakauma. Ohjelmaan voi myös asettaa hinnan CO2-päästöille. 

3.2 Simulointi ja energiajärjestelmän analyysimenetelmät 

EnergyPLAN-ohjelman simulointiosiossa voidaan valita suoritettavaksi joko tekninen 

simulaatio tai markkinataloudellinen simulaatio. Kummallekin voidaan valita erilaisia 

strategioita ja sääntöjä. 

 

Tekninen simulaatio tekee analyysin alueelliselle energiajärjestelmälle perustuen 

erilaisiin teknisiin sääntelystrategioihin. Aiemmin määritettyjen sähköverkon 

tasapainotusasetuksien lisäksi simulointiosassa voidaan valita, pyrkiikö 

energiajärjestelmä pelkästään lämmöntarpeen vai sekä lämmön- että sähköntarpeen 
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tasapainotukseen. Teknisessä simuloinnissa ohjelma pyrkii optimoimaan polttoaineen 

kulutusta säätelemällä eri energiantuotantotekniikoiden käyttöä. Näin minimoidaan myös 

syntyvät päästöt. Tällä tasolla systeemi sisältää myös optimointia, vaikka onkin 

pääasiassa simulointityökalu. Teknisen analyysin suoritus vaatii energiantarpeiden, 

tuotantokapasiteettien- ja hyötysuhteiden sekä energialähteiden määrityksen. Tuloksena 

analyysistä saadaan vuoden energiatasapainotus, polttoaineiden kulutus ja CO2-päästöt. 

(Lund 2014, 72) 

 

Markkinataloudellinen simulaatio mahdollistaa markkina-analyysien ja 

kannattavuustutkimuksien teon. Markkina-analyysi selvittää pienikuluisimman 

vaihtoehdon energiajärjestelmälle perustuen oletukseen, että jokainen laitos optimoi 

toimintaansa maksimoidakseen taloudellisen tuottonsa huomioimalla esim. verot ja CO2-

päästöistä perittävät maksut (Lund, Thellufsen 2019, 137). Markkina-analyysiä varten 

tulee ohjelmaan syöttää sähkön markkinahinnat, näiden hintojen riippuvuus sähkön 

tuonti- ja vientimääristä sekä yksittäisten sähköntuotantoyksiköiden tuotannon 

marginaalikustannukset. (Lund 2014, 72) 

 

Kannattavuustutkimus keskittyy kannattavuuden laskentaan perustuen erilaisista 

suunnitelmista ja sääntelystrategioista koituviin järjestelmän kokonaiskustannuksiin. 

Kannattavuustutkimusta varten tulee määrittää investointi-, toiminta- ja 

huoltokustannusten lisäksi käyttöiät ja korkoprosentti, joiden perusteella malli määrittää 

sosioekonomiset seuraukset energiajärjestelmälle. (Lund 2014, 72) 

3.3 Simuloinnin tulokset 

Simuloinnin tulokset saa ohjelmassa hetkessä näkyviin ajotoiminnolla ja ajoja 

kannattaakin suorittaa usein, jolloin on helppoa nähdä, millaisia vaikutuksia muutoksilla 

on energiajärjestelmään.  Kuvissa 4 ja 5 on esimerkkinä ohjelman antamat tulokset 

Tanskan 2030-vuoden arvioidusta energiajärjestelmästä. Tulos-sivusta käy ilmi mm. 

vuotuinen energiantuotanto ja -tarve, sähkön tuonti- ja vientimäärät, polttoaineiden 

kulutus, kokonaiskustannukset ja CO2-päästöt. 
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Kuva 4. Esimerkki EnergyPLAN-ohjelman antamista tuloksista, 1. sivu. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki EnergyPLAN-ohjelman antamista tuloksista, 2. sivu.  
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4 ESIMERKKIMALLINNUS UUSIUTUVAN ENERGIAN 

LISÄÄMISESTÄ LAPPEENRANNAN NYKYISEEN 

ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN 

Tämän esimerkkimallinnuksen tavoitteena on esitellä, kuinka EnergyPLAN-työkalua 

voidaan hyödyntää Lappeenrannan energiajärjestelmän mallintamisessa ja 

kehittämisessä. Ensin luodaan referenssimalli Lappeenrannan tämänhetkisestä 

energiajärjestelmästä, jonka jälkeen arvioidaan erilaisten uusiutuvaa energiaa lisäävien 

kehitystoimenpiteiden vaikutusta mm. kriittiseen sähkön ylituotantoon, polttoaineiden 

kokonaiskulutukseen, tuotettuihin CO2-päästöihin ja järjestelmän kustannuksiin. 

Kehitystoimenpiteiden tavoitteena on vähäpäästöisempi, uusiutuvampi ja edullisempi 

energiajärjestelmä. 

4.1 Lappeenrannan energiajärjestelmän määritys 

Lappeenrannan energiajärjestelmän mallinnuksessa keskitytään yksinkertaistuksen 

vuoksi kiinteistöjen ja teollisuuden sähkön- ja lämmöntarpeisiin. Tarkastelusta on jätetty 

pois mm. liikenne ja jäähdytys. 

 

Mallinnuksen nykyhetkeä kuvaavana referenssivuotena käytetään vuotta 2016, koska 

tälle vuodelle on saatavilla runsaasti tietoa Lappeenrannan energiajärjestelmästä. 

Referenssimallin määrityksessä merkittävimpänä alkuarvojen lähteenä käytetään LCA 

Consulting Oy:n (2018) tekemää Lappeenrannan kokonaisenergiatasetta vuodelle 2016. 

Taseesta ilmenee Lappeenrannan vuoden 2016 polttoaineiden ja energian kulutus, 

sähkön- ja lämmöntuotantomäärät sekä energiahäviöt. Mallinnuksessa on hyödynnetty 

myös paljon Michael Childin (2014) luomaa Suomen 2012 -mallia kustannustietojen ja 

vuosijakaumien lähteenä. Childin luoman Suomen 2012 -mallin saa ladattua 

EnergyPLANin verkkosivuilta. 

 

Lappeenrannan alueella teollisuus on merkittävin energiankuluttaja ja -tuottaja. Energian 

loppukäytöstä teollisuuden höyryn- ja lämmönkäytön osuus on 64 % ja teollisuuden 

sähkönkäytön 21 %. Jäljelle jäävä 15 %:n osuus koostuu kiinteistöjen lämmityksestä sekä 

palveluiden, rakentamisen, asumisen ja maatalouden sähkönkäytöstä. Alueen suuren 
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metsäteollisuuden määrän takia metsäteollisuuden sivuvirrat ja biopolttoaineet ovat 

huomattavasti suurin polttoainevirta. 

4.1.1 Energiantarve 

Vuonna 2016 Lappeenrannassa kulutettiin sähköä yhteensä 2762 GWh, joka jakautuu 

teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen sekä asumisen ja maatalouden sähkönkäyttöön 

taulukon 1 mukaisesti. (Energiateollisuus ry 2019) 

 

Taulukko 1. Sähkönkäyttö Lappeenrannassa vuonna 2016. (Energiateollisuus ry 2019) 

 

Asuminen ja 

maatalous 

[GWh] 

Palvelut ja 

rakentaminen 

[GWh] 

Teollisuus 

 

[GWh] 

Yhteensä 

 

[GWh] 

246 303 2213 2762 

 

Lämmöntarve sen sijaan jakautuu kiinteistöjen lämmitystarpeeseen sekä teollisuuden 

prosessihöyryn- ja lämmönkäyttöön taulukon 2 mukaisesti. 

 

Taulukko 2. Lämmöntarve Lappeenrannassa vuonna 2016. (LCA Consulting Oy 2018, 37) 

 

 

 

4.1.2 Energiantuotanto 

Lappeenrannassa tuotetaan sähköä sekä erillistuotantona että yhdistettynä sähkön- ja 

lämmöntuotantona CHP-laitoksissa. Erillissähkö tuotetaan pääosin tuulivoimalla 

Muukon tuulipuistossa ja lisäksi n. 1 GWh tuotetaan aurinkopaneeleilla. Muukon 

tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho on 21 MW ja vähätuulisena vuotena 2016 ne 

tuottivat 32,98 GWh sähköä (LCA Consulting Oy 2018, 22). Käyttämällä 

EnergyPLAN:issä Childin (2014) luomaa Suomen tuulivoimajakaumaa, saadaan 

arvioitua vuoden normaaliksi tuulivoimatuotannoksi 59,14 GWh. Mallinnuksessa on 

oletettu kapasiteettikertoimen CF arvoiksi tuulivoimalle 0,32 ja aurinkosähkölle 0,11. 

 

Kiinteistöjen 

lämmitys 

[GWh] 

Teollisuuden höyryn- ja 

lämmönkäyttö 

[GWh] 

Yhteensä 

 

[GWh] 

1047,6 6840,3 7887,9 
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Lappeenrannan alueen paperiteollisuuden toimijat tuottavat tehtaiden yhteydessä CHP:lla 

sähköä ja lämpöä omiin tarpeisiinsa. Poikkeuksena on Kaukaan Voima Oy (KauVo), joka 

tuottaa Kaukaan tehtaille menevän prosessihöyryn ja sähkön lisäksi kaukolämpöä 

Lappeenrannan kaukolämpöverkkoon. EnergyPLAN-ohjelmassa KauVon kaukolämmön 

CHP-tuotantoa tarkastellaan omana ryhmänä, jonka lämmöntuottohyötysuhde on 50 % ja 

sähköntuottohyötysuhde 40 %. Muu CHP-tuotanto ja teollisuuden lämpölaitosten 

lämmöntuotanto on yhdistetty toiseksi ryhmäksi. Näin voidaan yksinkertaistaa 

tarkastelua merkittävästi. Kaukaan Voiman sähkötehoksi on ilmoitettu 125 MW ja 

lämpötehoksi 262 MW, joka jakautuu kaukolämpöön 110 MW ja prosessihöyryyn 152 

MW (Pohjolan Voima 2020). Vuonna 2016 CHP-laitokset tuottivat sähköä yhteensä 1348 

GWh. (LCA Consulting Oy 2018, 37) 

 

Lappeenrannan sähkötase on teollisuuden suuren energiantarpeen vuoksi alijäämäinen, 

jonka takia Lappeenranta on riippuvainen sähkön nettotuonnista. Vuonna 2016 

Lappeenrantaan tuotiin sähköä 1380 GWh heikon tuulivoimatuotannon takia. Arvioidulla 

normaalilla tuulivoimatuotannolla tuonti olisi ollut 1354 GWh. Taulukkoon 3 on koottu 

Lappeenrannan sähköntuotanto- ja nettotuontimäärät, jotka yhdessä kattavat 2762 GWh:n 

sähkönkulutuksen. (LCA Consulting Oy 2018, 37) 

 

Taulukko 3. Lappeenrannan sähköntuotanto ja nettotuonti vuonna 2016. (LCA Consulting Oy 

2018, 37) 

 

Tuulivoima 

[GWh] 

Aurinkosähkö 

[GWh] 

Teollisuuden sähköntuotanto 

[GWh] 

Sähkön nettotuonti 

[GWh] 

59 1 1348 1354 

 

Kiinteistöjen lämmitys toteutetaan joko erillislämmityksellä tai kaukolämmöllä. 

Lappeenrannan alueella on yksi suuri kaukolämpöverkko ja erillisiä aluelämpöverkkoja. 

Kiinteistöjen lämmityksestä 572,7 GWh tuotetaan kaukolämmöllä ja kaukolämpöverkon 

siirtohäviöiksi on ilmoitettu 12,2 % (LCA Consulting Oy 2018, 33). Suureen 

kaukolämpöverkkoon kuuluvien lämpölaitosten teho on yhteensä 250 MW ja erillisiin 

aluelämpöverkkoihin kuuluvien lämpölaitosten teho 28 MW. Kaukolämpökattiloiden 

hyötysuhteena on käytetty 90 %. (LCA Consulting Oy 2018, 24) 
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Kiinteistöjen lämmityksestä 474,9 GWh toteutetaan erillislämmityksellä, eli omalla 

kattilalla, lämpöpumpulla tai sähkölämmityksellä (LCA Consulting Oy 2018, 37). 

Kiinteistöjen erillislämmityksen 105,2 GWh:n suuruisesta tuntemattomasta 

lämmönlähteestä 82,8 GWh on oletettu puupohjaisiksi polttoaineiksi ja 22,4 GWh 

lämpöpumpuilla tuotetuksi. 

 

Teollisuuden höyryn- ja lämmönkäytöstä 6736,7 GWh tuotetaan tehtaiden omilla CHP-

laitoksilla ja loput 103,6 GWh tuotetaan teollisuuden lämpölaitoksilla. Taulukkoon 4 on 

koottu Lappeenrannan lämmöntuotantomäärät lähteittäin. (LCA Consulting Oy 2018, 37) 

 

Taulukko 4. Lämmöntuotantomäärät Lappeenrannassa vuonna 2016. (LCA Consulting Oy 

2018, 37) 

 

Kiinteistöjen 

erillislämmitys 

[GWh] 

Kaukolämpö- 

laitokset 

[GWh] 

KauVo CHP, 

kaukolämpö 

[GWh] 

Teollisuuden CHP- 

ja lämpölaitokset 

[GWh] 

474,9 104,7 468,0 6840,3 

4.1.3 Kustannukset ja polttoaineiden päästökertoimet 

Lappeenrannan energiajärjestelmän kustannuksien laskennassa hyödynnetään LUT-

yliopiston tutkijatohtori Michael Childin (2014) luoman Suomen 2012 EnergyPLAN-

mallin sisältämää kustannusdataa. Kiinteiden ja muuttuvien kustannuksien oletetaan 

olevan Lappeenrannassa vuonna 2016 samaa luokkaa kuin Suomessa keskimäärin 

vuonna 2012. Lappeenrannan energiajärjestelmän kannalta olennaiset kustannukset ovat 

työn liitteenä. 

 

Hiilidioksidipäästöjen hinnaksi on oletettu 25 €/t CO2, jonka paikkeilla todellinen hinta 

on vuoden sisällä pysytellyt (Markets Insider 2020). Sähkön markkinahinnalle käytetään 

Childin (2014) luoman Suomen 2012 mallin jakaumatiedostoa, jolla saadaan vuoden 

keskimääräiseksi sähkön hinnaksi 37 €/MWh. 

 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 polttoaineluokituksesta saadaan CO2-päästökertoimet 

Lappeenrannassa käytetyille polttoaineille. Päästökertoimet ovat taulukoituna taulukossa 

5. EnergyPLAN-ohjelmassa biomassa on päästötöntä, jonka takia sille ei syötetä 

päästökerrointa. 
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Taulukko 5. Polttoaineiden CO2-päästökertoimet. (Tilastokeskus 2020) 

 

Turve 

[kg/GJ] 

Kevyt polttoöljy 

[kg/GJ] 

Maakaasu 

[kg/GJ] 

107,6 73,1 55,3 

4.2 Kehitystoimenpiteet energiajärjestelmään 

Lappeenrannan tämänhetkiselle energiajärjestelmälle luodaan kaksi referenssimallia. 

Ensimmäinen referenssimalli kuvaa Lappeenrannan todellista tilannetta ja siinä on 

mukana sähkön nettotuonti. Toisessa referenssimallissa nettotuonti on oletettu kokonaan 

Lappeenrannassa omalla lauhdevoimalaitoksella tuotetuksi samalla polttoainejakaumalla 

kuin Lappeenrannan CHP-laitoksissa. Näin saadaan huomioitua myös Lappeenrannan 

ulkopuolelta tulevan tuontisähkön tuotannosta aiheutuva polttoaineiden kulutus ja CO2-

päästö. Kehitystoimenpiteitä lähdetään suorittamaan toiseen referenssimalliin.  

4.2.1 Lämpöpumppujen lisäys 

Ensimmäisenä kehitystoimenpiteenä on lämpöpumppujen lisääminen Lappeenrannan 

nykyiseen energiajärjestelmään. Teollisuuden hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää 

lämpöpumppujen lämmönlähteenä 0-40 MW mm. UPM Kymmen Oyj:n Kaukaan 

tehtaalla (LCA Consulting Oy 2018, 65). Lämpöpumpuilla, joiden COP olisi 3 ja 

sähköteho yhteensä 10 MW, saataisiin 30 MW:n lämpöteho. 

4.2.2 Tuulivoiman lisäys 

Toisena kehitystoimenpiteenä on tuulivoiman lisääminen Lappeenrannan 

energiajärjestelmään, johon sisältyy nyt myös aiemmin lisätyt lämpöpumput. 

Lappeenrannan kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on arvioitu 

tuulivoiman energiantuotantopotentiaaliksi noin 70 GWh/a, mikä vastaisi noin 30 MW:n 

tuulipuistoa (LCA Consulting Oy 2018, 8, 53). Oletetaan kuitenkin, että tuulivoimaloiden 

rakentaminen helpottuisi suuresti Lappeenrannan alueella ja tuulivoimakapasiteettia 

voitaisiin nostaa aiemmasta 21 MW:sta jopa 200 MW:iin. Tämä vaatisi noin 60 uutta 3 

MW:n tuulivoimalaa. 
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4.2.3 Aurinkosähkön lisäys 

Kolmantena kehitystoimenpiteenä on aurinkosähkön lisääminen Lappeenrannan 

energiajärjestelmään, jossa on lämpöpumppu- ja tuulivoimalisäykset. Aurinkosähkön 

tuotantopotentiaaliksi on arvioitu n. 170 GWh/a, jos kaikkien Lappeenrannan 

kiinteistöjen soveltuville katoille asennettaisiin aurinkopaneeleita (LCA Consulting Oy 

2018, 56). Oletetaan, että Lappeenrannan aurinkosähkökapasiteettia voidaan nostaa 

aiemmasta 1 MW:sta arvoon 100 MW. Tämä tarkoittaisi sitä, että 

aurinkosähköpotentiaalista hyödynnettäisiin alle 100 GWh. 

4.3 Toimenpiteiden vaikutukset 

Uusiutuvaa energiaa lisäävien kehitystoimenpiteiden seurauksia arvioidaan 

kokonaiskustannusten, kriittisen sähkön ylituotannon, CO2-päästöjen ja polttoaineen 

kulutuksen muutoksista. Näitä muutoksia verrataan alun referenssitilanteeseen. 

 

Tuulivoimaa ja aurinkosähköä lisättäessä verrataan myös kolmea teknisen simulaation eri 

sähkön- ja lämmöntasapainotusstrategiaa toisiinsa. Ensimmäinen strategia tasapainottaa 

lämmöntarpeen ja toinen strategia sekä sähkön- että lämmöntarpeen. Kolmas strategia 

tasapainottaa sekä sähkön- että lämmöntarpeen kuten strategia 2, mutta lisäksi siinä 

hyödynnetään lämpöpumppuja sähkön ylituotannon minimoimiseksi. Kolmannessa 

strategiassa käytetään aiemmin esiteltyjä teollisuuden hukkalämpöä hyödyntäviä 

lämpöpumppuja, joiden lämpöteho on 30 MW.  

4.3.1 Referenssitilanne 

Kuvassa 6 on EnergyPLAN-ohjelmasta saatu Lappeenrannan sähköntarvejakauma 

maaliskuulle. Sähköntarve noudattaa aiemmin määrättyä vuosijakaumaa. 
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Kuva 6. EnergyPLAN-ohjelmasta saatu Lappeenrannan sähköntarvejakauma maaliskuulle. 

 

Sähköntarpeen kattamiseksi tarvitaan sähköntuotantoa tai -tuontia. Kuvassa 7 on esitetty 

referenssimallin 1 mukainen Lappeenrannan sähköntuotantojakauma, jossa merkittävä 

osa käytetystä sähköstä tuodaan muualta (Import). Kuten kuvasta nähdään, CHP:lla 

tuotetaan suuri osa Lappeenrannassa käytetystä sähköstä. Referenssimallissa tuulivoiman 

(RES12) ja aurinkosähkön (RES34) osuudet ovat melko merkityksettömät. 

 

 

Kuva 7. EnergyPLAN-ohjelmasta saatu Lappeenrannan maaliskuun sähköntuotantojakauma. 

 

Kuva 8 esittää toista referenssimallia, jossa tuontisähkö on oletettu Lappeenrannassa 

omalla lauhdevoimalaitoksella tuotetuksi (PP+). CHP:n ja uusiutuvien 

energiantuotantotapojen osuudet pysyvät referenssimalleissa samoina. 
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Kuva 8. EnergyPLAN-ohjelmasta saatu Lappeenrannan maaliskuun sähköntuotantojakauma. 

 

Taulukossa 6 on esitetty kahden eri referenssitilanteen tulokset. Kummassakaan 

tapauksessa ei esiinny kriittistä sähkön ylituotantoa, koska tapauksessa 1 sähköntuotanto 

on joka ajanhetkellä alijäämäistä ja tapauksessa 2 oletettu lauhdevoimalaitos tuottaa 

sähköä vain tarpeeseen. Referenssitilanteessa 2 oletetaan tuontisähkö itse tuotetuksi, 

jonka takia polttoainekulutus ja CO2-päästöt ovat suuremmat. Kustannukset ovat 

tapauksessa 1 pienemmät, joten sähkön tuonti tulisi näillä kustannusarvoilla halvemmaksi 

kuin sen tuottaminen itse.  

 

Taulukko 6. Referenssitilanteiden tulokset. 

 

 CEEP 

[GWh/a] 

Kustannukset 

[milj €/a] 

Polttoainekulutus 

[GWh/a] 

CO2-päästöt 

[kt/a] 

Referenssi 1 0 450,524 11225,41 352,835 

Referenssi 2 0 500,457 14234,03 481,855 

4.3.2 Muutokset sähköntuotannossa 

Toteuttamalla referenssimalliin 2 suunnitellut kehitystoimenpiteet, saadaan 

EnergyPLAN-ohjelmasta kuvan 9 mukainen sähköntuotantojakauma. 

Energiajärjestelmään lisätyt 200 MW tuulivoimaa, 100 MW aurinkosähköä ja 30 MW:n 

lämpöpumput näkyvät kasvaneina tuulivoiman (RES12) ja aurinkosähkön (RES34) 

osuuksina sekä pienentyneenä lauhdevoimalaitostuotantona (PP+). Kuva on luotu 

käyttämällä strategiaa 3, jolloin sähkön- ja lämmöntarpeet ovat tasapainotettu, eikä 

sähkön ylituotantoa juurikaan esiinny. Sen vuoksi runsaan uusiutuvan sähköntuotannon 

aikaan CHP-tuotantoa on vähennetty. 
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Kuva 9. EnergyPLAN-ohjelmasta saatu Lappeenrannan maaliskuun sähköntuotantojakauma 

uusiutuvan energian lisäämisen jälkeen. 

 

Taulukossa 7 on verrattu referenssitilanteen ja kehitystoimenpiteiden jälkeisen tilanteen 

sähköntuotantoa keskenään. Lisätty uusiutuva energia korvaa pääasiassa sähkön tuontia. 

Uusiutuvaa energiaa lisäävien kehitystoimenpiteiden seurauksena Lappeenrannan sähkön 

nettotuonti pienenee 42,4 %.  

 

Taulukko 7. Lappeenrannan sähköntuotanto ja nettotuonti vuonna 2016 ja 

kehitystoimenpiteiden jälkeen. 

 

 Tuulivoima 

 

[GWh] 

Aurinkosähkö 

 

[GWh] 

Teollisuuden 

sähköntuotanto 

[GWh] 

Sähkön 

nettotuonti 

[GWh] 

Referenssitilanne 59 1 1348 1354 

Kehitystoimenpiteiden 

jälkeen 

563,23 98,15 1329,48 779,87 

4.3.3 CEEP 

Kriittistä sähkön ylituotantoa tarkasteltaessa asetetaan EnergyPLAN-ohjelmassa 

sähkönsiirtolinjan kapasiteetti nollaksi, jottei sähkön vienti olisi mahdollista. Sen lisäksi 

tulee tarkastaa, ettei ole käytössä CEEP-tuotantoa vähentäviä sääntelystrategioita. 

 

Kuvassa 10 on esitetty kriittisen sähkön ylituotannon kehitys tuulivoimaa asteittain 

lisättäessä 200 MW:iin. Sähköntuotanto CHP:lla yhdessä tuulivoimaloiden tai 

aurinkopaneelien kanssa voi johtaa hetkiin, jolloin sähköntuotanto ylittää tarpeen. 
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Ensimmäisellä strategialla alkaa esiintyä CEEP-tuotantoa noin 110 MW:n 

tuulivoimakapasiteetilla ja tämän jälkeen CEEP vain kasvaa sähköntuotantokapasiteetin 

kasvaessa. Toisella ja kolmannella strategialla CEEP-tuotantoa ei juurikaan esiinny, 

koska ne pyrkivät tasapainottamaan sähköntarpeen. Lisäksi strategiassa 3 lämpöpumput 

vaativat toimiakseen sähköä, mikä rajoittaa CEEP-tuotantoa. 

 

 

Kuva 10. Kriittisen sähkön ylituotanto eri tuulivoimakapasiteeteilla. 

 

Kuvassa 11 on esitetty kriittisen sähkön ylituotannon kehitys lisättäessä 100 MW 

aurinkopaneeleita asteittain järjestelmään, jossa on 200 MW tuulivoimaa. Strategialla 1 

CEEP kasvaa aurinkosähkökapasiteetin kasvaessa. Nyt voidaan havaita jo toisella ja 

kolmannellakin strategialla pieni määrä CEEP-tuotantoa. Tämä johtuu siitä, että 

uusiutuvaa energiaa lisätessä CHP-tuotantoa ei voida rajattomasti pienentää, koska 

CHP:lla tulee myös tuottaa tietty määrä lämpöä. Pienin CEEP-määrä saavutetaan 

kolmannen strategian lämpöpumppujen avulla. 

 

200 MW:n tuulivoima- ja 100 MW:n aurinkosähkökapasiteetilla saadaan CEEP-

tuotannolle maksimiarvoksi 126 631 kW. Tarvitaan siis noin 127 000 kW 

sähkönsiirtolinjakapasiteettia, jotta sähkön ylituotanto saadaan siirrettyä pois 

Lappeenrannasta. 
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Kuva 11. Kriittisen sähkön ylituotanto eri aurinkosähkökapasiteeteilla, kun energiajärjestelmässä 

on 200 MW tuulivoimaa. 

4.3.4 Kokonaiskustannukset 

Jotta tuloksista saataisiin vertailukelpoisia, oletetaan kustannuksienkin laskennassa 

referenssitilanteen 2 mukaisesti tuontisähkö Lappeenrannassa tuotetuksi. Tämä kasvattaa 

järjestelmän kustannuksia lauhdevoimalaitoksen investointikustannuksien, käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksien, polttoaineen hinnan ja CO2-päästömaksujen verran. 

Todellisessa järjestelmässä Lappeenranta maksaisi vain ostetusta sähköstä ja saisi tuottoa 

myydystä sähköstä. Tämän takia todelliset energiajärjestelmän kustannukset olisivat 

hieman erisuuruiset. 

 

Kuvissa 12 ja 13 on esitettynä Lappeenrannan energiajärjestelmän 

kokonaiskustannuksien muutos tuulivoimaa ja aurinkosähköä asteittain lisättäessä. 

Kuvan 12 tilanteessa nostetaan tuulivoimakapasiteettia 200 MW asti, jonka jälkeen 

järjestelmään lisätään aurinkosähköä kuvan 13 mukaisesti. Lämpöpumppujen 

tapauksessa kustannukset ovat jo alkujaan hieman korkeammat johtuen lämpöpumppujen 

investointikustannuksista. Tuulivoimakapasiteetin kasvaessa kokonaiskustannukset 

aluksi pienenevät, koska tuulivoima korvaa oletetun lauhdevoimalaitoksen tuottamaa 

sähköä vähentäen polttoainekustannuksia ja CO2-maksuja. Tuulivoima- ja 

aurinkosähkökapasiteetin kasvaessa asennetaan uusia tuulivoimaloita ja 

aurinkopaneeleja, mikä kasvattaa uusiutuvasta energiasta koituvia energiajärjestelmän 

kustannuksia. Koska lisätty uusiutuva energia on vaihtelevaa, tarvitaan koko ajan yhä 
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sama lauhdevoimalaitoskapasiteetti kattamaan hetket, jolloin uusiutuvaa sähköä ei ole 

saatavilla. Tämän takia järjestelmän kokonaiskustannukset kääntyvät lopulta nousuun 

noin 140 MW tuulivoimakapasiteetilla. Suuremman CEEP-tuotannon takia strategia 1 

koituu hieman halvemmaksi kuin strategia 2, koska sähkön ylituotannon myynnistä tulee 

tuloja. 

 

 

Kuva 12. Energiajärjestelmän kustannukset eri tuulivoimakapasiteeteilla. 

 

 

 

Kuva 13. Energiajärjestelmän kustannukset eri aurinkosähkökapasiteeteilla, kun 

energiajärjestelmässä on 200 MW tuulivoimaa. 
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Taulukossa 8 on esitetty energiajärjestelmän kokonaiskustannukset jokaisen 

lisäysvaiheen jälkeen. Huomataan, että suurin kustannusten muutos on 

referenssitilanteiden välillä. Koska uusiutuva energia lisätään referenssimalliin 2, 

verrataan kustannuksien muutoksia referenssimallin 2 kustannuksiin. Näin ollen 

uusiutuvan energian lisääminen järjestelmään ei merkittävästi lisää kustannuksia. 

 

Taulukko 8. Kokonaiskustannukset uusiutuvan energian eri lisäysvaiheiden jälkeen 

 

Referenssi 1 

 

 

 

[milj. €/a] 

Referenssi 2 

 

 

 

[milj. €/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput  

 

 

[milj. €/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima 

 

[milj. €/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima + 

Aurinkosähkö 

[milj. €/a] 

450,524 500,457 503,814 503,986 508,802 

4.3.5 Polttoaineen kokonaiskulutus 

Kuvissa 14 ja 15 on esitetty muutokset polttoaineen kokonaiskulutuksessa ensin 

tuulivoimaa ja sitten sen päälle aurinkosähköä asteittain lisättäessä. Polttoaineiden 

kulutus pienenee uusiutuvan energian korvatessa tuontisähköä. Suurin polttoainesäästö 

saavutetaan käyttämällä lämpöpumppuja, koska tällöin voidaan hyödyntää 

ylijäämäsähköä lämmöntuotantoon, eikä tätä lämpöä tarvitse tuottaa polttoaineilla. 

Strategialla 1 tuotetaan eniten ylimääräistä sähköä, joten polttoainekulutus on siinä 

tapauksessa suurin. 
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Kuva 14. Polttoainekulutus eri tuulivoimakapasiteeteilla. 

 

 

 

Kuva 15. Polttoainekulutus eri aurinkosähkökapasiteeteilla, kun energiajärjestelmässä on 200 

MW tuulivoimaa. 

 

Taulukossa 9 on energiajärjestelmän polttoainekulutus jokaisen lisäysvaiheen jälkeen. 

Kaikkien kehitystoimenpiteiden ollessa voimassa saavutetaan 1324 GWh:n 

polttoainesäästö vuodessa verrattuna referenssitilanteeseen 2. Suurin vaikutus on 

tuulivoiman lisäämisellä, mikä säästää polttoainetta noin 1100 GWh vuodessa. 
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Taulukko 9. Polttoainekulutus uusiutuvan energian eri lisäysvaiheiden jälkeen 

 

Referenssi 1 

 

 

 

[GWh/a] 

Referenssi 2 

 

 

 

[GWh/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput  

 

 

[GWh/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima 

 

[GWh/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima + 

Aurinkosähkö 

[GWh/a] 

11225,41 14234,03 14229,72 13121,45 12910,44 

4.3.6 CO2-päästöt 

Kuvissa 16 ja 17 on esitetty muutokset hiilidioksidipäästöissä ensin tuulivoimaa ja sitten 

aurinkosähköä asteittain lisättäessä. CO2-päästöihin vaikuttaa polttoaineen kulutus, joten 

polttoaineiden korvautuminen uusiutuvilla energialähteillä vähentää CO2-päästöjä. 

Lämpöpumpuilla saavutetaan suurin CO2-päästövähennys. 

 

 

Kuva 16. Hiilidioksidipäästöt eri tuulivoimakapasiteeteilla. 
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Kuva 17. Hiilidioksidipäästöt eri aurinkosähkökapasiteeteilla, kun energiajärjestelmässä on 200 

MW tuulivoimaa. 

 

Taulukossa 10 on energiajärjestelmän CO2-päästöt jokaisen lisäysvaiheen jälkeen. 

Kehitystoimenpiteiden vaikutuksesta CO2-päästöt vähenevät noin 57 kilotonnia 

referenssitilanteesta. 

 

Taulukko 10. Hiilidioksidipäästöt uusiutuvan energian eri lisäysvaiheiden jälkeen 

 

Referenssi 1 

 

 

 

[kt/a] 

Referenssi 2 

 

 

 

[kt/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput  

 

 

[kt/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima 

 

[kt/a] 

Referenssi 2 + 

Lämpöpumput + 

Tuulivoima + 

Aurinkosähkö 

[kt/a] 

352,835 481,855 481,67 434,14 425,09 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteina olivat EnergyPLAN-ohjelman esittely ja Lappeenrannan 

energiajärjestelmän kehittäminen uusiutuvammaksi esimerkkimallinnuksella. 

EnergyPLAN osoittautui toimivaksi mallinnusohjelmaksi Lappeenrannan 

energiajärjestelmän tarkasteluun ja lisätyn uusiutuvan energian vaikutusten arvioimiseen. 

 

Kun Lappeenrannan energiajärjestelmään nostetaan tuulivoiman osuus 200 MW:iin ja 

aurinkosähkön 100 MW:iin sekä lisätään 30 MW lämpöpumppuja, saadaan noin 600 

GWh lisää uusiutuvaa energiaa vuodessa. Tämä vähentää polttoainekulutusta 9,3 % ja 

CO2-päästöjä 11,8 % ilman merkittävää kustannusten kasvua. Toisaalta lisätty uusiutuva 

sähköntuotanto korvaa pääasiassa sähkön tuontia, joten tuontisähkön tuotantotapa 

määrittää todelliset ilmastovaikutukset. Esimerkkimallinnuksessa oletettiin, että 

tuontisähkö tuotettiin enimmäkseen puupohjaisilla polttoaineilla lauhdevoimalaitoksessa. 

Todellisuudessa tuontisähköstä iso osa olisi oletettavasti ydin- tai vesivoimalla tuotettua 

sähköä. Todelliset päästövähennykset olisivat siten todennäköisesti saatuja tuloksia 

pienemmät.  

 

Uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteetin kasvu aiheuttaa joinakin hetkinä sähkön 

ylituotantoa. Ylituotantoa voidaan kuitenkin minimoida strategioilla 2 ja 3 

tasapainottamalla sähkön- ja lämmöntuotantoa. Kehitystoimenpiteillä saadaan 

vähennettyä sähkön nettotuontia 42,4 % aiemmasta 1354 GWh:sta arvoon 780 GWh. 

 

Lappeenrannan energiajärjestelmän tila on jo nykyhetkellä melko hyvä, koska sähkön- ja 

lämmöntuotanto toteutetaan lähes kokonaan CHP:lla ja uusiutuvilla. Tämän lisäksi 

kaukolämmön osuus kiinteistöjen lämmityksessä on melko suuri. Tämä vaikeuttaa 

realististen kehitystoimenpiteiden toteuttamista. Esimerkkimallinnuksessa erityisesti 

tuulivoiman lisäystä on reilusti liioiteltu arvioituun potentiaaliin nähden, jotta 

EnergyPLAN-ohjelman toimintaa voitaisiin paremmin esitellä. Todellisten potentiaalien 

rajoissa vaikutukset olisivat jääneet pienemmiksi. 

 

Esimerkkimallinnuksessa on tehty monia oletuksia ja yksinkertaistuksia, joilla on 

vaikutuksia saatuihin tuloksiin. Luultavasti merkittävin vaikutus on tuontisähkön 
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olettamisella lauhdevoimalaitoksella tuotetuksi. Tarkastelun yksinkertaistamiseksi 

energiajärjestelmää on supistettu jättämällä pois mm. liikenne ja jäähdytys. Tarkempaa 

tarkastelua varten ne ovat helposti lisättävissä EnergyPLAN-ohjelmaan. Mallinnuksessa 

on hyödynnetty paljon Michael Childin luomaa Suomen 2012- mallia kustannustietojen 

ja jakaumien lähteenä. Tietojen on oletettu olevan suoraan päteviä Lappeenrannan 

energiajärjestelmän tarkasteluun. Todellisuudessa Lappeenrannan energiajärjestelmällä 

saattaa olla omia erityispiirteitä, jotka poikkeavat koko Suomen keskimääräisistä 

arvoista. 

 

Mallinnuksen referenssivuodeksi on valittu vuosi 2016, koska sille oli saatavilla eniten 

tietoa. Tiedot saattavat olla joiltain osin hieman vanhentuneita, mutta kuitenkin riittävän 

tarkkoja tähän esimerkkitarkasteluun. Oletuksia on jouduttu tekemään myös 

Lappeenrannan kokonaisenergiataseeseen. Esimerkiksi kiinteistöjen lämmityksessä 

käytetty tuntematon polttoaine on oletettu puuksi ja ilmalämmöksi. Tase sisältää myös 

joitakin epäloogisuuksia, kuten sen, että teollisuuden CHP-lämmöntuotannosta saatava 

lämpö häviöineen on suurempi kuin sen tuotantoon tarvittava primäärienergia. Eri 

virhelähteiden takia mallinnuksen tuloksiin on syytä suhtautua kriittisesti ja tuloksia 

voidaan pitää vain suuntaa antavina.  

 

Jatkokehityksenä Lappeenrannan energiajärjestelmään voitaisiin lisätä esimerkiksi 

energiavarastoja, jotka tasapainottaisivat jaksottaista uusiutuvaa energiaa. Myös 

kiinteistöjen lämmitystapoja voitaisiin kehittää uusiutuvammiksi lisäämällä 

lämpöpumppuja ja kaukolämmön osuutta. EnergyPLAN-ohjelmalla voidaan tehdä 

samanlaisia tarkasteluja myös muille kaupungeille tai vaikka koko Suomelle. 
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