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Tässä kandidaatintyössä perehdytään energiajärjestelmien mallintamiseen ja sen osuuteen 

tulevaisuuden energiajärjestelmien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työssä käydään läpi 

mallintamista, sen tarvetta, haasteita ja erilaisia mallintamiseen käytettäviä työkaluja. Mal-

lintamisen tarvetta ja mallinnustyökaluja tutkitaan kirjallisuudesta löytyvillä case -tutkimuk-

silla, jonka jälkeen työssä suoritetaan mallinnusprosessia havainnollistava esimerkkimallin-

nus EnergyPLAN -työkalulla. 

 

Useaan eri tarpeeseen kehitettyjen mallinnustyökalujen runsauden vuoksi työssä otetaan tar-

kempaan käsittelyyn kolme suositumpaa mallinnustyökalua ja selvitetään edellä mainittujen 

kirjallisuuden case -tutkimusten avulla, millaisiin kohteisiin työkaluja on käytetty. Samalla 

selvitetään työkalujen saatavuus ja teknisiä ominaisuuksia. 

 

Mallinnusprosessia havainnollistetaan mallintamalla Jyväskylän kaupungista kaksi skenaa-

riota: ensimmäisessä skenaariossa kaupungin energiatase mallinnetaan haettujen tietojen pe-

rusteella ilman muutoksia, jonka jälkeen skenaario 2:ssa energiajärjestelmään tuodaan uu-

siutuvaa energiaa. Mallinnuksessa onnistutaan korvaamaan kaikki turve ja kivihiili puupolt-

toaineilla, jolloin järjestelmän hiilidioksidipäästöt lisätyn tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuk-

sesta laskevat noin 73 % ja uusiutuvan energian osuus primäärienergiasta kasvaa 80 %:n.
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1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tutustuttaa lukija energiajärjestelmien mallintamiseen. 

Energiajärjestelmät ovat radikaalissa muutosvaiheessa. Monet kansainväliset sopimukset, 

esim. Kyoton sopimus ja Pariisin ilmastosopimus, ovat kehottaneet hallintoja valtio- ja pai-

kallistasolla panostamaan energiajärjestelmien tehokkuuteen sekä päästöjen hillitsemiseksi, 

että kustannustehokkuuden parantamiseksi. Etenkin uusiutuvien energialähteiden käyttöön-

ottoa on haluttu lisätä merkittävästi. Esimerkiksi Suomen Työ- ja Elinkeinoministeriön 

(2021) mukaan Suomen uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään, jotta vuoteen 2030 

mennessä uusiutuvien energianlähteiden osuus Suomen energian loppukulutuksesta on yli 

50 %. Vuonna 2019 uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen energian loppukulutuksesta 

oli 43 % (Tilastokeskus, 2020). 

 

Uusiutuvat energialähteet sähköntuotannossa ovat vain yksi osa modernisoitua energiajär-

jestelmää. Jo vuosikymmenten ajan sähkön ja lämmön tuotantoa on pyritty yhdistämään 

CHP (Combined Heat and Power) -voimalaitoksiin. Lisäksi esimerkiksi Suomessa teollisuu-

den hukkalämpöjä on hyödynnetty lähialueiden kaukolämmityksessä jo pitkään. Yksittäisten 

kotitalouksien lämmitysratkaisuissa on otettu käyttöön moderneja lämpöpumppuratkaisuja 

ja liikenteelle innovoidaan koko ajan uusia polttoaineita esimerkiksi biomassasta ja synteet-

tisesti vedystä.  

 

Edellä mainitut ratkaisut eivät kuitenkaan tehokkaimmillaan toimi yksinään, vaan moderni-

soidussa energiajärjestelmässä lähes kaikki energiajärjestelmän osat tukevat toisiaan. Tätä 

tukee esimerkiksi edellä mainittu CHP-laitos. Laitos tuottaa sähköä, jolloin höyryvoimalai-

tosprosessissa syntyvä lämpö siirretään kaukolämpöön. Esimerkiksi Suomessa jo pelkästään 

maantieteellisen sijainnin vuoksi lämmöntuotanto on hyvin oleellinen osa energiajärjestel-

mien suunnittelussa ja päivittämisessä. Suunnittelua hankaloittaa hyvin paljon myös uusiu-

tuvien energialähteiden ajallinen vaihtelu, etenkin tuuli- ja aurinkovoiman tapauksessa. 

Tämä luo monien uusiutuvien energialähteiden, ja niihin tarvittavien säätövoimien, kanssa 

erittäin monimutkaisen hajautetun tuotannon energiajärjestelmän, jota on hyvin vaikea suun-

nitella ja analysoida ilman tarkkaa mallintamista.  
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Tässä kandidaatintyössä käydään läpi energiajärjestelmän mallintamisen perusteita ja selvi-

tetään, millaisia mallinnustyökaluja mallien luomiseen käytetään. Lopuksi työssä suoritetaan 

esimerkkimallinnus, jolla havainnollistetaan mallintamisen mahdollisuuksia ja itse proses-

sia. 
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2 ENERGIAJÄRJESTELMIEN MALLINTAMINEN 

Mallintamisella tarkoitetaan esimerkiksi fysikaalisen tai matemaattisen ilmiön visualisoin-

tia, simulointia tai määrittämistä. Mallien tarkoitus voi olla yksinkertaisimmillaan asioiden 

parempi hahmottaminen esimerkiksi vuokaavion ja nuoliviivojen avulla ja monimutkaisim-

millaan suurten järjestelmien aika-askeleen toiminnan simulointia. Malleja käytetään myös 

ilmiöiden analysointiin ja niihin pohjautuvien järjestelmien kehittämiseen helpon muokatta-

vuuden ansiosta. 

 

Energiajärjestelmien tapauksessa mallit ovat usein aika-askel-perusteisia, joissa simuloidaan 

energiajärjestelmää esimerkiksi tunti-, kuukausi-, tai vuositasolla (Connolly et al., 2010a). 

Tällöin haluttu malli ns. ”toistaa” käynnissä olevan energiajärjestelmän ja kerää tietoa tulok-

sia varten. Energiaprosessien mallintamiseen verrattuna itse visuaalista mallintamista on 

melko vähän: yleensä energiajärjestelmien mallinnustyökalut syöttävät ulos tekstitiedos-

toina ja kuvaajina tuloksiaan, eikä visuaalisesti esimerkiksi animaationa. 

 

Energiajärjestelmien mallit pyrkivät huomioimaan tarkasteltavan alueen energiataseen 

kaikki osat. Tähän kuuluvat kohteen energiantarve, alueen itse tuottama energia voimalai-

toksista ja tuontienergia. Työkalut voivat huomioida myös yksityisesti tuotetun sähkön ja 

lämmön. Liikenteen energiatarve voidaan myös huomioida mallintaessa, jolloin työkaluilla 

voidaan mallintaa koko energiajärjestelmän jokaisen osa-alueen päästöt. Joissakin työka-

luissa myös sähkön hinta ja siirtokustannukset voidaan huomioida malleissa. 

 

Mallien tarkoitus on simuloida nykyistä energiajärjestelmää, johon valitulla työkalulla voi-

daan tehdä muutoksia. Näitä muutoksia tehdään esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentä-

miseksi, kustannustehokkuuden parantamiseksi, tai tuontienergian minimoimiseksi (Øster-

gaard, 2009a) (Connolly et al., 2010a). 

 

Työkaluihin siis syötetään sisään dataa, jotta työkalusta saadaan ulos haluttua dataa. Ener-

giajärjestelmien mallinnustyökaluissa nämä tulokset voivat tarkoittaa esimerkiksi eri ener-

gialähteiden päästöjä, kustannuksia tai sähköntuotannon kysyntää. Tulokset voidaan myös 

eritellä energialähteittäin, jotta vertailuja voidaan tehdä korvatessa esimerkiksi hiiltä käyt-

tävä lauhdevoimalaitos tuulivoimalla. On kuitenkin huomioitava, että kaikki 
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mallinnustyökalut eivät anna samoja tuloksia. Osa keskittyy enemmän energiajärjestelmien 

taloudellisiin puoliin, kuten investointeihin ja kysyntään, kun taas toiset keskittyvät päästö-

jen minimointiin ja uusiutuvien energialähteiden ajallisesti vaihtelevan tuotannon kompen-

sointiin (Connolly et al., 2010a). Esimerkiksi Østergaard (2009a) mainitsee tavoiteltaviksi 

tuloskriteereiksi energian tuonnin ja viennin, varavoiman määrän ja primäärienergian kulu-

tuksen. Kuvaan 1 on havainnollistettu työkalujen funktiota: niihin kirjattavia syötteitä ja tu-

loksia. 

 

 

Kuva 1. Esimerkkikaavio energiajärjestelmän mallintamisen työkalun funktiosta ja ulostu-

loista. 

 

Kuvasta 1 löytyvät hintatiedot voivat sisältää esimerkiksi polttoaineiden, investointien tai 

hiilidioksidipäästöjen hinnat. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi polttoaine-, investointi- 

ja kiinteät ylläpitokustannukset. 

2.1 Energiajärjestelmien mallintamisen tarve 

Mallintamisen tärkeimpiä hyötyjä on energiajärjestelmien tarkka analysointi. Kun koko 

energiajärjestelmää voidaan stimuloida aika-askeleella, esimerkiksi uusiutuvien energialäh-

teiden investointien mahdollisia hyötyjä ja riskejä voidaan arvioida ennen varsinaista inves-

tointipäätöstä (Mathiesen, 2011). Lisäksi uusiutuvien energialähteiden aiheuttamalle ajalli-

sesti hyvin vaihtelevalle energiatuotannolle voidaan määrittää optimi määrä varavoimaa ja 

säätövoimaa mallinnustyökalujen avulla hyvin vaivattomasti.  
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Analysoinnin tarvetta lisää myös etenkin pohjoismaissa vuodenajoista riippuva energian-

tarve. Kuvaan 2 on piirretty Suomen sähkönkulutus vuodelta 2020. Kuva havainnollistaa 

miten suuret vaihtelut Suomen sähkönkulutuksessa tapahtuvat kesän ja talven välillä. 

 

 

Kuva 2. Suomen sähkönkulutuksen jakauma kuukausittain vuodelta 2020 (NORDPOOL, 

2021). 

 

Kuvan 2 kaltaiset energiankulutuksen vaihtelut luovat lisää monimutkaisuutta energiajärjes-

telmään, etenkin kun niihin pyritään tuomaan uusiutuvien energialähteiden lämmitysratkai-

suja. Ilman energiajärjestelmän analysointia mallinnustyökalulla korvausprosessi olisi erit-

täin hankala toteuttaa. Esimerkiksi Robert Fischerin (et al., 2020) tutkimuksessa selvitettiin, 

että kaukolämmön sijasta yksittäisten kotitalouksien lämpöpumppuratkaisut pystyisivät 

merkittäviin (noin 60 %) hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin joka talouteen yltävän laajan 

kaukolämpöverkon sijasta. Tällöin myös lämmityskustannukset eivät kasva merkittävästi. 

Tutkimuksen kohteena oli Piteån kunta Ruotsissa, jonka energiajärjestelmää analysoitiin 

mallinnustyökalulla johtopäätöksien tueksi. 

 

Vuodenajallisten vaihteluiden lisäksi energiajärjestelmien suunnittelua hankaloittaa myös 

valtiotasolla alueelliset erot. Esimerkiksi tuulivoima on erittäin sijainnista riippuvainen ener-

gianlähde: Suomessakin suurin osa tuulivoiman kapasiteetista keskittyy länsirannikolle 

(Suomen Tuulivoimayhdistys, 2021). Keskitetymmän alueen, kuten kaupungin 
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energiajärjestelmän mallintamisessa tulee ottaa huomioon alueen omat erityispiirteet. Jos 

energiasuunnittelun kohteena oleva kaupunki tai lähiö ei sijoitu tuulivoiman kannalta sovel-

tuvalle alueelle, tuulivoimaa on hyvin hankala lisätä energiajärjestelmään. 

 

Lämmitysongelmien ratkaisemiseksi energiajärjestelmien mallinnustyökaluja käytetään 

myös tilanteissa, joissa esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotanto halutaan yhdistää. Connol-

lyn (et al., 2010b) tutkimuksessa pyrittiin mallintamaan Irlannin energiajärjestelmä niin, että 

siihen pystyttäisiin lisäämään maksimaalinen kapasiteetti tuulivoimaa. Tutkimuksen mu-

kaan Irlannissa suurin osa sähkön- ja lämmöntuotannosta oli eritelty omiin voimalaitok-

siinsa, joiden yhdistäminen oli iso osa järjestelmän modernisointia mallinnuksessa. 
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3 ENERGIAJÄRJESTELMIEN MALLINTAMISEN TYÖKALUJA 

Energiajärjestelmää voidaan mallintaa ja analysoida usealla eri tavalla useasta eri näkökul-

masta. Tästä syystä mallintamiseen ei lähtökohtaisesti löydy yhtä ns. ”oikeaa” mallinnus-

työkalua, vaan eri organisaatiot ovat kehittäneet omia työkalujaan omiin hieman erilaisiin 

tarpeisiinsa. Työkalujen kehittäjät ovat usein joko valtiotason hallintoja tai virastoja, yliopis-

toja tai yksityisiä yrityksiä. Connollyn (et al., 2010a) tekemän mallinnustyökalukyselyn mu-

kaan energiajärjestelmän mallinnustyökalut voidaan jakaa seitsemään eri luokkaan: 

 

1. Simulaatiotyökalut pyrkivät aika-askel- simuloinnilla analysoimaan syötettyä ener-

giatarvetta vastaavan tuotannon energiajärjestelmää. 

2. Skenaariotyökalut pyrkivät analysoimaan energiajärjestelmiä pitkällä tähtäimellä 

vuosittaisista tuloksista. 

3. Tasetyökalut pyrkivät analysoimaan markkinoiden käytöstä joko koko taloudessa tai 

tietyssä talouden osa-alueessa. 

4. ns. ”top-down” -työkalut pyrkivät tasetyökalujen tavoin analysoimaan markkinoiden 

käytöstä. Tässä tapauksessa nämä työkalut keskittyvät energian hintoihin, kuten säh-

kön hintaan, sen siirtokustannuksiin ja polttoainekustannuksiin, ja kysyntään. 

5. ns. ”bottom-up” -työkalut pyrkivät selvittämään järjestelmästä tiettyjä energiantuo-

tannon tekniikoita, joita hyödyntämällä työkalut pyrkivät analysoimaan eri inves-

tointivaihtoehtoja. 

6. Operaation optimointityökalut pyrkivät simulaatiotyökalujen tavoin analysoimaan 

energiajärjestelmää aika-askelein. Optimointityökalut kuitenkin pyrkivät myös 

muuttamaan energiajärjestelmää optimaaliseksi. 

7. Investointien optimointityökalut pyrkivät operaation optimointityökalujen tavoin op-

timoimaan energiajärjestelmän osa-aluetta, tässä tapauksessa investointeja. Usein in-

vestointien optimointityökalut voidaan ajatella myös skenaariotyökaluina. 

 

Taulukkoon 1 on koottu erilaisia mallinnustyökaluja luokiteltuina Connollyn (et al., 2010a) 

luokittelumenetelmän perusteella. On huomioitava, että lähes kaikki taulukoidut esimerkki-

työkalut eivät ole vain yhden tyyppisiä työkaluja.  
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Taulukko 1.  Eräitä Connollyn (et al., 2010a) luokittelumenetelmällä luokiteltuja mallin-

nustyökaluja. 

 Luokka 

  1 2 3 4 5 6 7 

BCHP X - - - X X - 

EnergyPLAN X X - - X X X 

energyPRO X X - - - X X 

ENPEP  X X X - - - 

H2RES X X - - X X - 

HOMER X - - - X X X 

RETScreen - X - - X - X 

STREAM X - - - - - - 

 

 

Näiden seitsemän luokan lisäksi työkaluja voidaan usein jakaa myös sen perusteella, mah-

dollistavatko ne ns. saaritilan energiajärjestelmälle. Saaritilassa energiajärjestelmä on itse-

näinen, ilman riippuvuutta tuontienergiasta tai siirtokapasiteetista (Østergaard, 2009a). Jot-

kut mallinnustyökalut mahdollistavat koko energiajärjestelmän korvaamisen uusiutuvilla 

energialähteillä.  

 

Yksittäisten työkalujen suosio voi riippua monesta teknisestä ominaisuudesta, mutta Con-

nollyn (et al., 2010a) tutkimuksen mukaan suosituimpia mallinnustyökaluja yhdistää ener-

giajärjestelmän yksittäisten kohteiden, esim. voimalaitoksen tai muun rakennuskohteen, tar-

kastelemisen mahdollisuus sekä tuotannollisesta, että taloudellisesta perspektiivistä.  Ku-

vaan 3 on piirretty diagrammi erilaisten työkalujen antamista hakutuloksista ScienceDirect 

-palvelussa ajalta 2010–2020. Kuvaajaa voi käyttää suuntaa antavana indikaattorina eri työ-

kalujen suosiosta, mutta on huomioitava, että kyseessä on vain yhden tietokannan hakutu-

lokset. Hakusanoina on käytetty työkalun nimeä, esim. EnergyPLAN tai RETScreen, ja HO-

MER:in tapauksessa myös kehittäjää: NREL ”and” HOMER. 
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Kuva 3. ScienceDirect- palvelun hakutulosten osumat erilaisille työkaluille piirrettynä dia-

grammina. 

 

Mallinnustyökalujen runsauden ja erilaisuuden vuoksi tässä kappaleessa otetaan tarkempaan 

käsittelyyn muutama suositumpi vapaasti ladattavissa oleva mallinnustyökalu ja selvitetään 

teknisten ominaisuuksien lisäksi, millaisia malleja työkaluilla on luotu ja mihin käyttötar-

koituksiin. Lisäksi kappaleessa tuodaan ilmi myös työkalujen saatavuus. 

3.1 RETScreen 

RETScreen, eli ”Reneweable Energy Technologies Screen” on Kanadan valtion kehittämä 

yksittäisten kohteiden energiajärjestelmien analysointityökalu, joka julkaistiin 30.04.1998. 

RETScreen on ollut jatkuvassa kehityksessä julkaisustaan lähtien. Työkalu on skenaariopoh-

jainen, joka ”bottom-up” -tyylillä pyrkii optimoimaan pitkällä tähtäimellä investointeja yk-

sittäisten energiakohteiden tarkastelun avulla. Näitä kohteita ovat esimerkiksi tuotantolai-

tokset, rakennukset, tai liikenne. Työkalu antaa investointianalyysien lisäksi myös tietoa 

energiajärjestelmäskenaarion päästöistä. (Government of Canada, 2021). 

 

RETScreen keskittyy yksittäisten kohteiden tarkasteluun: työkalulla voi määritellä tarkastel-

tavan kohteen ominaisuudet aina sijainnista energiantarpeeseen, jonka jälkeen kohteelle voi 

alkaa suunnittelemaan energiajärjestelmää eri energiamuodoin. Tähän kuuluvat esimerkiksi 

sähkö, lämmitys, valaistus ja ilmanvaihto. Kun kohteen energiatase on luotu, työkalulla 
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voidaan laskea investointikulut, riskianalyysit ja kohteesta lähtevät päästöt. Työkalulla pys-

tyy näin selvittämään esimerkiksi harkinnassa olevan voimalaitoksen taloudellisia riskejä ja 

investointikustannuksia. Yksittäisiä kohteita voidaan myös koota omaan portfolioon helpo-

tettua hallintaa varten. 

 

RETScreeniä on käytetty paljon energiamalleissa (ks. kuva 3) juuri sen keskitetyn käyttötar-

koituksensa takia. Mallinnettuja kohteita ovat olleet esimerkiksi maalämpölaitokset Ecuado-

rissa (Moya et al., 2018). Mallinnuksessa pyrittiin tuottamaan mahdollisimman tarkka in-

vestointianalyysi maalämpölaitoksen rahoittajille ja valtiotason päättäjille päätöksenteon tu-

eksi. RETScreenillä on myös mallinnettu isomman skaalan energiajärjestelmiä, kuten 

Chongmingin piirikunta Kiinassa (Pan et al., 2017). Tutkimuksessa selvitettiin investointi-

kustannuksia maakaasua käyttäville CHP-laitoksille ja biomassan käyttöönotolle. 

 

RETScreen on tällä hetkellä vapaasti ladattavissa ns. ”kokeilutilassa”, mutta tarkempi käyttö 

ja tulosten tarkastelu ja raportointi vaatii maksullisen lisenssin. RETScreenin kokeiluversio 

on ladattavissa Kanadan valtion verkkosivustolta (Government of Canada, 2021). 

3.2 HOMER 

HOMER, eli ”Hybrid Optimization Model for Electric Renewables” on Yhdysvaltalaisen 

National Renewable Energy Laboratory:n (NREL) kehittämä energiajärjestelmien simuloin-

tityökalu, joka julkaistiin ensimmäisen kerran 14.2.2000. HOMER on tällä hetkellä 

NREL:istä irtautuneen Underwriters Laboratories Inc. (UL) omistuksessa. HOMER on aika-

askel-perusteinen simulaatiotyökalu, joka energiajärjestelmän simuloinnin ja analysoinnin 

lisäksi pyrkii optimoimaan järjestelmää halutun kriteerin perusteella. Tämä voi olla esimer-

kiksi energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen minimointi tai mahdollisimman suuri uusiu-

tuvien energialähteiden osuus kokonaiskulutuksesta. (HOMER Energy, 2021) 

 

Muiden työkalujen tavoin HOMER:iin voidaan määrittää tarkasteltava energiajärjestelmä. 

Järjestelmään voidaan määrittää tarpeet sähkölle, lämmölle ja vedylle. Energiatarpeiden 

määrittämisen jälkeen työkaluun syötetään energiaa tuottavat yksiköt: voimalaitokset, tuuli- 

ja aurinkovoimalat, vesivoimalat yms. generaattoreineen. Energiatuotannon lisäksi HOMER 

ottaa huomioon myös mahdolliset energiavarastot, jonka jälkeen työkalu simuloi käyttäjän 
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määrittämällä aika-askeleella energiajärjestelmän. Aika-askel voi olla tunti-, kuukausi- tai 

vuositaso. Kun energiajärjestelmän simulaatio on tehty, työkalulla voidaan lisätä yksittäisinä 

komponentteina järjestelmään lisää esimerkiksi tuulivoimaa tai vetykennoja, jolloin HO-

MER voi pyrkiä optimoimaan energiajärjestelmää haluttujen tuloskriteerien avulla. Simu-

laatioon kirjataan myös polttoainekustannukset, inflaatioprosentti ja halutun energiajärjes-

telmäprojektin elinaika vuosissa. Tällöin HOMER voi tarjota tuloksissaan myös investoin-

tioptimointia ja kustannusten optimointia. 

 

HOMER:in suosio voi johtua sen kyvystä mallintaa ja analysoida uusiutuvia energiatuotan-

tomuotoja käyttäviä hybridijärjestelmiä (HRES – ”Hybrid Reneweable Energy Systems”), 

joissa uusiutuvat ja fossiiliset energiatuotantomuodot yhdistetään laajojen energiavarastojen 

kanssa energiatarpeen kattamiseksi. HRES-järjestelmät pyritään suunnittelemaan siten, että 

järjestelmän energiantarve saavutetaan riippumatta siitä, onko järjestelmä saaritilassa tai 

osana suurempaa verkkoa. (Bahramara et al., 2016) 

 

Työkalua on käytetty laaja-alaisesti moneen erilaiseen tutkimukseen, kuten esimerkiksi ve-

dyn käyttöönottoon energian varastoinnissa tavallisen sähköverkon rinnalla (Bennoua et al., 

2015). Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ratkaisuja ranskalaiseen energiajärjestelmään 

ydinvoiman ja ajallisesti vaihtelevien uusiutuvien energiatuotantomuotojen tueksi. Tutki-

muksessa todettiin vedyn elektrolyysiprosessin olevan sopivin ratkaisu tilanteeseen ja selvi-

tettiin HOMER:in avulla optimoitu kustannus- ja riskianalyysi potentiaalisen vetyverkon 

käyttöönotolle.  

 

Teknologisten ratkaisujen selvittämisen lisäksi HOMER:ia on käytetty myös puhtaasti ener-

giajärjestelmien taloudelliseen analyysiin ja tarkasteluun tulevaisuuden energiajärjestelmien 

kustannusten ennustamiseksi. Esimerkiksi Siddiqui ja Hittinger (2018) pyrkivät selvittä-

mään hajautettujen mikroverkkojen ja tavallisen laajan sähköverkon hintapariteetin ajankoh-

taa neljässä eli kohteessa: Yhdysvalloissa, Saksassa, Pakistanissa ja Etelä-Afrikassa. Tutki-

muksessa pyrittiin mallintamaan HOMER:illa mikroverkot jokaiseen kohteeseen, jotka si-

sälsivät paikallista uusiutuvaa energiantuotantoa, energiavaraston, ja fossiilisella polttoai-

neella toimivan generaattorin. HOMER:in avulla voitiin näin selvittää tarkastelukohteiden 
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erilaisten olosuhteiden perusteella mikroverkkojen pitkäikäisiä kustannuksia ja hintaparitee-

tit jokaiselle mikroverkolle perinteiseen laajaan sähköverkkoon verrattuna.  

 

HOMER vaatii maksullisen lisenssin, mutta työkalua pystyy käyttämään vapaasti rajoitetun 

21 päivän kokeilujakson ajan. HOMER on ladattavissa sen kehittäjän omilta verkkosivuilta 

(HOMER Energy, 2021). 

3.3 EnergyPLAN 

EnergyPLAN on vuonna 1999 julkaistu jatkuvassa kehityksessä oleva energiajärjestelmien 

simulointi- ja analysointityökalu. Työkalun ovat kehittäneet kestävän energian suunnitteluun 

keskittyvä tutkimusryhmä Aalborgin yliopistossa yhteistyössä PlanEnergin ja EMD A/S:n 

kanssa. Työkalu toimii deterministisesti – yhdet alkuarvot antavat aina vain yhdet tulokset. 

EnergyPLAN:illa on tarkoitus simuloida useita erilaisia energiaskenaarioita, joita käyttäjä 

voi vertailla keskenään päätöksenteon tukena. Työkalua on kehittäjienkin toimesta kuvailtu 

tulevaisuuden energiajärjestelmien mallinnustyökaluna ja keskittyy mallintamaan energia-

järjestelmäskenaarioita, jotka sisältävät tällä hetkellä suhteellisen vähäisessä käytössä mutta 

tulevaisuudessa suuressa käytössä olevia teknologioita, kuten synteettisiä polttoaineita tai 

biomassan kaasutustekniikoita. Vaikka EnergyPLAN on ensisijaisesti simulointityökalu, se 

sisältää myös järjestelmän optimointia. Optimoitavia parametrejä järjestelmissä ovat hiilidi-

oksidipäästöjen minimointi ja uusiutuvan energian osuuden maksimointi. (Lund et al., 2021) 

 

EnergyPLAN:in käyttö ei eroa merkittävästi muista simulointityökaluista. Työkaluun syöte-

tään simuloitavan energiajärjestelmän energiatarve, joka käsittää sähkön, lämmön, jäähdy-

tyksen, teollisuuden tarpeet, liikenteen ja kaikkien edellä mainittujen mahdolliset polttoai-

neet. Tämän jälkeen työkaluun syötetään järjestelmän oma energiantuotanto, jossa eritellään 

sähkö- ja lämmöntuotanto erilleen. Kulutuksen ja tuotannon lisäämisen jälkeen työkaluun 

voidaan lisätä mahdolliset energiavarastot, jonka jälkeen voidaan lisätä mahdolliset kustan-

nukset. EnergyPLAN antaa mahdollisuuden ajaa simulaation puhtaasti joko markkinatalou-

dellisesta, tai teknologisesta näkökulmasta. Markkinataloudellisessa simulaatiossa vain 

muuttuvat kustannukset huomioidaan, jolloin se soveltuu nykyisiin energiajärjestelmiin pa-

remmin. Koska tulevaisuudessa energiajärjestelmät tulevat olemaan riippuvaisempia itse 

tuotetusta uusiutuvasta energiasta, EnergyPLAN:illa voi simuloida järjestelmän myös 
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puhtaasti teknologioiden kustannusten ja elinkaarien avulla. Tällaisia energiajärjestelmiä 

ovat esimerkiksi 100 % uusiutuvalla energialla toimivat järjestelmät. 

 

Korkean uusiutuvan energian osuuden omaavien energiajärjestelmien suunnittelu on yksi 

EnergyPLAN:in yleisimmistä käyttökohteista (Østergaard, 2015). Esimerkiksi Child (et al., 

2019) selvitti tutkimuksessaan useita erilaisia skenaarioita Skotlannin energiajärjestelmälle. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota eri vaihtoehtoja silloin harkinnassa olleelle uudelle ydin-

voimalalle. Skenaariot sisälsivät eri määrän uusiutuvaa energiaa. Tutkimuksessa mallinnet-

tiin EnergyPLAN:lla ensin Skotlannin nykyinen skenaario, jonka jälkeen mallinnettiin vuo-

delle 2030 skenaariot ilman uutta ydinvoimalaa, ja ydinvoimalan kanssa. Tämän jälkeen tut-

kimuksessa mallinnettiin kaksi uusiutuvan energian skenaariota, toinen 75 %:lle ja toinen 

100 %:lle. 

 

Vastaavanlainen tutkimus on tehty myös Suomelle (Child & Breyer, 2016). Tutkimuksessa 

luotiin jälleen useampi eri uusiutuvan energian osuuden omaava skenaario, joita verrattiin 

keskenään. Tutkimuksessa luotiin referenssiskenaariot vuosille 2012 ja 2020, jonka jälkeen 

luotiin skenaarioita vuodelle 2050 eri tapauksille, riippuen ydinvoiman ja biomassan mää-

rästä. Keskeisimpiä huomioita malleissa oli aurinkovoiman mahdollisuus yllättävän pohjoi-

silla leveysasteilla, ja 100 % uusiutuvan energian skenaarion kilpailukyky ydinvoimaa sisäl-

täviin skenaarioihin verrattuna kustannusnäkökulmasta. 

 

EnergyPLAN on täysin ilmainen ohjelmisto, joka on ladattavissa kehittäjien verkkosivus-

tolta (EnergyPLAN, 2021a). EnergyPLAN:ia voi myös suorittaa MATLAB:in avulla, jos 

käyttäjä on asentanut ohjelmaan lisätyökalun, jolla käyttäjä pystyy syöttämään dataa Ener-

gyPLAN:iin ja lukemaan sen tuloksia MATLAB-ohjelmasta käsin (Cabrera et al., 2020). 
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4 ESIMERKKIMALLINNUS – JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Tämän kappaleen tarkoituksena on mallintaa energiajärjestelmä valitulla työkalulla. Mallin-

nuksella pyritään havainnollistamaan energiajärjestelmien mallintamista aina työkalun ja 

mallinnuskohteen valinnasta itse analyysiin ja tuloksiin. Mallinnus toteutetaan seuraavin kri-

teerein: 

 

1. Mallinnettava kohde on jokin alue, esimerkiksi kaupunki, naapurusto tai maakunta. 

2. Mallinnuskohde valitaan saatavilla olevien energiataseiden perusteella. 

3. Havainnollistukseen riittää yksinkertaistuksen vuoksi vain sähkön- ja lämmöntuo-

tanto. Mallinnuksesta jätetään pois liikenne ja mahdolliset energiavarastot. 

 

Mallinnuksen tavoitteena on mallintaa valitun kohteen energiajärjestelmä. Kun nykyinen 

energiajärjestelmä on simuloitu, mallinnetaan järjestelmä uudestaan sijoittamalla esimer-

kiksi fossiilisella polttoaineella tuotetun energian tilalle uusiutuvaa energiaa. Tällöin näitä 

kahta skenaariota pystytään vertailemaan keskenään, ja tekemään johtopäätöksiä uusiutu-

valla energialla korvaamisen kannattavuudesta. Keskeisimmät verrattavat tulokset ovat CO2 

-päästöt, uusiutuvan energian osuus energiajärjestelmästä, polttoaineen kulutus ja kustan-

nukset. 

4.1 Työkalun valinta 

Koska mallintamisen tarkoituksena on luoda kaksi toisiinsa verrattavaa skenaariota, tarvi-

taan työkalu, joka mahdollistaa skenaarioiden tarkastelun pidemmälle aikavälille vuosittai-

sista tuloksista. Jotta nämä skenaariot voidaan mallintaa, työkalun tulee pystyä simuloimaan 

energiajärjestelmää halutulla aika-askeleella. Simulaation tuloksista voidaan tällöin laatia 

skenaario järjestelmälle, kun mallia ajetaan tarpeeksi pitkälle.  

 

Mallinnuskriteerien ja edellä mainittujen haluttujen ominaisuuksien perusteella parhaiten so-

veltuvin työkalu on EnergyPLAN. Ohjelma on myös täysin ilmainen ja helposti saatavilla 

tätä työtä varten.  
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4.2 Mallinnuskohteen valinta ja kuvaus 

Mallinnuskohdetta valittaessa pyritään aiemmin mainittujen kriteereiden perusteella löytä-

mään kohde, jonka energiataseet ovat helposti saatavilla. Lisäksi kohteen olisi hyvä olla jo-

kin rajattu alue, kuten esimerkiksi kaupunki. Tällöin valittua EnergyPLAN:ia voidaan hyö-

dyntää työkalun ominaisuuksien mukaisesti paremmin.  

 

Edellä mainittujen kriteerien perustella kohteeksi valitaan Jyväskylän kaupunki. Kaupun-

gista on tehty vuonna 2017 BENET Oy:n toimesta energian kuntakatselmus, joka sisältää 

energiataseet Jyväskylälle (Penttinen & Ojaniemi, 2017). Kuntakatselmuksesta käy myös 

ilmi, että Jyväskylässä on paljon potentiaalia korvata etenkin lämmityksen puolella öljyläm-

mitystä lämpöpumpuilla. Myös aurinkoenergialla korvaamiselle on potentiaalia. On huomi-

oitava, että raportti sisältää vanhentunutta tietoa: esimerkiksi raportissa kuvailtu Jyväskylän 

energiatase perustuu silloisiin viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin vuodelta 2014. Tästä 

huolimatta raportin tuloksia voidaan käyttää tässä esimerkkimallinnuksessa.  

 

Jyväskylä on Keski-Suomen maakuntakeskus, joka sijoittuu Päijänteen pohjoispuolelle. 

Pinta-alaa kaupungilla on 1466,35 km2, josta noin 20 % on vesistöä. Kaupungin väkiluku on 

vuoden 2020 lopulla mitattuna 143 420 asukasta, ja sen asukastiheys on 122,5 asukasta ne-

liökilometriä kohden. (Jyväskylän Kaupunki, 2021a). Penttisen ja Ojaniemen (2017, 3) ra-

portin mukaan Jyväskylän energiankulutuksesta suurin osa menee rakennusten lämmittämi-

seen, liikenteeseen ja asumisen ja palveluiden sähkönkulutukseen. Taulukkoon 2 on kirjattu 

Jyväskylän energiakulutus lähteittäin. Kuvaan 4 on eritelty uusiutuvien ja uusiutumattomien 

energialähteiden osuudet, ja kuvaan 5 on piirretty havainnollistava diagrammi taulukon 2 

arvoista. 
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Taulukko 2. Jyväskylän kaupungin energiakulutus energialähteittäin vuonna 2014 ilman 

häviöitä (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 6). 

  Energiankulutus 

  [GWh/a] [%] 

Öljy 1276 27,21 % 

Kivihiili 257 5,48 % 

Turve 978 20,85 % 

Tuonti 497 10,60 % 

Puupolttoaine 1541 32,86 % 

Biopolttoaine 55 1,17 % 

Biokaasu 33 0,70 % 

Tuulivoima 0 0,00 % 

Aurinkovoima 0 0,00 % 

Vesivoima 23 0,49 % 

Lämpöpumput 30 0,64 % 

yht. 4690  
 

 

 

Kuva 4. Jyväskylän kaupungin energiakulutuksen lähteet eritelty uusiutuviin ja uusiutumat-

tomiin (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 6). 
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Kuva 5. Diagrammi taulukon 2 energiakulutuksista (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 6). 

 

Taulukosta ja kuvista voidaan huomata, että Jyväskylässä on merkittävästi potentiaalia kor-

vata uusiutumatonta energiaa uusiutuvalla. Suurin osa tästä potentiaalista on Penttisen ja 

Ojaniemen (2017, 4–5) mukaan lämmityksessä, mutta myös sähköntuotantoa pystyttäisiin 

korvaamaan uusiutuvien puu- ja biopolttoaineiden avulla. Kuten taulukosta 2 voidaan ha-

vainnoida, Jyväskylässä ei vuonna 2014 ollut käytössä merkittäviä määriä tuuli- tai aurinko-

voimaa.  

 

Jyväskylän energiakulutuksen kohteet on piirretty kuvaan 6. Kuvasta huomataan, että yli 

puolet energiankulutuksesta menee rakennusten lämmittämiseen, noin 52 % kokonaiskulu-

tuksesta. Tieliikenteen käyttöön menee 20 %, teollisuudelle 9 % ja muulle sähkönkulutuk-

selle 19 %. Rakennusten lämmittäminen voidaan jakaa vielä lämmitystavoittain kuvaan 7, 

josta huomataan kaukolämmön olevan suurin lämmöntuotantotapa 70 %:lla. Teollisuuden 

energiankulutus jakaantuu sähköön ja prosessilämpöön, josta sähkö vie 62 % ja prosessi-

lämpö 38 %. Muu sähkönkulutus jakaantuu tasaisesti asumisen, maatalouden, palveluiden 

ja rakentamisen välille. (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 15) 
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Kuva 6. Jyväskylän energiakulutuksen kohteet vuonna 2014 (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 

15). 

 

 

Kuva 7. Rakennusten lämmityksen tuotantotapojen jakauma (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 

13–15). 
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4.3 Skenaario 1: Kohteen mallintaminen 

Mallinnuksessa simuloidaan kaksi skenaariota: Skenaario 1 sisältää Jyväskylän energiata-

seen sellaisenaan kuin se on Penttisen ja Ojaniemen (2017,15) raportissa selvitetty ilman 

teollisuutta, liikennettä ja tuontisähköä. Skenaario 2 on muunneltu malli skenaario 1:stä, 

jossa korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, etenkin puupolttoaineilla esimerkiksi 

lämmöntuotannossa. Myös uusiutuvaa energiatuotannon teknologiaa otetaan käyttöön, ku-

ten lämpöpumppuja ja aurinko- ja tuulivoimaa. Keskeisin korvattava polttoaine CHP-tuo-

tannossa on turve, joka pyritään korvaamaan uusiutuvilla puupolttoaineilla.  

 

4.3.1 Energiantarve – sähkö ja lämpö 

EnergyPLAN jakaa energiatarpeen määrittämisen kuuteen eri välilehteen: sähkö, lämmitys, 

jäähdytys, teollisuus, liikenne ja vedenkäsittely. Tässä mallinnuksessa teollisuus, liikenne ja 

vedenkäsittely jätetään huomioimatta.  

 

Koska EnergyPLAN suorittaa mallinnuksen vuosittaisista tuloksista, ohjelmaan on määri-

tettävä erillisiä jakaumatiedostoja. Jakaumatiedostot koostuvat tuntikohtaisista arvoista esi-

merkiksi sähkönkulutuksessa. Jokaisen tunnin arvot kirjataan omalle rivilleen, vuoden alusta 

vuoden loppuun saakka. Käyttäjä voi määrittää jakaumatiedostot itse, mutta tähän mallin-

nukseen käytetään Michael Childin ja Christian Breyerin (2016) tekemiä jakaumatiedostoja 

Suomelle vuoden 2012 tiedoista. Nämä tiedostot kattavat sähkön ja lämmön tuotannot ja 

kulutukset, uusiutuvien energialähteiden tuotantojakaumat, ydinvoiman tuotantojakaumat ja 

kustannusjakaumat. Nämä jakaumatiedostot ovat saatavissa myös EnergyPLAN:in verkko-

sivustolta (EnergyPLAN, 2021b). 

 

Kun ohjelmaan on syötetty tarvittavat jakaumatiedostot, voidaan aloittaa energiataseen mää-

ritys. Ensimmäisenä ohjelmaan kirjataan sähköntarve, josta vähennetään sähkölämmityksen 

ja lämpöpumppujen sähkönkulutuksen osuudet, jotka kirjataan lämmityksen välilehdelle. 

 

Koska energiajärjestelmän tuontisähkön tuotantotapaa ja hiilidioksidipäästöjä ei voida huo-

mioida mallissa, tuontisähköä ei huomioida sähköntarvetta määrittäessä. Kokonaissähkön-

tarve voidaan siis selvittää vähentämällä Penttisen & Ojaniemen (2017, 15) raportin 
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energiataseen mukaan teollisuuden sähkön ja muun sähkönkulutuksen yhteenlasketusta säh-

könkulutuksesta sähkölämmityksen ja lämpöpumppujen määrän: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = (𝐸𝑡𝑒𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝐸𝑚𝑢𝑢) − 𝐸𝑙𝑝 − 𝐸𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 (1) 

 

Taulukkoon 3 on kirjattu yhtälön (1) muuttujien arvot ja niillä laskettu kokonaissähköntarve. 

 

Taulukko 3. Yhtälöön (1) kirjattavat arvot energiataseesta: Teollisuuden sähkönkulutus, 

muu sähkönkulutus (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 15), lämpöpumppujen osuus lämmöntar-

peesta, sähkölämmityksen osuus lämmöntarpeesta, ja yhtälöllä (1) laskettu kokonaissähkön-

tarve. 

Eteollisuus Emuu Elp Elämmitys Etot 

[GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] 

260,42 886,73 8,09 315,49 823,57 

 

 

Lämmitys jakaantuu kahteen osaan: yksittäisten kohteiden lämmitykseen ja kaukolämmi-

tykseen. Yksityislämmityksessä ohjelmaan kirjataan kohteiden yhteenlaskettu lämmöntarve, 

ja lämpökattiloiden hyötysuhteet. Kattilat jaotellaan polttoaineiden mukaan kivihiileen, öl-

jyyn, maakaasuun ja biomassaan. Kattiloiden lisäksi myös yksittäisen sähkölämmityksen 

kulutus ja lämpöpumput kirjataan tähän kohtaan.  Kaukolämpö jaetaan EnergyPLAN:ssa 

kolmeen erilliseen ryhmään: ensimmäinen ryhmä sisältää pelkästään lämmöntuotantoon 

keskittyneet laitokset, toinen ryhmä pienet CHP-laitokset, ja kolmas ryhmä suuret CHP-lai-

tokset.  

 

Koska Penttisen ja Ojaniemen (2017, 15) energiataseessa on huomioitu häviöt jokaisessa 

kulutuskohteessa, EnergyPLAN:iin voidaan kirjata lämmöntarpeen arvot jokaiselle läm-

mönkulutuskohteelle noin 0,9 hyötysuhteella. Lisäksi yksinkertaistuksen vuoksi tässä esi-

merkkimallinnuksessa oletetaan, että kaikki CHP:lla tuotettu lämpö sisältyy kolmanteen 

kaukolämpöryhmään. Taulukkoon 4 on kirjattu ohjelmaan syötettävät lämmöntarpeen kulu-

tuskohteet: kaukolämpö ja yksityinen puu-, öljy-, sähkö-, ja lämpöpumppulämmitys. 
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Taulukko 4.  EnergyPLAN:iin syötettävät Jyväskylän energiataseen mukaiset lämmöntar-

peen kulutuskohteet (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 15). 

Kaukolämpö Puu Öljy Sähkö Lämpöpumput 

[GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] 

1698,79 97,07 291,22 315,49 24,27 

 

Koska puupolttoaineita ei ole määritelty EnergyPLAN:issä erikseen, tässä mallinnuksessa 

puupolttoaineisiin liittyvät tiedot sijoitetaan biomassan paikalle. 

4.3.2 Tuotanto ja polttoaineet 

Tuotanto jaetaan EnergyPLAN:ssa lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, keskitettyyn säh-

köntuotantoon, uusiutuvan energian tuotantomuotoihin, keskitettyyn lämmöntuotantoon ja 

jätteenpolttoon. Tuotantovälilehteen sisältyy myös polttoaineet ja näiden päästökertoimet. 

Tässä mallinnuksessa keskitytään vain sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, keskitettyyn 

sähköntuotantoon ja uusiutuvaan sähköntuotantoon. Jätteenpoltto jätetään huomioimatta ja 

keskitetyssä lämmöntuotannossa tarkastellaan ilmalämpöpumppujen lisäämistä energiajär-

jestelmään öljynpolton korvaamiseksi.  

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon sivulla ohjelmaan syötetään CHP-voimalaitosten kapa-

siteetit ja hyötysuhteet. Vastaavasti keskitetyn sähköntuotannon sivulla kirjataan pelkästään 

sähköä tuottavien voimalaitosten yhteenlaskettu kapasiteetti hyötysuhteineen. Tällä sivulla 

järjestelmään voidaan myös kirjata siirtolinjan kapasiteetti, jolla pystytään kontrolloimaan 

sähkön siirtoa järjestelmän ulkopuolelta kriittisen ylituotannon tapahtuessa. Tässä mallin-

nuksessa energiajärjestelmää pidetään ”saaritilassa”, koska Penttisen & Ojaniemen (2017) 

raportissa ei selvennetä tuontisähkön alkuperää ja tuotantotapaa. Näin ollen myös siirtolinjan 

kapasiteettia ei tarvitse kirjata mallinnukseen.  

 

Jyväskylän voimalaitosten kapasiteetit voidaan selvittää Energiaviraston (2021) voimalai-

tosrekisteristä, jonka mukaan Vaajakosken vesivoimalaitoksen lisäksi Jyväskylässä toimii 

kaksi merkittävää lauhdevoimalaitosta: Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitokset. Voi-

malaitosrekisterin mukaan Keljonlahden yhteistuotannon kapasiteetti on 190 MW, ja sillä 

voidaan myös tuottaa erillissähköä 215 MW:n kapasiteetilla. Rauhalahden vastapainevoima-

laitosta käytetään pelkästään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon 80 MW:n kapasiteetilla.  
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Uusiutuvan sähköntuotannon välilehdellä kirjataan uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 

voimalaitosten kapasiteetit ja säätövoiman osuus. Näiden lisäksi ohjelmaan on syötettävä 

jälleen uusiutuvien energialähteiden ajallisen vaihtelevuuden vuoksi vuosittainen jakauma-

tiedosto. Tähän mallinnukseen hyödynnetään edelleen Childin ja Breyerin (2016) tekemiä 

jakaumatiedostoja. Tämän jälkeen ohjelmaan on kirjattava korjauskerroin, jonka arvo voi-

daan selvittää kokeilemalla. Kun ohjelman automaattisesti laskema vuosittainen tuotanto 

täsmää Penttisen ja Ojaniemen (2017, 15) raportin arvojen kanssa, korjauskerrointa voidaan 

pitää paikkansapitävänä. Edellä mainittu Vaajakosken vesivoimalaitoksen kapasiteetti on 

Energiaviraston (2021) voimalaitosrekisterin mukaan 3,6 MW. Penttisen & Ojaniemen 

(2017, 15) energiataseen mukaan se tuottaa noin 23 GWh/a sähköä energiajärjestelmään. 

 

Polttoaineiden jakaumasivulla ohjelmaan syötetään voimalaitosten kattiloiden polttoainei-

den suhteelliset osuudet öljylle, hiilelle, maakaasulle ja biomassalle. Kattilat jaetaan käyttö-

kohteittain edellä mainitulla kolmen ryhmän tavalla, joiden lisäksi listassa ovat myös keski-

tetyn lämmöntuotannon ja sähköntuotannon kattilat. Koska EnergyPLAN:ssa ei ole määri-

tetty turvetta omana polttoaineenaan, se voidaan tässä mallinnuksessa sisällyttää kivihiileen. 

Tämä huomioidaan kivihiilen päästökerrointa määrittäessä. Hiilen lisäksi Jyväskylässä käy-

tetään polttoaineena myös pieniä määriä biokaasua, joka yhdistetään tässä mallinnuksessa 

puupolttoaineiden kanssa. Taulukkoon 5 ja 6 on kirjattu Jyväskylän kaukolämmön ja säh-

köntuotannon polttoaineiden prosentuaaliset osuudet.  

 

Taulukko 5. Polttoaineiden jakautuminen tuotantokohteittain (Penttinen & Ojaniemi, 2017, 

11). 

  Turve+Hiili Puu+Biokaasu Öljy 

  [%] [%] [%] 

Sähkö 46,3 53,3 0,4 

Kaukolämpö 49,9 48,7 1,4 

 

On huomioitava, että hiilen osuus sähköntuotannosta oli vain 1,3 % ja kaukolämmöntuotan-

nosta vain 0,6 %. Vastaavasti biokaasun osuudet olivat vain 0,3 % kummassakin tuotanto-

kohteessa. 
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CO2-välilehdellä voidaan syöttää fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet, jotka voidaan 

selvittää Tilastokeskuksen (2021) polttoaineluokituksesta. Päästökertoimet on kirjattu tau-

lukkoon 6. 

 

Taulukko 6. Polttoaineiden päästökertoimet. (Tilastokeskus, 2021) 

Turve Kivihiili Öljy Maakaasu Nestekaasu 

[kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] [kg/GJ] 

107,6 93,1 74 55,4 55,8 

 

 

Hiilen pienehkön prosentuaalisen osuuden ja turpeen suuren osuuden vuoksi Ener-

gyPLAN:iin syötetään hiilen kohdalle turpeen päästökerroin. Muut päästökertoimet voidaan 

syöttää ohjelmaan sellaisenaan. 

4.3.3 Kustannukset  

EnergyPLAN:in kustannusvälilehti mahdollistaa lähes kaiken kustannusdatan syötettävän 

erillisellä kustannustiedostolla. Tässä mallinnuksessa kustannustiedostona käytetään edel-

leen Childin & Breyerin (2016) Suomen vuoden 2012 kustannustiedoista laadittua tiedostoa.  

 

Euroopan Unionin määrittämä hiilidioksidipäästöjen hinta on viimeisen vuoden aikana 

noussut merkittävästi. Vuoden 2021 aikana se on noussut hieman alle 20 euroa hiilidioksi-

ditonnia kohden (Ember, 2021) (European Energy Exchange, 2021). Tässä mallinnuksessa 

hiilidioksidin hinnaksi syötetään viimeisimpänä saatua arvoa European Energy Exchange:n 

(EEX) sivuilta, joka työn kirjoitushetkellä on 52,95 €/tCO2. 

4.4 Skenaario 2: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 

Tämän skenaarion keskeisimmät tavoitteet ovat turpeen, hiilen ja öljyn korvaaminen. Kes-

keisin korvaaja on puupolttoaineiden lisääminen, sillä Penttisen & Ojaniemen (2017, 5) ra-

portin mukaan Jyväskylän puupolttoaineiden tekninen potentiaali voi olla jopa 3500 GWh/a. 

Tämä on mahdollista, jos koko Keski-Suomen puupolttoainevarat huomioidaan. Skenaario 

1:ssä puupolttoaineita on käytössä noin 1541 GWh/a.  
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4.4.1 Sähkön- ja lämmöntuotanto 

Sähköntuotannon kannalta uusiutuvan energian lisääminen on mahdollista lähinnä tuuli- ja 

aurinkovoiman lisäämisellä järjestelmään. Vesivoiman lisääminen Vaajakosken voimalai-

toksen lisäksi ei ole mahdollinen muutos.  Tuulivoiman lisäämiselle on kuitenkin potentiaa-

lia, joten mallinnuksen skenaario 2:ssa malliin lisätään 45 MW:n edestä tuulivoimaa. Tämä 

45 MW:n maksimipotentiaali on työn kirjoitushetkellä kaavoitusvaiheessa Jyväskylään (Jy-

väskylän kaupunki, 2021b) (Suomen Tuulivoimayhdistys, 2021). 

 

Aurinkosähkön potentiaali ei Penttisen & Ojaniemen (2017, 29) raportin mukaan yllä yhtä 

korkeisiin lukemiin kuin tuulivoima, mutta sitä voidaan silti lisätä energiajärjestelmään pie-

niä määriä. Raportin mukaan aurinkosähkön potentiaali Jyväskylässä on noin 104 GWh/a, 

joka otetaan tässä mallinnuksessa kokonaan hyötykäyttöön. 

 

Puupolttoaineiden lisääminen järjestelmään tapahtuu polttoainejakaumaa muokkaamalla. 

Koska edellä mainittu 3500 GWh/a riittää hyvin korvaamaan kaiken turpeen ja kivihiilen 

(Penttinen & Ojaniemi, 2017, 15), tässä mallinnuksessa turpeen ja kivihiilen yhdistelmä tul-

laan korvaamaan kokonaan. Syötettävän puupolttoaineen määrä olisi tällöin vain noin 1260 

GWh/a, joka on käytännössä paljon helpompi toteuttaa kuin ottamalla koko Keski-Suomen 

puupolttoainevarat vain Jyväskylän hyötykäyttöön. 

 

Puupolttoaineiden lisäksi kivihiilen ja öljyn polttoa voidaan vähentää lisäämällä lämpö-

pumppuja energiajärjestelmään. Tämä lisää sähköntarvetta järjestelmässä, mikä helpottaa 

skenaariossa lisätyn tuulivoiman aiheuttaman kriittisen ylituotannon kompensoinnissa säh-

köntarvetta kasvattamalla. Skenaario 2:ssa Jyväskylän energiajärjestelmään lisätään keski-

tetyn lämmöntuotannon sivulle 5 MW:n kapasiteetin edestä lämpöpumppuja. 
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4.5 Tulokset 

Kun kummankin skenaarion lähtöarvot on syötetty ohjelmaan, valitaan kriittisen ylituotan-

non ja simulaation strategiat. Ensimmäisessä skenaariossa sähkön kriittistä ylituotantoa 

kompensoidaan vähentämällä CHP-voimalaitosten kapasiteettia. Skenaario 2:ssa sen sijaan 

vähennetään uusiutuvaa sähköntuotantoa ylituotannon estämiseksi. Simulaatiot suoritetaan 

teknologisesta näkökulmasta, jossa pyritään tasaamaan sekä lämmön- että sähköntuotanto 

CHP:n tarpeellisella vähentämisellä. Kun strategiat on valittu, mallit voidaan suorittaa. 

Kuvissa 8 ja 9 on EnergyPLAN:in piirtämät sähköntuotantojakaumat lokakuulta kummalle-

kin skenaariolle. 

 

 

Kuva 8. Skenaario 1:en sähköntuotantojakauma lokakuussa. 

 

 

Kuva 9. Skenaario 2:en sähköntuotantojakauma lokakuussa. 
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Kuvaajista voidaan huomata selkeästi uusiutuvan energian osuuden kasvu skenaarioiden vä-

lillä. RES12 viittaa aurinko- ja tuulivoimaan ja RES34 viittaa vesivoimaan. PP+ viittaa kes-

kitettyyn sähköntuotantoon.  Kuvasta 9 voidaan myös havaita kriittisen ylituotannon kom-

pensointistrategia: kun uusiutuvaa ajallisesti vaihtelevaa energiaa tuotetaan paljon, tätä mää-

rää kompensoidaan vähentämällä CHP-tuotantoa.  

 

Taulukkoon 7 on koottu EnergyPLAN:in tulossivulta poimitut tulokset, joita mallinnuksen 

alkuvaiheessa haluttiin selvittää: kummankin skenaarion hiilidioksidipäästöt, uusiutuvan 

energian osuus energiajärjestelmästä ja polttoaineiden kulutus ja kustannukset. Molempien 

skenaarioiden kokonaiset tulossivut löytyvät tämän työn liitteistä.  

 

Taulukko 7. Mallinnuksen tulokset. 

  CO2 RES% 

Polttoaineen 

kulutus Polttoaineen kustannukset 

  [kt/a] [%] [GWh/a] [k€/a] 

Skenaario 1 292,22 44,9 1539,48 40006 

Skenaario 2 80,272 80,9 1574,41 41698 

 

 

Suurin muutos skenaarioiden välillä tapahtuu hiilidioksidipäästöissä, jotka laskevat noin 73 

% uusiutuvaa energiaa lisättäessä. Tämä suuri muutos johtuu turpeen korvaamisesta puu-

polttoaineilla.  

 

RES% eli uusiutuvan energian osuus primäärienergiasta skenaariossa 1 eroaa Penttisen & 

Ojaniemen (2017, 15) (ks. Kuva 4) raportista merkittävästi teollisuuden ja etenkin liikenteen 

erottamisen vuoksi mallinnuksessa. Turpeen ja kivihiilen korvaaminen on aiheuttanut mit-

tavan kasvun uusiutuvan energian osuudessa. Lisäksi energiajärjestelmään tuodut tuuli- ja 

aurinkovoima kasvattavat osuutta. 

 

Polttoaineiden kulutuksessa tapahtuu pientä nousua skenaarioiden välillä, mikä nostaa polt-

toainekustannuksia. Tämäkin johtuu puupolttoaineiden lisäämisestä. Skenaario 1:ssä puu-

polttoaineiden kulutus on 667,62 GWh/a ja skenaario 2:ssa 1019,43 GWh/a. On kuitenkin 

huomioitava, että polttoaineiden kustannuksissa on käytetty Childin & Breyerin (2016) 
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vuoden 2012 kustannusdataa muokkaamattomana, mikä vaikuttaa mallinnuksen kustannus-

tuloksiin. 

 

Taulukkoon 8 on koottu mallien keskeisimmät kustannustulokset: vuosittaiset kokonais-, 

päästö- ja investointikustannukset. 

 

Taulukko 8. Kustannusdata tuloksista: energiajärjestelmän kokonaiskustannukset, hiilidi-

oksidin päästökustannukset ja investointikustannukset. 

  

Kokonaiskus-

tannukset 

CO2 -päästö-

kustannukset 

Investointi-

kustannukset 

  [k€/a] [k€/a] [k€/a] 

Skenaario 1 106031 15473 37674 

Skenaario 2 107996 4250 46952 

 

 

Vaikka skenaario 2:ssa onnistutaan säästämään päästökustannuksissa, energiajärjestelmä tu-

lisi silti olemaan kalliimpi kuin skenaario 1:ssä. Tästä huolimatta päästöjen suuri pudotus ja 

uusiutuvan energian kasvu skenaarioiden välillä luo mahdollisen huomionarvoisen energias-

kenaarion Jyväskylälle, etenkin nykyisessä maailmantilanteessa.  
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5 LOPPUYHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä pyrittiin selostamaan energiajärjestelmien mallintamisen peruspe-

riaatteita sekä kirjallisuudesta löytyvien case -tutkimusten kautta että muutamaan mallinnus-

työkaluun tutustumalla.  Työssä pyrittiin myös selvittämään mallinnustyökalujen teknisiä 

ominaisuuksia ja mahdollisia yhtäläisyyksiä toistensa kanssa. Mallintamista havainnollistet-

tiin suorittamalla yksinkertaistettu esimerkkimallinnus, joka aloitetiin mallinnustyökalun va-

linnasta ja haluttujen tuloskriteereiden määrittämisestä. Mallinnuksessa pyrittiin tuomaan 

ilmi työkalun käytön lisäksi tiedonhaun osuus mallintamisesta.  

 

Energiajärjestelmien mallintaminen on oleellinen osa modernia energiasuunnittelua. Järjes-

telmien monimutkaistuessa ja ajallisesti vaihtelevien uusiutuvien energiamuotojen, kuten 

tuuli- ja aurinkovoima, kapasiteettien kasvaessa järjestelmää on kannattavaa mallintaa sopi-

vaa työkalua hyödyntäen energiatehokkuuden ja helpon analysoinnin takaamiseksi. Energia-

järjestelmien mallintamisen avulla energiajärjestelmään voidaan tehdä suuriakin muutoksia 

helposti, ja samalla seurata mahdollisia seurauksia. Tämä on lähes välttämätöntä järjestel-

missä, joissa energiatarpeella on suuria vaihteluita sekä alueellisesti, että ajallisesti. Mallin-

taminen voi mahdollistaa myös tarkemman markkina-analyysin tekemisen energiajärjestel-

mälle oikealla työkalulla. 

  

Energiajärjestelmien mallinnustyökaluja löytyy runsaasti. Työkalut ovat lähes aina itsenäi-

sesti kehitettyjä, jolloin työkaluja on kehitetty omiin hieman erilaisiin tarpeisiin toisiin ke-

hittäjiin verrattuna. Työkaluja voidaan kuitenkin luokitella yleisten teknisten ominaisuuk-

sien, esimerkiksi aika-askelsimulaation, skenaariopohjan tai operaation optimoinnin mu-

kaan. Suosituimmat työkalut usein keskittyvät yksittäisten tuotantotekniikoiden avulla ana-

lysoimaan järjestelmää sekä tuotannollisesti, että markkinataloudellisesti. Myös uusiutuvaa 

energiaa käyttävien hybridijärjestelmien mallinnus on yleinen ominaisuus suosituimmissa 

työkaluissa. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi HOMER ja esimerkkimallinnuksessa hyödyn-

netty EnergyPLAN. 

 

Esimerkkimallinnuksessa pyrittiin mallintamaan kaksi energiaskenaariota Jyväskylän kau-

pungille: skenaario 1:ssä energiatase mallinnettiin sellaisenaan kuin se kirjallisuudessa an-

nettiin ja skenaario 2:ssa energiajärjestelmään tuotiin paljon uusiutuvaa energiaa 
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puupolttoaineiden, tuuli- ja aurinkovoiman ja lämpöpumppujen muodossa. Esimerkkimal-

linnusta ei kuitenkaan pidä missään tapauksessa käyttää referenssinä Jyväskylän todelliselle 

energiajärjestelmälle. Yksinkertaistuksen vuoksi malleista jätettiin pois mm. liikenne, mikä 

sisälsi viidesosan kaupungin energiantarpeesta. Liikenteen huomiointi olisi vaikuttanut kaik-

kiin haluttuihin tuloskriteereihin, etenkin polttoaineisiin, hiilidioksidipäästöihin ja kokonais-

kustannuksiin. Myös teollisuudella olisi ollut vaikutusta edellä mainittuihin tuloksiin, vaik-

kakin vähemmän teollisuuden pienemmän energiatarveosuuden vuoksi. Mallinnuksessa 

käytettiin myös vanhaa ja uutta tietoa sekaisin: voimalaitosten kapasiteetit tarkistettiin ny-

kyisestä vuoden 2021 voimalaitosrekisteristä, päästökertoimet vuoden 2021 polttoaineluoki-

tuksesta ja hiilidioksidipäästöjen hinta vuodelta 2021. Vastaavasti itse energiatase oli kui-

tenkin vuodelta 2014. Lisäksi työssä käytetty koko Suomen skenaarioon laadittu kustan-

nusdata oli laadittu vuoden 2012 tietojen perusteella.  

Yksinkertaistuksista huolimatta esimerkkimallinnus suoritettiin alusta loppuun onnistu-

neesti. Skenaarioiden luonti oli onnistunut ja molemmista malleista saatiin järkeviä haluttuja 

tuloksia ulos. Turpeen ja kivihiilen korvaaminen onnistui, minkä vaikutus on selkeästi ha-

vaittavissa tuloksissa. Myös muun uusiutuvan energian lisääminen on selkeästi havaittavissa 

päästöjen alenemisen ja uusiutuvan energian osuuden kasvun myötä. 

 

Uusiutuva energia tulee olemaan suuri tekijä tulevaisuuden energiajärjestelmissä. Tuotan-

non hajaantuessa valtiotasolla ja keskitetyllä aluetasolla energiajärjestelmien monimutkai-

suus tulee vain kasvamaan uusien teknologioiden ja innovaatioiden saapuessa. Tällainen 

moniosainen järjestelmä vaatii tarkkaa analysointia, jotta oikeita päätöksiä ja valintoja pys-

tytään tekemään, oli kyse sitten vetyverkon käyttöönotosta tai vanhojen erillisten sähkön-

tuotanto- ja lämmöntuotantolaitosten yhdistäminen biopolttoaineilla toimivaksi CHP-lai-

tokseksi. Molemmat esimerkit voidaan analysoida mallintamalla, jolloin kummankin par-

haat ja huonot puolet voidaan tuoda esiin vertailua varten. Energiajärjestelmien mallintami-

nen on oleellinen osa energiajärjestelmien nykyistä murrosta, jolla kansainvälisten sopimus-

ten asettamiin tavoitteisiin tullaan pääsemään.   
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