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1

Johdanto

Opinnäytetyössä tarkastellaan Riuska-olosuhde- ja energiasimulointiohjelman
soveltuvuutta aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun yhteistyössä System Advisor Model (SAM) -ohjelman kanssa. Työ toteutettiin parityönä yhdistämällä sekä
talotekniikan että energia- ja ympäristötekniikan osaamista (liite 1). Työn tarkoituksena oli tutkia uuden kiinteistön tuntikohtaisen sähkönkulutustiedon mallintamista energiasimuloinnin avulla, ja kuinka tätä voitaisiin hyödyntää aurinkosähköjärjestelmien mitoituksessa.

Rakennuksen puuttuva energiankulutustieto voi tuoda haasteita järjestelmien mitoitustyöhön. Uudisrakennusten kohdalla puuttuva sähkönkulutustieto voidaan
selvittää energiasimuloinnilla, mitä hyödynnettiin aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa tässä työssä. Oli perusteltua tutkia, voisiko olosuhde- ja energiasimulointi tarjota uusia työkaluja aurinkoenergiajärjestelmän (tässä työssä erityisesti
aurinkosähköjärjestelmän) mitoittamiseen. Työssä kiinnitettiin huomiota ohjelmistojen käyttämän säätiedon yhdenvertaisuuteen määräysten noudattamiseksi
sekä mahdollisimman tarkkojen laskelmien aikaansaamiseksi.

Tutkimuskohteena oli syksyllä 2018 valmistunut joensuulainen päiväkoti, johon
on valmiiksi asennettu aurinkosähköjärjestelmä. Koska rakennuksesta ei ollut
vielä saatavilla sähkönkulutustietoa, selvitettiin se energiasimuloinnilla. Pohjamateriaalina energiasimuloinnissa ja suunnittelussa käytettiin Joensuun kaupungilta
saatuja pohjakuvia rakennuksesta.

Pohjakuvista tuotettiin IFC-malli, joka tehtiin MagiCAD-ohjelmistolla, ja tämän
avulla luotiin mallinnus Riuska-ohjelmistolla. Näin selvitetyn sähkönkulutustiedon
pohjalta pyrittiin mitoittamaan mahdollisimman hyvin kulutusta vastaava aurinkosähköjärjestelmä.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa noudatettiin yleisiä mitoitusperiaatteita
ja alustavassa mitoituksessa Aurinko-opas 2012 -oppaan laskentamenetelmiä.
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Lopullinen mitoitus toteutettiin System Advisor Model (SAM) -ohjelmalla. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitusta puolestaan lähestyttiin lämpimän käyttöveden
tuottamisen näkökulmasta. Mitoitus tehtiin GetSolar-ohjelmalla, eikä aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa hyödynnetty energiasimuloinnin tuloksia.

2

Keskeiset käsitteet

Atsimuuttikulma on aurinkopaneelin tai -keräimen suuntauksessa käytettävä
kulma, joka ilmoittaa laitteen poikkeaman asteina etelään nähden. Esimerkiksi
suuntaus etelään on 0°, länteen 90° ja itään -90°. (Erat ym. 2008, 13.)

Auringonsäteily tarkoittaa auringosta tulevaa kokonaissäteilyä, joka pitää sisällään sekä hajasäteilyä että suoraa säteilyä (Tahkokorpi ym. 2016, 195).

Auringonsäteilyn intensiteetti kuvaa auringosta kohtisuoralle pinnalle tulevan
säteilyn tehoa yksikössä W/m2 (Erkkilä 2003, 20).

Aurinkokenno on aurinkopaneelin osa, joka muuttaa auringosta tulevan säteilyn
sähköksi valosähköisen ilmiön avulla (Käpylehto 2016, 52).

Aurinkokeräin on auringon säteilyä lämpöenergiaksi muuttava järjestelmä (Tahkokorpi ym. 2016, 195).

Aurinkolämpöjärjestelmä tarkoittaa laitekokonaisuutta, johon sisältyvät aurinkokeräimet, ohjausyksikkö, pumppu ja varaaja. Järjestelmä hyödyntää auringosta saatavaa energiaa ja lämmön varastointia. (Motiva Oy 2016b.)

Aurinkopaneeli on sään kestävä, useita aurinkokennoja sisältävä paneeli, joka
on kiinteistökäytössä usein alumiinireunuksilla varusteltu (Käpylehto 2016, 53).

Aurinkosähköjärjestelmä on rakennukseen tai sen läheisyyteen asennettu aurinkosähköä tuottava sähkön siirto- ja varastointijärjestelmä (Heimonen 2011, 5).
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Hajasäteily on auringon kokonaissäteilyn osa, joka heijastuu paneelille ilmakehän, pilvien tai maan kautta. Noin puolet Suomen kokonaissäteilystä on hajasäteilyä. (Motiva Oy 2016a.)

Hyötysuhde tarkoittaa aurinkopaneelien kohdalla ulostulevan sähköenergian ja
sisään tulevan aurinkoenergian suhdetta (Tahkokorpi ym. 2016, 197).

IFC (Industry Foundation Classes) on 3D-muotoiseen tiedonsiirtoon luotu standardi.

Invertteri on tasavirtaa vaihtovirraksi muuttava laite, joka optimoi paneelien napajännitettä mahdollisimman korkean tehon saamiseksi. Invertteri tarvitaan
osaksi valtakunnalliseen sähköverkkoon kytkettyyn aurinkosähköjärjestelmään.
(Motiva 2017a.)

Kallistuskulma tarkoittaa aurinkokeräimen tai -paneelin etupinnan ja vaakatason välistä kulmaa (Aurinkoteknillinen Yhdistys Ry).

Lämpöhäviö tarkoittaa hukkaan menevää lämpöenergiaa, tässä työssä ulkoilmaan siirtyvää lämpöä. Huoneen lämpöhäviö lasketaan rakenteiden U-arvojen,
pinta-alojen sekä ulko- ja sisälämpötilojen mukaan.

Omakulutusaste tarkoittaa, kuinka suuri osa tuotetusta aurinkosähköstä saadaan hyödynnettyä suoraan käyttökohteessa.

Omavaraisuusaste ilmoittaa, kuinka suuri osa kohteen sähkönkulutuksesta voidaan korvata aurinkosähköllä.

Paneelisto on useista yhteen kytketyistä aurinkopaneeleista muodostuva kokonaisuus (Aurinkoteknillinen Yhdistys Ry).

Pohjakulutus tarkoittaa energiamäärää, joka kohteessa vähintään kulutetaan
niinä vuorokauden tunteina, jolloin aurinkosähköä voidaan tuottaa. Toisin sanoen
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yöaikaista pohjakulutusta ei tarvitse huomioida mitoituksessa, sillä silloin ei voida
tuottaa myöskään aurinkoenergiaa. (Motiva 2016c.)

PVGIS (Photovoltaic Geographical Information Systems) on verkossa toimiva
paikkatietojärjestelmä aurinkoenergian tuoton ja säteilyenergian määrän arvioimiseen. (Paavola 2012.)

RIUSKA on tehokas ja monipuolinen olosuhde- ja energiasimulointiohjelmisto,
joka laskee rakennuksen tietomallin (BIM) avulla rakennuksen ja sen tilojen lämpöteknisen käyttäytymisen erilaisissa kuormitus- ja sääolosuhteissa (Granlund
2018).

SAM (System Advisor Model) on tehokas uusiutuvien energiamuotojen suunnitteluun, mitoitukseen ja kannattavuusselvityksiin tarkoitettu ohjelma. Sitä voidaan
käyttää mm. aurinkosähköjärjestelmien mitoitukseen. (SAM 2018.)
U-arvo tarkoittaa rakenteen lämmönläpäisykerrointa, jonka yksikkö on W/m2K.
U-arvo määrittää siirtyvää lämpöenergiaa rakenteen läpi pinta-alaa kohden.

3

Aurinkoenergian hyödyntäminen Suomessa

3.1

Auringonsäteily

Suomi sijoittuu etelä-pohjoissuunnassa leveysasteelta 60°N lähes leveysasteelle
70°N saakka (Erat ym. 2008, 22). Pohjoisesta sijainnista johtuen auringon säteily
jakautuu Suomessa vuositasolla epätasaisesti ja aurinko näkyy tyypillisesti alhaalla suuren osan ajasta, jolloin varjostukset tuottavat enemmän haittaa. Pimeimpään vuodenaikaan Helsingissä aurinko on näkyvissä alle tunnin päivässä
ja vuoden korkein paisteaika, noin kymmenen tuntia päivässä, saavutetaan toukokuun lopulla. (Tahkokorpi ym. 2016, 23, 26.)

11
Suomessa saadaan auringonsäteilyä kuitenkin oletettua enemmän, ja tähän vaikuttaa ratkaisevasti säteilyn intensiteetti, joka on eri asia kuin ilman lämpötila.
Ilmakehän vaikutuksesta kaikki säteily ei pääse maan pinnalle saakka, vaan suurin mitattava säteilyn intensiteetti on noin 1000 W/m2 kaikkialla maailmassa.
Tämä on maksimiarvo, joka voidaan saavuttaa myös Suomen olosuhteissa. (Erkkilä 2003, 21 - 22.)

Etelä-Suomessa noin puolet vuoden säteilystä on hajasäteilyä, ja sen osuus on
myös koko Suomea tarkasteltaessa huomattava. Hajasäteilyn määrällä ei ole kuitenkaan merkitystä järjestelmän tuoton kannalta, sillä paneelien tai keräimien kallistuskulma ja sijoittelu vaikuttavat niille tulevan säteilyn kokonaismäärään. (Motiva 2016a.) PVGIS-paikkatietojärjestelmän säteilykartasta nähdään, että
esimerkiksi Lappeenrannassa on mahdollista tuottaa saman verran aurinkoenergiaa kuin Etelä-Saksassa paneelien suuntauksen ansiosta (Finsolar 2017).

Etelä-Suomessa auringonsäteily optimiasennossa olevalle keräimelle on vuositasolla noin 1 100 kWh ja Keski-Suomessa noin 1 000 kWh keräinneliömetriä
kohden. Pohjois-Suomessa vastaava säteilymäärä on noin 900 - 1 000 kWh/m2
(taulukko 1). Sääolosuhteet vaikuttavat hetkellisen säteilyn määrään voimakkaasti, joten keskimääräisiä säätietoja käytetään tulevien säteilymäärien arvioimiseen erilaisissa laskentatyökaluissa. (Tahkokorpi ym. 2016, 14, 17.)
Taulukko 1. Kallistuskulman vaikutus vuotuiseen säteilymäärään (kWh/m2)
Suomessa (Erkkilä 2003, 26).
Kallistuskulma, °
0
15
30
45
60
90

Helsinki
1007
1110
1165
1171
1125
989

Jyväskylä
893
994
1056
1073
1044
860

Sodankylä
826
926
993
1015
995
832
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3.2

Aurinkoenergian potentiaalisuus

Auringosta saatava säteilyenergia Suomessa on korkeimmillaan kesäkuukausina
ja aurinkoenergian tuotto painottuu keväästä syksyyn. Säteilyajankohtien aiheuttamien rajoitteiden vuoksi aurinkoenergiaa käytetään Suomessa ennen kaikkea
toisten energiantuotantomuotojen rinnalla, hybridienergiajärjestelmänä. Suomen
pohjoinen sijainti ei ole este aurinkoenergian hyödyntämiselle, vaan paneelien ja
keräimien optimaalisella asentamisella voidaan päästä hyviin tuotantomääriin.
(Finsolar 2016, 17.)

Aurinkoenergiaa tuotetaan Suomessa aurinkosähkönä ja -lämpönä. Säteilyolosuhteiden vuoksi aurinkosähkö tarvitsee talvisin rinnalleen täydentävän energiantuotantomuodon. Kesäkuukausina aurinkosähkön tuotto on parhaimmillaan,
sillä silloin sen tuotantohuiput voivat tavoittaa sekä sähkön pörssihinnan, että
sähkön kulutuksen. Aurinkolämmön hyödyntämisen kannalta tilanne on suotuisa,
sillä lämpimän käyttöveden tarve on ympärivuotinen. (Finsolar 2016, 17–22.)

Vuonna 2017 aurinkosähkön tuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan Suomessa
49 prosenttia, mutta sen osuus koko sähkön tuotannosta on alle puoli promillea
(Tilastokeskus 2018). Aurinkoenergiatekniikan kysyntä Suomessa on nousussa
ja useissa tapauksissa aktiivinen aurinkolämpö tai -sähkö on edullisempi vaihtoehto öljylämmitykselle tai verkosta ostettavalle sähkölle. Hintaero on vielä pieni,
mutta tekniikan alenevat hinnat lisäävät aurinkoenergian kilpailukykyä entisestään. Käytännön tasolla aurinkosähkön tuotantoon liittyvät kustannukset ovat
Suomessa siis alittaneet ostosähkön hinnan, mikä on seurausta voimakkaasta
markkinakehityksestä. (Tahkokorpi ym. 2016, 9, 135.)

Aurinkosähkön yhtenä etuna voidaan pitää sen soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kokoluokkiin: sitä voidaan hyödyntää niin pienlaitteiden lataamiseen
kuin kokonaisten kiinteistöjen sähkön tuotantoon. Vuositasolla Suomessa on
hyvä potentiaali aurinkosähkön hyödyntämiselle, sillä pitkät kesäpäivät ja alkuvuoden kylmät, aurinkoiset päivät lisäävät tuotantoa. (Käpylehto 2016, 42, 116.)
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Aurinkolämmön hyödynnettävyys perustuu luonnollisesti kohteen kesäaikaiseen
lämmöntarpeeseen, sillä silloin saadaan tuotettua eniten aurinkoenergiaa. Suomessa aurinkolämpöä käytetään mm. lämpimän käyttöveden tuottamiseen pientaloissa, kesämökkikäytössä ja maatalouksissa. Muita käyttökohteita voivat olla
esimerkiksi ravintolat, uima-altaat ja leirintäalueet. (Erkkilä 2003, 5.)

4

Aurinkoenergiajärjestelmät

4.1

Aurinkosähköjärjestelmä

Aurinkosähköjärjestelmä, joka on kytketty sähköverkkoon, koostuu aurinkopaneeleista, jotka tuottavat tasavirtaa, ja invertteristä, joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi. Aurinkopaneelit puolestaan koostuvat sarjaan kytketyistä yksittäisistä
aurinkokennoista, jotka kapseloidaan ilmatiiviisti ja kehystetään. Kennojen materiaalina voidaan käyttää mm. yksi- tai monikiteistä piitä. Käytössä on lisäksi muita
materiaalivaihtoehtoja, joita käytetään esimerkiksi erilaisissa ohutkalvokennoissa
ja epäorgaanisissa Grätzel-kennoissa. (Tahkokorpi ym. 2016, 137, 144.)

Invertteri kytketään sähköpääkeskukseen tai alakeskukseen syötön puolelle ja
aurinkopaneelit kytketään invertterin tracker- eli seurantapiireihin. Paneelien kytkentään käytetään aurinkopaneelikaapelia. Sähköturvallisuusmääräysten toteutumiseksi rakennuksessa on oltava turvakytkin, joka erottaa invertterin sähköverkosta (kuva 1). Turvakytkimen luo on oltava esteetön pääsy. Jos aurinkosähkön
tuotanto on kulutusta suurempi, ylimääräinen sähkö siirretään sähköverkkoyhtiön
puolelle ja myydään korvausta vastaan. Invertterin käyttö on yleisin kytkentätapa
sähköverkkoon kuuluvissa järjestelmissä. (Käpylehto 2016, 71 - 72, 148.)
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Kuva 1.

Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä (Motiva 2016f).

Verkkoon kytketyissä järjestelmissä sähkövarasto ei ole pakollinen, ja Suomessa
akkuihin varastointi on toistaiseksi tällaisissa järjestelmissä taloudellisesti kannattamatonta. Sähkövarastona voidaan silloin käyttää esimerkiksi lämminvesivaraajaa tai lattialämmitystä. Sen sijaan verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä, esimerkiksi kesämökeillä, sähkövarastona toimii ainakin osittain akusto. (Tahkokorpi
ym. 2016, 136.)

Omavaraisissa järjestelmissä akun latauksen ja purkamisen säätöön tarvitaan
ohjausyksikkö, joka rajoittaa latausvirtaa akun täyttyessä tai kytkee paneeliston
kokonaan irti. Tämä estää akkua vioittumasta ylipurkauksen vaikutuksesta. (Erat
ym. 2008, 131.)

4.2

Aurinkolämpöjärjestelmä

Energian saannin riippuvuus vuodenajasta, säästä ja maantieteellisestä sijainnista erottaa aurinkolämpöjärjestelmän perinteisistä lämmitysjärjestelmistä. Aurinkolämpöjärjestelmä perustuu auringonsäteilyn vastaanottamiseen, keräämiseen ja sen muuttamiseen lämmöksi käyttökohteissa. Aurinkoenergiaa otetaan
järjestelmässä talteen aurinkokeräimillä, ja se siirretään lämpövarastoon tai suoraan käyttöön. (Erat ym. 2008, 72.)

Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate noudattaa pääosin tavanomaista LVItekniikkaa. Järjestelmä koostuu kokonaisuudessaan aurinkokeräimistä, putkis-
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tosta, pumppuyksiköstä sekä ohjausjärjestelmästä. Näiden lisäksi järjestelmä tarvitsee lämmönvaihtimen ja lämmitys- tai lämminvesijärjestelmään liitettävän varaajan. (Erkkilä 2003, 5, 11.)

Kuva 2.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate (Motiva 2016b).

Aurinkokeräinten toiminta perustuu absorbaattorilevyyn, joka nimensä mukaisesti
absorboi eli imee säteilyä auringosta. Aurinkokeräimien vastaanottamaa aurinkoenergiaa siirretään järjestelmässä käyttäen lämmönsiirtonestettä, joka on tyypillisesti vesi-glykoliseosta. Glykoli estää nesteen jäätymisen, mutta pelkkä vesi
riittää lämmönsiirtonesteeksi järjestelmissä, joita ei käytetä talvisin. Aurinkokeräimien lämmittämä neste siirretään pumppu- ja ohjausyksikön avulla varaajaan
käyttöä varten. Pumppuyksiköksi käy tavallinen kiertovesipumppu. Ohjausyksikkö on järjestelmää ohjaava automatiikka, jonka tehtävänä on käynnistää
pumppuyksikkö oikeaan aikaan siten, että lämpö virtaa keräimistä varaajaan
päin. (Lindström 2008, 11 - 22.)

Lämpövarastona käytettävää varaajaa voidaan hyödyntää joko pelkästään käyttöveden lämmittämiseen tai sen lisäksi osana koko kohteen lämmitysjärjestelmää. Lämpöhäviöiden välttämiseksi varaajan tulee olla huolellisesti eristetty ja
siinä on oltava hyvä lämpötilakerrostuneisuus. Kerrostuneisuus tarkoittaa, että
varaajan alaosassa on matalampi lämpötila kuin sen yläosassa. (Lindström 2008,
18.)
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5

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

5.1

Laskentamenetelmä aurinkosähköjärjestelmän energiantuottoon

Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähköenergian määrä voidaan laskea standardin SFS EN 15316-4-6 mukaisella menetelmällä (Heimonen 2011, 20).

Kennoston tuottama sähköenergia lasketaan kaavalla 5.1 (Heimonen 2011, 20).

Es,pv,out =

Esol × Pmaks × Fkäyttö
Iref

(5.1)

jossa
Esol

=

Vuosittainen säteilyenergia, joka kohdistuu aurinkosähkökennoihin [kWh/m2, a].

Pmaks =

Aurinkosähkökennojen tuottama maksimi sähköteho,
jonka kennosto tuottaa referenssisäteilytilanteessa (Iref =
1 kW/m2, referenssilämpötilassa 25 °C) [kW].

Fkäyttö =

Käyttötilanteen toimivuuskerroin [-] (taulukko 2).

Iref

Referenssisäteilytilanne [1 kW/m2]. (Heimonen 2011,

=

20.)

Taulukko 2.

Käyttötilanteen toimivuuskerroin Fkäyttö (Heimonen 2011, 22).

Aurinkokennon asennustapa
Tuulettamaton moduli
Hieman tuuletettu moduli
Voimakkaasti tuulettuva tai koneellisesti tuuletettu moduli

Käyttötilanteen toimivuuskerroin Fkäyttö [-]
0,70
0,75
0,80
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Kennostoon kohdistuva auringonsäteilyn energia vuoden aikana lasketaan kaavalla 5.2 (Heimonen 2011, 20 - 21).

Esol = Esol,hor × Fasento

(5.2)

jossa
Esol,hor =

Rakennuksen sijainnista riippuva vaakatasolle osuva
auringonsäteilyn kokonaisenergian määrä vuodessa
[kWh/m2/a].

Fasento =

Aurinkosähkökennon ilmansuunnan ja kallistuskulman
mukainen korjauskerroin. (Heimonen 2011, 21.)

Fasento lasketaan kaavalla 5.3 (Heimonen 2011, 21).

Fasento =F1 × F2

(5.3)

jossa
F1

=

Ilmansuunnan mukainen kerroin (taulukko 3)

F2

=

Kallistuskulman mukainen kerroin (taulukko 4) (Heimonen 2011, 21.)

Taulukko 3. Ilmansuunnan mukainen kerroin F1 (Heimonen 2011, 21).
Suuntaus
Etelä/kaakko/lounas
Itä/länsi
Pohjoinen/koillinen/luode

F1
1
0,8
0,6

Taulukko 4. Kallistuksen mukainen kerroin F2 (Heimonen 2011, 21).
Kallistuskulma
< 30 °
30 ° … 70 °
> 70 °

F2
1
1,2
1
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Aurinkosähkökennoston tuottama korkein sähköteho on laitteen standardiolosuhteissa testattu teho, mutta mikäli testitulosta ei ole käytettävissä, lasketaan se
kaavalla 5.3 (Heimonen 2011, 21).

Pmax = K max × A

(5.4)

jossa
Kmax

=

Huipputehokerroin joka riippuu aurinkosähkökennon
tyypistä taulukon 3 mukaisesti [kW/m2].

A

=

Aurinkosähkökennon pinta-ala ilman kehystä. (Heimonen 2011, 21.)

Taulukko 5. Aurinkosähkökennon huipputehokerroin kennotyypeittäin (Heimonen 2011, 22).
Aurinkosähkökennon tyyppi
Piipohjaiset yksikiteiset kennot *
Piipohjaiset monikiteiset kennot *
Ohutkalvo kiteetön pii kennot
Muut ohutkalvotekniikalla toteutetut kennot
Ohutkalvotekniikalla toteutettu CuInGaSe2 kenno
Ohutkalvotekniikalla toteutettu CdTe kenno
* pakkaustiheys > 80 %

5.2

Huipputehokerroin
Kmax kW/m2
0,12…0,18
0,10…0,16
0,04…0,08
0,035
0,105
0,095

Mitoitusperusteet

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa on tyypillistä pyrkiä sellaiseen järjestelmään, jonka tuotanto hyödynnetään suurimmaksi osaksi itse, sillä ylimääräisen
sähkön myynnistä ei saa sähköyhtiöltä kovinkaan hyvää korvausta. Yleinen ylijäämäsähkön myyntihinta on noin 2 - 4 snt yhdeltä kilowattitunnilta, kun ostettu
sähkö maksaa siirrot huomioiden yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Itse hyödynnetyn
sähkön osuus vaikuttaa toisin sanoen ratkaisevasti taloudelliseen kannattavuuteen, sillä se on käytännössä energiamäärä, jonka säästää sähkölaskussa. (Käpylehto, 2016, 93, 97.)
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Suomessa sähkönkulutusta mitataan lähes kaikissa käytetyissä kohteissa tuntikohtaisesti ja yhdenkin vuoden mittaustiedon perusteella voidaan selvittää kohteen niin sanottu pohjakulutus. Pohjakulutukseen perustuvassa mitoituksessa ylijäämäsähköä syntyy vain vähän kokonaistuotantoon suhteutettuna, mikä on
monesti mitoituksen tavoitetila. Energian kulutuksen ohella kohteessa käytettävissä oleva asennuspinta-ala sekä ulkonäkökysymykset voivat vaikuttaa järjestelmän suunnitteluun. (Motiva 2016c.)

Pohjakulutuksen lisäksi aurinkosähköjärjestelmä voidaan kuitenkin mitoittaa
myös rakennuksen kesäkuukausien keskimääräiseen energiankulutukseen tai
enimmäiskulutukseen perustuen. Puhutaan myös nettonollaenergiamitoituksesta, kun järjestelmä mitoitetaan koko vuoden keskikulutukseen pohjautuen.
Luonnollisesti muita järjestelmän hankintaan ja mitoitukseen liittyviä tekijöitä ovat
käytettävissä oleva rahamäärä ja halu pyrkiä energiaomavaraisuuteen. (Motiva
2016d.)

Sähköntuotanto ja -kulutus vaihtelevat vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan.
Kuukausittaista vaihtelua voidaan halutessa tasoittaa mitoittamalla järjestelmä
niin, että parhaana tuotantoaikana tuotetaan oman käytön lisäsi sähköverkkoon
myytävää ylijäämäsähköä. Tällöin vuotuinen kokonaistuotto kasvaa ja syksyisin
sekä keväisin tuotettu sähkö vastaa paremmin kohteen silloiseen energiantarpeeseen. Muita huomioitavia seikkoja ovat mm. käyttöprofiili ja -kuukaudet. Esimerkiksi viikonloppukäytössä oleva vapaa-ajanasunto voi tarvita järjestelmän
osaksi suhteessa suuremman akuston kuin sellainen käyttökohde, jossa kulutus
on tasaista. (Motiva 2016c; Erat ym. 2008, 148.)

5.3

Aurinkopaneelien asennus

Asennuspaikkana rakennuksen katto on yleensä varmin ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Mahdollisten varjostustekijöiden minimoimiseksi yksi paneelien
sijoituspaikka voi olla kuitenkin myös erillinen talon lähellä sijaitseva teline tai talon seinä. Integroidulla aurinkosähköpaneelijärjestelmällä voidaan korvata perin-
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teisiä kattomateriaaleja, erityisesti kun käytetään kehyksettömiä paneeleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että katolle valitaan rakennusmateriaali, jossa on sisäänrakennettu aurinkosähköpaneeli. Tällainen ratkaisu kompensoi järjestelmän
hintaa perinteisiä rakennuspintoja korvaamalla, mahdollistamalla uusia arkkitehtonisia ratkaisuja ja poistamalla asennuskehikoiden tarpeen. (Erat ym. 2008, 134
- 136.)

Kaltevilla kattopinnoilla paneelit asennetaan lähtökohtaisesti lappeensuuntaisesti
ja tasakatoille erillisiin telineisiin. Aurinkopaneelien taustan on syytä olla tuulettuva, sillä lämpötilan noustessa liian korkealle paneelien hyötysuhde laskee.
Tämä on huomionarvoista etenkin kiteistä piitä olevien paneelien kohdalla, kun
sen sijaan ohutkalvopaneelien hyötysuhde ei ole yhtä riippuvainen ympäröivän
ilman lämpötilasta. (Motiva 2016e.)

Aurinkopaneelien suuntauksessa otetaan huomioon sekä kallistus- että atsimuuttikulma. Ympäristön, esimerkiksi puiden, varjostukset vaikuttavat energiantuottoon ja aurinkosähköpaneelien sarjakytkentöjen vuoksi yhdenkin paneelin varjoon jääminen huonontaa virran kulkua koko paneelistossa. Tämän vuoksi
varjostusten välttäminen on tärkeää paneeliston suuntausta valitessa. Aurinkosähköjärjestelmä pyritään usein suuntaamaan etelään parhaan mahdollisen
tuoton saavuttamiseksi, jos se vain on mahdollista. (Erat ym. 2008, 13 - 15.)

Mitä pienempi paneelien kallistuskulma on, sitä suurempi tuotantohuippu saavutetaan keskikesällä. Tehokkaimpana kallistuskulmana voidaan pitää 35 - 45 astetta ja vuosituotanto pienenee noin 5 %, kun optimikulmasta poiketaan 15 astetta. Kuitenkin myös kallistuskulmilla 30° ja 60° päästään vielä hyvin lähelle
optimikulmalla saavutettavaa vuosituotantoa. (Motiva 2016e.)
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5.4

Mitoitus uudiskohteeseen

Kun aurinkosähköjärjestelmää suunnitellaan uudisrakennukseen, mitattua energiankulutusta ei ole vielä saatavilla. Tällöin mitoituksessa voidaan käyttää apuna
kohteen kanssa samankaltaisten rakennusten käyttöprofiilia, eli tutkimalla, millaisina ajankohtina käyttö on suurinta. Kulutusprofiilista saadaan suuntaa antavaa
käsitystä myös esimerkiksi vertaamalla kohteiden sähkölaitteiden varustelutasoja
keskenään. Tällöin mitoituksessa tulee huomioitua myös uudisrakennukseen tulevien sähkölaitteiden energiankulutus. (Motiva 2016c.)

Rakenteilla olevan kohteen energiankulutuksen selvittämiseksi voidaan käyttää
myös energiasimulointiohjelmia. Tässä opinnäytetyössä tähän tarkoitukseen käytetään Riuska-ohjelmaa.

6

Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelu

6.1

Mitoitusperusteet

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus tehdään usein perustuen kohteen lämpimän
käyttöveden tarpeeseen, joka on riippuvainen asukkaiden lukumäärästä ja rakennuksen käyttöprofiilista. Lämpimän käyttöveden kulutus pysyy melko muuttumattomana ympäri vuoden, minkä vuoksi se on hyvä perusta mitoitukselle. (Lindström 2008, 25.)

Kun mitoitusperusteena on lämpimän käyttöveden tuotto, aurinkoeräimien lukumäärä valitaan veden lämmittämiseen kuluvan energian mukaan. Jos keräimillä
tuotetaan kaikki kesän aikana tarvittava lämmin käyttövesi, voi aurinkoenergialla
tuotetun lämpimän veden osuus olla vuositasolla 40 - 50 %. Lämpimän käyttöveden tuottamiseen perustuva mitoitus on yksinkertaisemmin toteutettavissa, kuin
koko lämmitysjärjestelmän tueksi tehtävä mitoitus. (Erkkilä 2003, 55 - 56.)
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Lämpimän käyttöveden tarpeen voidaan arvioida olevan noin 40 % kylmän käyttöveden tarpeesta ja käyttöveden kulutus asettaa raamit sopivan kokoisen varaajan valinnalle. Taulukkoa 2 voidaan pitää suuntaa antavana ohjeena varaajan ja
keräimien mitoitukseen. (Solpros 2006, 9 - 10.)

Taulukko 6. Suuntaa antavia tietoja aurinkolämpöjärjestelmän mitoitukseen
(Solpros 2003, 10).
Lämpimän käyttöveden kulutus,
l/päivä
100 - 200
200 - 300
300 - 500
500 - 800

Varaajan koko, l
300
500
800
1 000

Aurinkokeräinten määrä,
m2
4-6
6-8
8 - 10
10 - 15

Järjestelmän lämmönvaihdin mitoitetaan aina aurinkokeräimien pinta-alan mukaan, jotta järjestelmän tuottama teho saadaan siirrettyä. Putkiston mitoituksessa
pyritään laminaariseen virtaukseen, mikä pienentää painehäviötä ja tarvittavaa
pumppausenergiaa, eli ehkäisee lämpöhäviötä. Pumppuyksikön paisunta-astia
puolestaan mitoitetaan siten, että sen tilavuus on vähintään sama kuin aurinkokeräinten nestetilavuus. (Erkkilä 2003, 57.)

6.2

Laskentamenetelmä aurinkolämpöjärjestelmän energiantuottoon

Aurinkolämpöjärjestelmän tuottaman lämpimän käyttöveden energiamäärä voidaan laskea Ympäristöministeriön julkaiseman Aurinko-oppaan kaavojen mukaisesti. Tuotetun aurinkolämmön määrä voidaan laskea kuukausikohtaisesti kaavalla 6.1, jossa on käytetty varaajan korjauskertoimina (a, b, c, d, e, f) kansallisen
laskentamenetelmän arvoja (Heimonen 2011, 11).
Qtuotto,A = ctyyppi (aY + bX + cY 2 + dX 2 + eY 3 + fX 3 ) ∗ Qtarve,A

(6.1)

jossa
Qtuotto, A = Aurinkolämpöjärjestelmän

tuotto

tarkastelujaksolla

[kWh].
Qtarve, A = Järjestelmään kohdistuva lämmöntarve [kWh].
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ctyyppi

= Varaajatyypin korjauskerroin, jona käytetään kansallisessa menetelmässä arvoa 1.

X

= Häviöiden ja tarpeen välinen suhde

Y

= Tuoton ja tarpeen välinen suhde

a

= 1,029

b

= -0,065

c

=

d

= 0,0018

e

= 0,0215

f

= 0.

-0,245

Suureet X ja Y lasketaan kaavoilla 6.2 ja 6.3 (Heimonen 2011, 11 - 12).

X=

Y=

A∗ Uc ∗ ηkierto ∗ ΔT ∗ th ∗ ccap

(6.2)

Qtarve,A

A∗ IAM ∗ η0 ∗ ηkierto ∗ Qkeräin

(6.3)

Qtarve,A

jossa
A

=

Aurinkokeräinten pinta-ala (m2).

IAM

=

Keräintyypin kohtauskulmakerroin, jonka oletusarvot
ovat:
IAM = 1,0 kattamaton keräin
IAM = 0,94 laskikatteinen tasokeräin
IAM = 0,97 tyhjiöputkikeräin, jossa on tasomainen absorptiopinta
IAM = 1,0 tyhjiöputkikeräin, jossa on putkimainen absorptiopinta.

Uc

=

Keräinpiirin lämpöhäviökerroin.

ηkierto

=

Keräinpiirin hyötysuhde, jonka oletusarvona käytetään
0,8.

η0

=

Keräinpinta-alaa vastaava SFS EN 12975-2 -standardin
avulla saatu optinen hyötysuhde.

ΔT
th

=

Referenssilämpötilaero.

= Tarkastelujakson pituus (h).
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ccap

= Varastokapasiteetin korjauskerroin.

Qtarve, A

= Aurinkolämpöjärjestelmään kohdistuva lämmöntarve
(pelkästään käyttöveden lämmitys) (kWh).

Qkeräin

= Auringon säteilyenergia keräinten tasopinnalle (Wh/m 2,
kk).

Keräinpiirin lämpöhäviökerroin Uc lasketaan kaavalla 6.4 (Heimonen 2011, 12).
Keräinpinta-alaa vastaavat lämpöhäviökertoimet noudattavat standardia SFS EN
12975-2.
Uc = a1 + 40a2 + UL /A

(6.4)

jossa
Uc

= Keräinpiirin lämpöhäviökerroin (W/m2/K).

a1

= Keräinpinta-alaa vastaava lämpöhäviökerroin. Jos kertoimille ei ole testattua arvoa, käytetään:
a1 = 3 W/m2/K tyhjiöpurkikeräimille
a1 = 6 W/m2/K tasokeräimille
a1 = 20 W/m2/K lasittamattomille keräimille.

a2

= Keräinpinta-alaa vastaava lämpöhäviökerroin. Mikäli
kertoimille ei ole testattua arvoa, käytetään:
a2 = 0 W/m2/K kaikille keräintyypeille.

UL

= Keräinpiirin putkiston lämpöhäviökerroin (W/K). Jos tietoa ei ole saatavilla, voidaan se laskea kaavasta
UL = 5 + 0,5 A.
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7

Energiasimulointi

Energiasimulointi tarkoittaa kohteen tai laitteen laskennallista energiankulutusta
tietyllä aikavälillä. Tarkoitukseen on luotu paljon ohjelmistoja, ja monilla laitevalmistajilla on omia simulointiohjelmistoja tuotteidensa testausta ja vertailua varten.
Jokaisen energiasimuloinnin päämäärä on kuitenkin sama - kehittää mahdollisimman energiatehokas ratkaisu. Tähän opinnäytetyöhön valittu simulointiohjelmisto
on nimeltään Riuska. Riuska on suhteellisen vähän käytetty ohjelmisto, joka tarjoaa tähän työhön tarvittavat työkalut.

Energiasimuloinnilla tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan Riuska-ohjelman suorittamaa laskelmaa. Riuska simuloi olosuhteita ja energiankulutusta määritetyillä
tiedoilla. Tietoja ovat esimerkiksi ulkoiset olosuhteet, rakenteelliset tiedot, käytössä olevat järjestelmä, tilojen käyttötarkoitus sekä tiloissa sijaitsevat laitteistot.

8

Säädata

Simulaatioissa ja ohjelmistoissa käytetty säädata perustuu määräysten asettamiin arvoihin sekä eri testivuosina kerättyihin säätietoihin. Riuskan tuntikohtainen
säädata on kerätty sekä määräyksistä että eri testivuosista. Jotta data ei olisi liian
yksipuolista, on eri vuosien dataa yhdistelemällä luotu vuoden säätietokanta.
Näin on saatu käyttöön keskimääräinen data, jota voidaan hyödyntää simulaatiossa.

Määräyksissä Suomi on jaettu neljään eri säävyöhykkeeseen, jotka on esitetty
kuvassa 3. Alueille on määrätty käytettäväksi ympäristöministeriön tunnittaiset
säätiedot (Ympäristöministeriö 2018). Ohjelmistoissa on valmiina määräysten
esittämässä muodossa Jyväskylän säätiedot (kuva 4), joita on käytetty myös
tässä opinnäytetyössä. Joensuun säätietoja ei ohjelmista suoraan löydy, ja niiden
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käyttäminen suunnittelussa rikkoisi määräyksiä. Yhteneväinen data simuloinnissa ja mitoituksessa on saavutettu käyttämällä Riuskan tarjoamaa säädataa
myös osana aurinkosähkön mitoitusta.

Kuva 3.

Suomen säävyöhykkeet (Ympäristöministeriö 2018).

Kuva 4.

Jyväskylän säätiedot kuukausittain (Ympäristöministeriö 2018).
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9

MagiCAD

9.1

Perustiedot

MagiCAD on Progman Oy:n kehittämä tietomallinnusohjelmisto, jota käytetään
laajasti LVIS-suunnittelussa ympäri maailmaa. Se toimii lisäosana AutoCAD- ja
Revit-suunnitteluohjelmistoille. MagiCAD tarjoaa työkalut putkistojen ja ilmanvaihdon mitoitukseen, kohteiden lämpöhäviölaskelmiin sekä sähköjärjestelmien
suunnitteluun. Ohjelmisto tarjoaa laajan kattauksen eri laitevalmistajien tuotteita
mitoitustarkoituksiin. (MagiCAD 2018.)

9.2

MagiCAD Room

MagiCAD Room on yksi MagiCADin monista lisäosista. Room on työkalu rakennusten 3D-mallinnukseen. 3D-mallin luomiseen voidaan käyttää valmiita pohjakuvia, tai ne voidaan luoda ohjelmassa itse. Pohjakuvaan määritellään Roomilla
tilatiedot. Tilatiedot pitävät sisällään tilan tilavuuden, lämmöntarpeen sekä ilmamäärät. Tilatietojen lisäksi kuvaan määritetään ikkunat ja ovet sekä rakenteiden
materiaalit. Yhdessä geometristen tietojen kanssa ohjelmisto luo kohteesta kokonaisvaltaisen 3D-mallin. (MagiCAD 2018.)

Kuva 5.

MagiCAD Room ja IFC-mallin teko.
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9.3

3D-mallin luominen

Tässä työssä 3D-mallin luomiseen on käytetty suunnittelijan toimittamia valmiita
pohjakuvia. Pohjakuvien päälle piirretään ulkoseinät, joihin lisätään ikkunat ja
ovet sekä määritellään paksuudet ja materiaalit. Tämän jälkeen piirretään väliseinät ja tehdään niiden osalta samat määrittelyt.

Lopuksi määritetään eri huoneiden korkeudet sekä tilatiedot. Tilan tietoihin määritetään tarvittavat ilmamäärät riippuen tilan käyttötarkoituksesta. Näiden tietojen
perusteella ohjelmisto laskee tilojen lämpöhäviöt, jotka määrittelevät tilojen lämmöntarpeen. Näiden tietojen pohjalta MagiCad luo 3D-mallin, joka muunnetaan
IFC-malliksi ja siirretään Riuskaan.

10

Riuska

10.1

Olosuhdesimulointi

Riuska on Granlund Oy:n kehittämä olosuhdesimulointi sovellus. Riuskan simulaation pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman hyvä energiatehokkuus testaamalla eri tuotteilla määrättyjä olosuhteita. Ohjelmistolla voidaan testata esimerkiksi kuinka erilaiset ikkunat vaikuttavat kesäajalla tilojen jäähdytyksen
tarpeeseen.

Ohjelmisto suorittaa simuloinnin määrättyjen tietojen perusteella. Näitä tietoja
tässä työssä ovat ulkoiset olosuhteet, rakenteelliset tiedot, käytössä olevat järjestelmät, tilojen käyttötarkoitus sekä tiloissa sijaitsevat laitteistot. Osa laskentaan tarvittavista tiedoista saadaan suoraan Riuskaan siirrettävästä IFC-mallista.
Näitä ovat tilojen tiedot kuten lämpöhäviöt, rakenteet ja tilavuus. Tietoja voidaan
kuitenkin tarkentaa ja muokata vielä myöhemmin Riuskassa. Itse Riuskassa
määritetään ilmanvaihto, lämmitysmuoto, jäähdytys ja sähkönkulutus (liite 2).
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10.2

Riuskan aikaohjelmat

Riuskassa on määritetty aikaohjelmat ilmanvaihtokoneelle, valoille, jäähdytykselle, sähkölaitteille sekä lämmitykselle. Aikaohjelmalla määritetään eri järjestelmien käyttöaste. Kuluttajille saatava ohjelmisto on rajoitettu siten, että käyttöaste
voidaan asettaa olevaksi joko 0 % tai 100 %. Rakennuksen ollessa tyhjä käyttöaste on normaalisti noin 30 %, ja tämä voidaan toteuttaa rajoitetulla ohjelmistoversiolla asettamalla käyttöasteeksi joka 3. tunnille 100 %, muulloin 0 %. Tämä
tarkoittaa, että ohjelma laskee ensimmäiselle tunnille täyden kulutuksen, kun taas
toiselle ja kolmannelle 0 % kulutuksen. Näin yhden tunnin 100 %:n kulutus voidaan käsin jakaa kolmen tunnin kulutukseksi suunnittelua varten. Käyttöasteen
syöttötavan on ohjeistanut Riuskaa ylläpitävä Granlundin työntekijä.

Riuska tarjoaa useita valmiita aikaohjelmia. Aikaohjelmia ovat esimerkiksi toimisto, päiväkoti, koulu ja kauppa. Valmiiden aikaohjelmien kulutustiedot perustuvat määräyksiin. Esimerkiksi valmis aikaohjelma laskee ilmanvaihtokoneen tehon
määräysten mukaan ilmanvaihdolla 6 dm3/s/henkilö tai 0,35 dm3/s/m2. Näistä
kahdesta käytetään kuitenkin aina sitä arvoa, joka on tilanteesta riippuen suurempi. Rakentamismääräyskokoelma D2 määrittää eri vaatimukset tiloille käytön
mukaan, ja tässä työssä on käytetty päiväkodille määriteltyä ilmamäärää (kuva
6).
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Kuva 6.

Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet (Finvac 2017).

Tämän työn pohjana on käytetty Riuskan valmista päiväkodin aikaohjelmaa. Valmiista aikaohjelmasta saadaan pohjat ilmanvaihdon sekä sähkönkulutuksen aikaohjelmille. Valmiin aikaohjelman lisäksi on luotu sekä jäähdytykselle että yötuuletukselle omat aikaohjelmansa.

10.3

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon asetuksissa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä (kuva 4).
Aikaohjelma on muokattu Riuskan valmiista päiväkodin aikaohjelmasta. Valmiiseen pohjaan on muokattu käyntiaikoja sekä tilojen ilmamääriä. Käyntiajat on
muutettu vastaamaan oletettua käyttöä, eli ilmanvaihto on 100 % käytössä kello
7 - 17. Lisäksi ilmanvaihtoon on asetettu tyhjän rakennuksen tuuletus, noin 33 %
tilojen normaalista tarpeesta ajalle kello 17 - 07 sekä viikonlopuille. Ilmamäärät
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on asetettu määräysten mukaiseksi, tarkemman tiedon puutteessa pinta-alaan
perustuvan laskentatavan mukaan 0,35 dm3/s/m2.

10.4

Sähkönkulutus

Sähkönkulutukseen kuuluvat valaistuksen sekä laitteiden kuluttamat sähköenergiat. Sähkönkulutuksen aikaohjelma on muokattu versio Riuskan valmiista päiväkodin aikaohjelmasta. Valmiissa pohjassa sähkönkulutusta ei ole huomioitu
muina kuin toimistoaikoina kello 8 - 16. Rakennuksen käyttöaikoja on muokattu
ja aikaohjelmaan on lisätty tyhjän rakennuksen laitteiden sähkönkulutus, joka on
arvioitu päiväkodeissa yleisesti käytettyjen sähkölaitteiden kulutuksen mukaan.
Sähkönkulutuksen laskenta Riuskassa perustuu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 annettuihin energialaskennan ohjearvoihin (kuva 7).

Kuva 7.

10.5

Energialaskennan ohjearvot. (Rakentamismääräyskokoelma D5,
ympäristöministeriö)

Riuskan tulokset

Simulaatiosta saatuja tuloksia voidaan tarkastella diagrammeina ja käyrinä itse
ohjelmassa. Nämä tiedot voidaan tarkempaa tarkastelua varten siirtää Excelmuotoon. Riuska laskee kulutuksen vuoden jokaiselle tunnille ja antaa mahdollisuuden tarkastella kulutusta kuukausi-, viikko-, päivä- tai tuntikohtaisesti (liite 4).
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Excel-muotoon siirrettynä vuoden energiankulutus muodostaa 8 764 rivin tuntikohtaisen luettelon, jossa on eritelty lämmitys, jäähdytys, ilmastointi ja eri sähköjärjestelmät.

Simulointitulosten tarkastelu tuntikohtaisesti on hyödyllistä, jos lopputuloksesta
halutaan paras mahdollinen. Tuntikohtaisesta listasta nähdään välittömästi virheet ja ongelmakohdat, ja lisäksi niiden analysointi on huomattavasti helpompaa
kuin esimerkiksi kuukausikohtaista kulutusta tarkasteltaessa.

10.6

Simuloinnin hyödyntäminen suunnittelussa

Simulaatio-ohjelmistoilla, kuten Riuskalla, tehtäviä laskentoja voidaan hyödyntää
entistä tarkempien suunnitelmien teossa. Energiasimulaatiolla voidaan testata
valittujen laitteiden ja materiaalien toimivuutta eri olosuhteissa sekä tarkkaa tietoa
rakennuksen energiankulutuksesta ja olosuhteista. Tietojen pohjalta voidaan
tehdä suunnitelmiin muutoksia esimerkiksi paremman energiatehokkuuden puolesta.

Entistä tiukemmat vaatimukset tilaajien puolelta sekä lisääntyvä huomion kiinnitys energiankulutukseen ja pyrkimys parempaan rakentamiseen voivat lisätä simulaatio-ohjelmistojen käyttöä. Simulaatiolla parannellut suunnitelmat ovat hyvin
todennäköisesti tarkempia kuin normaalisti suunnittelijan tietotaidon pohjalta tehdyt.

Simulaation käyttäminen suunnittelun työkaluna lisää suunnittelun aikaa ja jää
tästä todennäköisesti syystä monessa tapauksessa hyödyntämättä. Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelussa simulaation käyttö tai manuaalinen energiankulutuksen laskeminen on kuitenkin välttämättömyys, sillä järjestelmät mitoitetaan kulutuksen tai oletetun kulutuksen perusteella.

33

11

Tutkimuksen toteutus

11.1

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia Riuska-ohjelman käytettävyyttä uuden
kiinteistön kulutustiedon mallintamiseen sekä tämän tiedon soveltamista aurinkoenergiajärjestelmän mitoitukseen. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään olosuhde- ja energiasimuloinnin antamia mahdollisuuksia aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelu- ja mitoitustyöhön uudisrakennusten kohdalla.
Tavoitteena oli olosuhde- ja energiasimuloinnin pohjalta mitoittaa kohteeseen
mahdollisimman hyvin kulutusta vastaava aurinkoenergiajärjestelmä.

Tutkimuskohteena oli Joensuussa sijaitseva Hukanhaudan päiväkoti, jonne oli
suunniteltu aurinkosähköjärjestelmä. Uudisrakennusten kohdalla puuttuva energiankulutustieto voi tuoda haasteita järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen.
Oli perusteltua tutkia, voisiko olosuhde- ja energiasimulointi tarjota uusia työkaluja optimaalisen aurinkoenergiajärjestelmän mitoittamiseen, sillä energiasimuloinnilla voidaan selvittää uudisrakennuksen lämmitys- ja sähköenergian tarve.
Riuska huomioi rakennuksen energiankulutusta laskiessa myös mm. vallitsevat
säätekijät.

11.2

Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyömme on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, jossa on lisäksi
konstruktiivisen tutkimuksen piirteitä. Työssä hyödynnettiin laskennallisia, tilastollisia menetelmiä aurinkoenergiajärjestelmän mitoitukseen ja rakennuksen
energiasimuloinnin toteuttamiseen. Tutkimuksemme on osin soveltavaa ja konstruktiivista, sillä tarkoituksena oli löytää ratkaisuja uudisrakennusten aurinkoenergiajärjestelmien mitoittamiseen energiasimuloinnin avulla. Lähtökohtana
tutkimukselle toimi siis olemassa olevan tietämyksen hyödyntäminen uudella tavalla.
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Opinnäytetyön aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvä tietoperusta koostuu sekä internet- että kirjallisista lähteistä, jotka ovat pääosin mitoitus- ja laskentaohjeita.
Työssä hyödynnettiin laskentakaavoja, mitoitusohjelmia, opinnäytetöitä ja tutkimusjulkaisuja. Rakennuksen energiasimulointi toteutettiin Joensuun kaupungilta
saatujen rakennusteknisten tietojen ja rakennuspiirustuksen perusteella. Energiasimuloinnin tuloksena saatuja rakennuksen energiankulutustietoja (sähkönkulutus, lämmitysenergian tarve) käytettiin aurinkoenergiajärjestelmän mitoitukseen.

Aurinkoenergiajärjestelmän mitoittamisessa ja energiasimuloinnissa pidettiin tavoitteena tulosten tarkkuutta ja luotettavuutta. Kuitenkin vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen voidaan mitata kohteen todellista energiankulutusta, joten saamiamme tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Mitoitusohjelmien lisäksi
työkaluna laskelmissa käytettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa ja
opinnäytetyön kirjallinen osio tehtiin Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla.

11.3

Aiemmat tutkimukset

Aurinkosähköjärjestelmien mitoituksen perusteet ja laskentamenetelmät ovat vakiintunutta tietoa ja aiheesta löytyy runsaasti tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Aurinkosähköjärjestelmien mitoituksia ja kannattavuusselvityksiä erilaisille kohteille
on laadittu myös opinnäytetyönä. Yleisiä mitoituksen kohteita ovat omakotitalot,
yrityskiinteistöt ja esimerkiksi päivittäistavarakaupat. Eetu Pietarinen (2017) on
opinnäytetyössään tehnyt mitoitus- ja kannattavuusselvityksen verrattain suurikokoiselle maitotilalle, Koivikon Kartano Oy:lle. Tietoperustaa ja opinnäytetöitä
löytyy vastaavasti myös aurinkolämmön osalta.

Olosuhde- ja energiasimulointiohjelmien hyödyntämisestä aurinkosähköjärjestelmien mitoituksessa ei löydy tutkimustietoa tai opinnäytetöitä. Samu Heimonen
(2017) on aurinkosähköjärjestelmiä koskevassa insinöörityössään maininnut
Riuska-ohjelman käyttömahdollisuudesta uudiskohteen pohjakulutuksen laskemiseksi.
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12

Tutkimuskohde

12.1

Kohteen lähtötiedot

Tutkimuskohteena työssä oli joensuulainen Hukanhaudan päiväkoti (kuva 8),
joka valmistui syksyllä 2018. Kohteeseen on asennettu aurinkosähköjärjestelmä,
joka otettiin käyttöön syksyllä rakennuksen valmistuttua. Opinnäytetyössä mitoitus ja erikokoisten aurinkosähköjärjestelmien vertailu tehtiin energiasimuloinnin
tuloksiin pohjautuen, koska kohteesta ei ollut valmista kulutustietoa.

Kuva 8.

Hukanhaudan päiväkoti (Kuva: Nina Kolehmainen).

Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelussa hyödynnettiin Joensuun kaupungilta
saatuja pohjakuvia mm. asennuspinta-alojen kartoittamiseksi (kuva 9). Kohteeseen asennettu aurinkosähköjärjestelmä on toteutettu lape- ja seinäasennuksena, mikä mahdollistaa paneelien suuntauksen etelään. Tästä johtuen myös
opinnäytetyön laskelmissa aurinkopaneelien sekä -keräimien suuntauksena käytettiin etelää. Kaiken kaikkiaan kohteeseen asennettu järjestelmä sisältää 88 kappaletta aurinkopaneeleja, joista 52 on toteutettu seinäasennuksena (kuva 10).
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Kuva 9.

Kohteen kattokuva (Kuva: Joensuun kaupunki).

Kuva 10.

Kohteeseen toteutettu aurinkopaneelien seinäasennus (Kuva: Nina
Kolehmainen).

12.2

Kohteen energiantarve

Kohteen energiantarve on laskettu saaduista pohjakuvista tehdyn IFC-mallin
avulla. Olosuhde- ja energiasimulointi huomioi rakennuksen lämmitystarpeen laskennassa tilojen ja ilmanvaihtokoneiden tarvitseman lämmitysenergian, rakenteiden materiaalit, tiloissa oleskelevien ihmisten tuottaman lämpöenergian ja tiloissa
sijaitsevien laitteiden tuottaman lämpöenergian.
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Sähkön tarve muodostuu järjestelmiä ylläpitävistä sähkölaitteista, valaistuksesta,
jäähdytyksestä ja tilojen sähkölaitteista. Lämpimän käyttöveden kulutusta lukuun
ottamatta lämmitysenergian tarve muodostaa noin 62 % kohteen vuotuisesta
energiantarpeesta.

13

Energiasimuloinnin toteutus kohteeseen

13.1

IFC-mallin luominen

Kohteen IFC-mallin luominen toteutettiin MagiCAD-ohjelmistolla. Mallin pohjana
käytettiin kohteen suunnittelijan tekemiä pohjakuvia. Ikkunoiden ja ovien sijoittelussa noudatettiin suunnitelmien sijoittelua. Tilojen korkotiedot saatiin leikkaus- ja
pohjakuvien tiedoista. Lisäksi suunnitelmista saatiin ulko- ja väliseinien materiaalit sekä paksuudet.

Suunnitelmien tietojen pohjalta piirrettiin valmiin pohjakuvan päällä seinät, ikkunat ja ovet. Näille määriteltiin materiaalit, paksuudet sekä korkotiedot, jonka jälkeen ohjelmistolla saadaan luotua 3D-malli. Tämän jälkeen tiloille luodaan lämpöhäviö pankit, joihin määritetään ala- ja yläpohjat sekä tilojen ilmanvaihdon
tiedot. 3D-mallin sekä lämpöhäviö pankin tiedoilla ohjelma laskee tilojen lämpöhäviöt, jotka käytännössä määrittävät tilojen lämmöntarpeen.

IFC-malli muodostuu 3D-mallista sekä lämpöhäviö tiedoista ja sitä voidaan käyttää useissa eri ohjelmissa esimerkiksi simulaatiota tehtäessä. IFC-tiedosto siirrettiin Riuskaan, minkä jälkeen aloitettiin simulointi.
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13.2

Alustavat simuloinnit

Simuloinnit toteutettiin Riuska-ohjelmistolla. Kaikkiaan simulointeja toteutettiin
kymmeniä. Olosuhde- ja energiasimuloinnin haettu tulos saadaan vain kokeilemalla eri versioita sekä muuttamalla ohjelmiston asetuksia päästäkseen haluttuun lopputulokseen.

Simulointi aloitettiin kokeilemalla Riuskan omaa päiväkodin aikataulua sekä päiväkodille asetettuja arvoja ja asetuksia. Tämän simuloinnin tuloksista havaittiin,
että valmiit asetukset eivät sovellu tässä työssä haettuun lopputulokseen, koska
ne eivät antaneet tarpeeksi tarkkaa tuntikohtaista tietoa kohteesta. Tämän johdosta asetuksia muokattiin tuntikohtaisten aikataulujen ja asetusten kautta tarkempaan laskelmaan. Tässä vaiheessa tehtyjä muutoksia olivat esimerkiksi ilmanvaihdon aikataulut ja sähkölaitteiden kulutuksen lisäys.

Ensimmäinen aurinkoenergiasuunnittelijalle mennyt energiasimulointi oli osin
puutteellinen ja osa tiedoista oli virheellisiä. Esimerkiksi ilmanvaihdon vuorokautinen energiankulutus oli kasaantunut vain kahdeksalle tunnille ja jäänyt kokonaan
huomioimatta ajalta, jolloin rakennus on tyhjä. Lisäksi energiankulutuksesta puuttui osa rakennuksen sähkönkulutuksesta, esimerkiksi kulutustiedoista puuttuivat
ulkovalot, osa käyttösähköstä sekä jäähdytyksen energiankulutus.

Kokemattomuus Riuskan käytössä näkyi ensimmäisissä simuloinneissa, joten aikaohjelmien ja eri kulutustietojen asetuksiin haettiin apua suoraan ohjelmiston
ylläpitäjältä. Saatujen ohjeiden mukaan tehtiin aikaohjelmat tyhjän rakennuksen
ilmanvaihdolle sekä määriteltiin sähkön kulutustietoja eri järjestelmille.

13.3

Viimeinen simulointi

Viimeisessä Riuska-simulaatiossa saatiin hyväksyttävä lopputulos jäähdytyksen,
lämmityksen, laitesähkön sekä ilmanvaihdon kulutuksesta. Työssä keskityttiin
aurinkosähkön mitoittamiseen, joten asetuksissa ja simuloinnissa keskityttiin vain
sähköä kuluttavien järjestelmien muokkaukseen (liite 3).

39

Lopullisessa versiossa luotiin erilliset aikaohjelmat laitteiden sähkön kulutukselle,
jäähdytykselle, ulko- ja sisävaloille, käyttöajan ilmanvaihdolle, tyhjän rakennuksen ilmanvaihdolle sekä lämmitykselle. Lisäksi muokattiin edellä mainittujen säätöarvoja.

Jäähdytykselle ja lämmitykselle luotiin lämpötilaan perustuvat raja-arvot sekä
jäähdytys rajattiin toimivaksi vain kesäaikana toukokuun alusta heinäkuun loppuun. Lämpötilan noustessa yli 23 asteen sisätiloissa jäähdytys käynnistyy ja laskiessa alle 20 asteen lämmitys käynnistyy. Lämmityksen asetuksia muokattiin
vain tarvittavissa määrin siten, että aikaohjelma ei ole jäähdytyksen aikaohjelman
kanssa samaan aikaan käytössä.

Ilmanvaihdon ilmamääriä muokattiin paremmin tilojen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Ilmamääriä nostettiin tiloissa, joissa oleskellaan pidempiä aikoja kuten
leikkihuoneet, makuuhuoneet sekä ruokailutila. Tiloihin, joissa oleskellaan vain
tilapäisesti, kuten käytävät ja eteiset, asetettiin määräysten mukaiset minimi ilmamäärät. Nämä asetukset vastaavat paremmin todellista käyttöä kuin Riuskan automaattisesti asettamat minimi ilmamäärät koko rakennuksella.

Sähkölaitteiden kulutusta muokattiin tilojen käyttötarkoituksen perusteella siten,
että esimerkiksi toimistoissa kulutusta lisättiin ja eteisissä sekä pienennettiin tiloissa, joissa sähkölaitteiden tarvetta ei ole, lisäksi sähkölaitteiston kuluttama
sähkö tyhjällä rakennuksella lisättiin. Valojen kulutusta muokattiin ohjearvoihin
perustuen LED-valaistukseen sopivaksi ja ulkovaloille määritettiin tasainen kulutus pimeille ajoille.

13.4

Simuloinnin tulokset

Simuloinnin tuloksista luotiin Excel-tiedosto aurinkosähkösuunnittelijan käyttöön.
Työssä käytettiin sähköjärjestelmien kulutustietoja, jotka muodostuvat ilmanvaih-
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don kulutuksesta 50 888 kWh/a, jäähdytyksen kulutuksesta 12 650 kWh/a, valaistuksen kulutuksesta 56 752 kWh/a ja erillisten sähkölaitteiden kulutuksesta 39
318 kWh/a (kuva 11).

Lisäksi simulointi laskee lämmöntarpeen rakennukselle, jotka muodostuvat tässä
tapauksessa LTO-ilmanvaihtokoneen pattereiden lämmityksestä 178 116 kWh/a
ja lämmityksestä tiloissa 92 125 kWh/a.

Kuva 11.

Riuska-laskelman vuosittainen tutkimuskohteen kulutus.
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14

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus tutkimuskohteeseen

14.1

Alustavan mitoituksen laskentamenetelmä

Aurinkosähköjärjestelmän alustava mitoitus toteutettiin ympäristöministeriön julkaiseman Aurinko-oppaan kaavojen mukaan Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Laskettaessa hyödynnettiin lisäksi PVGIS-laskurin tarjoamia sijaintiin
ja paneelien suuntaukseen perustuvia säteilymääriä (kuva 12). Mitoituksessa kokeiltiin järjestelmää, joka ei juuri tuottaisi ylituotantoa, sillä ylijäämäsähkön myynnistä saatava korvaus on pieni. Mahdollisimman suuri osa tuotetusta aurinkosähköstä kannattaa hyödyntää suoraan käyttökohteessa, jolloin järjestelmän
omakulutusaste on lähellä 100 %.

Kuva 12.

PVGIS-laskurin sijaintiin perustuvat säteilymäärät.

Kohteesta ei ollut saatavilla mitattua sähkönkulutusta, joten mitoituksessa käytettiin energiasimuloinnilla selvitettyä touko-heinäkuun tuntikohtaista sähkönkulutusta. Kulutustiedosta selvitettiin kohteen pohjakulutus, joka toimi alustavan mitoituksen perustana. Kulutusta verrattiin aurinkosähköjärjestelmän tuottoon, joka
selvitettiin alustavassa mitoituksessa Excelissä kaavoilla laskemalla ja lopullisessa mitoituksessa SAM-ohjelmalla.
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Energiasimuloinnilla saatu kulutustieto oli kaikkien mitoituskuukausien osalta samanlainen, joten touko-heinäkuiden keskimääräiseksi pohjakulutukseksi saatiin
noin 9 kWh. Pohjakulutus kattaa kello 8 - 16 välisen ajan, jolloin rakennus on
aktiivisimmillaan käytössä. Aurinkosähköjärjestelmien tuottoja ja Riuskan sähkönkulutustietoja vertailtiin alustavassa mitoituksessa Excelissä. Kulutustiedossa
oli Riuskan aikaohjelmasta johtuen sahaavuutta, jota tasoitettiin keskiarvoilla tarkastelua varten.

PVGIS:n kuukausi- ja tuntikohtaisten säteilytietojen ja Aurinko-oppaan kaavojen
perusteella laskettiin halutun järjestelmän sähköntuotto. Laskentaan käytettiin
kuukausikohtaisia säteilytietoja ja Ilmatieteenlaitoksen auringonpaistetunteja
(Kuva 13). Yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa otettiin tuntikohtaiset säteilytiedot suoraan PVGIS:stä. Sijaintina käytettiin Jyväskylää, jotta sääolosuhteiden
huomiointi olisi mahdollisimman yhtenevää Riuskalla tehdyn energiasimuloinnin
kanssa.

Kuva 13.

Jyväskylän lentoaseman auringonpaistetunnit (Ilmatieteen laitos
2012).

Laskennassa käytettiin Trina Solarin 275 W:n yksikidepaneeleita, joiden hyötysuhde on 16,8 % (kuva 14). Hyötysuhde on tyypillinen kaupallisille yksikidepa-

43
neeleille. Toisin sanoen valitun paneelin tuottama maksimisähköteho neliötä kohden on 0,16 kW/m2. Tätä arvoa (Kmax) käytettiin Aurinko-oppaan kaavoilla järjestelmän sähköntuottoa laskettaessa. Asennuksen tuulettuvuuden huomioinnissa
käytettiin Aurinko-oppaan käyttötilanteen toimivuuskerroina, ja tässä laskelmassa hieman tuulettuvan asennuksen osalta arvoa 0,75.

Kuva 14.

14.2

Trina Solarin TSM-275 -aurinkopaneelin tiedot (Trina Solar 2017).

Alustava mitoitus Excelissä

Alustavassa mitoituksessa vertailtiin eri kokoisten järjestelmien tuntikohtaisia
sähköntuottoja kohteen pohjakulutukseen. Tuntikohtaisen sähköntuoton ja kulutuksen vertailemisen tueksi luotiin jokaiselle järjestelmäkoolle mitoituslaskurit.
Laskureista nähtiin havainnollisesti keskimääräisen vuorokauden sähkönkulutus
ja aurinkosähkön tuotto. Niiden avulla pyrittiin löytämään järjestelmä, jonka tuntikohtainen tuotto sopisi optimaalisesti kulutukseen, ilman huomattavaa yli- tai alituotantoa.

Käytännössä tarkasteluun hyödynnettiin PVGIS:n tuntikohtaisia säteilytietoja, joiden avulla selvitettiin aurinkosähköjärjestelmän tuotto Aurinko-oppaan kaavoilla.
PVGIS tarjosi kustakin auringonpaistetunnista useamman säteilytiedon, joten
näistä laskettiin keskiarvot. Laskelmissa huomioitiin käytettyjen paneelien huipputehokerroin ja asennuksen tuulettuvuus.
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Kuvio 1.

Kohteen minimisähkönkulutus ja aurinkosähkön tuotto eri kokoisilla
järjestelmillä toukokuussa.

Tuloksista oli nähtävissä, että nimellistehoiltaan 25 kW p ja 20 kW p olevat järjestelmät vastasivat kohteen pohjakulutukseen kaikista vaihtoehdoista parhaiten
toukokuussa (kuvio 1). Tällöin sähkön ylituotantoa syntyisi vain pieniä määriä ja
25 kW p:n järjestelmällä sähköntuotto kohtaisi kulutuksen kanssa parhaimpaan
tuotantoaikaan. Järjestelmän pinta-alavaatimukseksi saatiin laskennassa 156
m2, ja sähköä se tuottaisi vuodessa noin 20 MWh.

Tästä suurempi, 30 kWp:n järjestelmä, tuottaa ylijäämäsähköä jo huomattavasti
enemmän pohjakulutukseen nähden. Sen sijaan nimellisteholtaan 15 kW p oleva
järjestelmä on jo alimitoitettu, mikä laskisi kohteen omavaraisuusastetta tarpeettomasti.
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Kuvio 2.

Kohteen minimisähkönkulutus ja aurinkosähkön tuotto eri kokoisilla
järjestelmillä syyskuussa.

Järjestelmiä vertailtiin myös alkusyksyn tilanteeseen, jolloin aurinkosähkön tuotto
on jo heikompaa auringonpaistetuntien vähentyessä. Syyskuun keskimääräiseksi
tutkimuskohteen pohjakulutukseksi saatiin 5,3 kWh. Kuviosta 2 nähdään, että kesäaikaiseen kulutukseen parhaiten vastannut 25 kW p:n järjestelmä tuottaa myös
syyskuussa hieman ylituotantoa parhaaseen tuotantoaikaan. Tästä suurempi, 30
kW p:n järjestelmä, tuottaa huomattavan paljon sähköverkkoon myytävää ylijäämäsähköä. Sen sijaan 20 kW p:n järjestelmä vastaisi kohteen tuntikulutukseen alkusyksystä parhaiten ja tuotettu aurinkosähkö saataisiin käytettyä suoraan käyttökohteessa, jolloin järjestelmästä käytännössä saadaan edullisimmat energiat.

14.3

Mitoitus System Advisor Model (SAM) -ohjelmalla

Aurinkosähköjärjestelmän lopullinen tuntikohtainen mitoitus tehtiin System Advisor Model (SAM) -mitoitusohjelmalla. Ohjelmaan syötettiin sijaintitietojen yhteydessä energiasimuloinnissa käytetty säätiedosto CSV-muodossa säätiedon yhdenmukaistamiseksi

eri

ohjelmistojen

välillä.

Tarkoituksena

oli

tutkia

nimellisteholtaan erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä ja niiden tuoton kohtaavuutta
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kohteesta selvitetyn kulutustiedon kanssa. Lisäksi tarkasteltiin kohteen sähköntarvetta ja aurinkosähkön tuottoa erilaisissa kulutustilanteissa, esimerkiksi rakennuksen ollessa tyhjillään.

SAM-ohjelmalla simuloitiin myös kokeilumielessä kohteeseen jo asennetun aurinkosähköjärjestelmän tuottoa. Järjestelmästä saatiin tietoja paneelien suuntauksien ja lukumäärien osalta, minkä perusteella syötettiin lähtötiedot mitoitusohjelmaan. Saatujen tietojen mukaan järjestelmään kuuluu yhteensä 88
aurinkopaneelia, joista 52 on sijoitettu seinäasennukseen. Todellisessa järjestelmässä käytetty aurinkopaneelimerkki ei ollut tiedossa, joten ohjelman tietokannasta valittiin jo alustavassa mitoituksessa käytetty Trina Solarin 275 W:n monikidepaneeli (kuva 15). Invertteriksi valittiin Froniuksen invertteri, joka on käytössä
myös kohteeseen asennetussa järjestelmässä. Paneelien lukumäärän perusteella ohjelma antoi järjestelmän nimellistehoksi noin 25 kW p. Seinäasennus olisi
kooltaan Trina Solarin paneelin mitoilla laskettuna noin 85 m2.

Kuva 15.

Aurinkopaneelin tekniset tiedot mitoitusohjelmassa.

Lisäksi tutkittiin tästä suurempien ja pienempien aurinkosähköjärjestelmien tuottoja (kuvio 3), joita verrattiin tutkimuskohteesta selvitettyyn sähkönkulutustietoon.
Paneelien suuntauksena käytettiin etelää (180°) ja kallistuskulmana seinäasennukselle 45° ja lapeasennukselle lappeen mukaisesti 9,46°. Sähkön tuntikulutuksen ja -tuoton kohtaavuutta Excelissä vertailemalla saatiin laskettua kunkin järjestelmän tuottama ylijäämäsähkön määrä, minkä perusteella selvitettiin
omakulutus- ja varaisuusasteet (taulukko 7).
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Kuvio 3.

Erikokoisten aurinkosähköjärjestelmien tuotto suhteessa kohteen
kulutukseen.

Taulukko 7. Aurinkosähköjärjestelmien omakulutus- ja omavaraisuusasteet.

15 kW p
20 kW p
25 kW p
30 kW p
40 kW p

Vuosituotanto
omaan käyttöön
(kWh)
10 747
16 110
19 358
22 766
30 914

Omakulutusaste
(%)

Omavaraisuusaste
(%)

91 %
89 %
88 %
87 %
84 %

7%
11 %
14 %
16 %
23 %

Tuloksista nähdään, että nimellisteholtaan 15 kW p olevalla järjestelmällä saavutetaan paras omakulutusaste, jolloin 91 % tuotetusta aurinkosähköstä saadaan
hyödynnettyä itse käyttökohteessa. Omavaraisuusaste jää tällä järjestelmällä sen
sijaan alhaiseksi sen ollessa 7 %.

Omakulutusaste heikentyy järjestelmäkoon kasvaessa, mutta tällöin luonnollisesti kohteen omavaraisuus nousee. Esimerkiksi 20 kW p:n järjestelmällä saavutetaan 11 %:n omavaraisuus, mutta tuotannosta joudutaan myymään saman prosenttiosuuden verran ylijäämäsähköä sähköverkkoon. Näistä vaihtoehdoista
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suurimmalla, 40 kW p:n järjestelmällä, voidaan saavuttaa 23 %:n omavaraisuusaste ja vuodessa se tuottaisi aurinkosähköä 36,8 MWh (kuva 16).

Kuva 16.

SAM-ohjelmalla simuloitu 40 kW p:n järjestelmän vuotuinen sähköntuotto (kWh).

Tuntikohtaista tietoa tutkimuskohteen kulutuksesta sekä aurinkosähkön tuotosta
hyödynnettiin eri kokoisten järjestelmien vertailuun eri kuukausina. Energiasimuloinnin tuloksista havaitaan, että kohteen minimi- ja keskikulutus poikkeavat toisistaan paljon ja esimerkiksi toukokuun tuntikohtainen keskikulutus nousee rakennuksen aktiivisimpaan käyttöaikaan noin 40 kilowattituntiin (kuvio 4).
Nimellisteholtaan 25 kW p oleva järjestelmä riittäisi tulosten mukaan kattamaan
kohteen pohjakulutuksen aktiivisimpaan käyttöaikaan.
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Kuvio 4.

Erikokoisten järjestelmien sähköntuotto verrattuna tutkimuskohteen
keski- ja minimisähkönkulutukseen toukokuussa.

Kohteen kulutusprofiilin vuoksi on aiheellista harkita aurinkosähköjärjestelmää,
joka tuottaa energiaa yli minimikulutuksen, vaikka omakulutusaste laskeekin.
Suuremmalla järjestelmällä kohteen omavaraisuusaste nousee ja tarve ostosähkölle pienenee. Taulukosta 8 nähdään mitoitusohjelman ilmoittamat aurinkopaneelimäärät sekä vaadittava asennuspinta-ala erikokoisille järjestelmille.

Taulukko 8. Aurinkopaneelien lukumäärä ja vaadittava asennuspinta-ala järjestelmän nimellistehon mukaan.
Järjestelmän nimellisteho (kW)

Aurinkopaneelien lukumäärä
(kpl)

Vaadittava asennuspintaala (m2)

15 kW

54

88

20 kW

72

117,4

25 kW

90

146,7

30 kW

108

176

40 kW

144

234,7
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14.4

Aurinkosähkön hyödyntäminen jäähdytykseen

Kohteen sähkönkulutusta tarkastellessa nähdään, että rakennuksen jäähdytystarve keskittyy luonnollisesti kesäajalle (Kuvio 5). Koska aurinkoenergiaa saadaan tuotettua parhaiten nimenomaan kesällä, on kohteessa hyvät aihiot aurinkojäähdytykselle.

Tässä

kohteessa

tutkittiin

aurinkosähkön

käyttämistä

jäähdytysenergian kattamiseen ja tarkasteltiin erikokoisten järjestelmien kohtaavuutta jäähdytystarpeeseen.
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Kuvio 5.

Kohteen vuosittainen jäähdytyksen tarve (kWh).

Aurinkosähköjärjestelmää mitoitettaessa jäähdytyksen tarve on huomioitu osana
kohteen kesäaikaista pohjakulutusta. Kuitenkin jäähdytystarve vaihtelee yksittäisten tuntien välillä paljon ja keskimääräinen tuntikulutus nousee esimerkiksi
heinäkuussa kello 8 - 16 välillä 13 kWh:n paikkeille. Heinäkuussa jäähdytyksen
tarve on vuoden suurimmillaan sen ollessa 27 % kuukauden koko sähköntarpeesta (taulukko 9).
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Taulukko 9. Jäähdytyksen osuus kesäkuukausien sähkönkulutuksesta.
Kuukausi

Jäähdytystarve (kWh)

Osuus kuukauden sähkönkulutuksesta
(%)

Toukokuu

1293

9%

Kesäkuu

3338

21 %

Heinäkuu

4865

27 %

Elokuu

3024

19 %

Syyskuu

133

1%

25,00

20,00
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15,00
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Kuvio 6.

Aurinkosähköjärjestelmien tuoton kohtaavuus jäähdytystarpeen
kanssa heinäkuussa.

Kuviosta 6 nähdään kohteen jäähdytysenergian tarve sekä eri järjestelmien tuotot
keskimääräisenä heinäkuun päivänä. Jäähdytystarpeeseen heinäkuussa vastaisi
parhaiten 30 - 40 kWp:n järjestelmä. Jäähdytystä, tuotettua aurinkosähköä ja
muuta sähkönkulutusta tuntikohtaisesti vertailemalla havaittiin, että viikonloppuina rakennuksen muun kulutuksen ollessa alhainen, voidaan tuotettu aurinkosähkö hyödyntää jäähdytyksen käyttöön (kuvio 7).
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Kuvio 7.

Kohteen sähkö- ja jäähdytysenergian tarve sekä aurinkosähkön
tuotto 40 kW p:n järjestelmällä.

15

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus

15.1

Lähtötiedot

Aurinkosähköjärjestelmiä mitoitettiin kaikkiaan viisi kappaletta. Mitoitettujen järjestelmien koot olivat nimellistehoiltaan 15, 20, 25, 30 ja 40 kW p. Riuskalla tehdyn
simulaation tuloksista ja SAM-ohjelman aurinkosähköjärjestelmien tuotoista koottiin Excel-tiedosto, jossa vertailtiin tuntikohtaisesti eri järjestelmien soveltuvuutta
kohteeseen. Käytännössä tämä tarkoitti sähköntuoton ja -kulutuksen kohtaavuuden tarkastelua.

Vertailun lisäksi laskettiin aurinkosähköjärjestelmillä saatava suora säästö vuosittain sekä suuntaa antava takaisinmaksuaika eri järjestelmille. Laskennassa
käytettiin toisin sanoen ns. takaisinmaksuajan menetelmää. Kolmesta suurimmasta järjestelmäkoosta saatiin hintatarjoukset aurinkosähköjärjestelmiä suunnittelevalta yritykseltä.

Riuska-simulaation tuntikohtaisesta listasta laskettiin käytännössä yhteen kaikkien sähköä käyttävien järjestelmien kulutukset, joista luotiin oma listaus Exceliin.
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Näin saatiin kokonaisuudessaan selville rakennuksen tarvitsema sähköenergia
tuntikohtaisesti vuoden ajalta.

SAMista saadaan tuntikohtaiset tuotot mitoitetuille järjestelmille vuoden ajalta
suoraan Excel-muodossa. Näistä tiedoista laskettiin vuoden jokaiselle tunnille eri
järjestelmien vaikutukset ostosähkön määrään sekä tuotetun hukkaenergian eli
ylijäämäsähkön määrä. Laskentaan käytettiin Excelin funktioita. Tuntikohtaiset
vaikutukset yhteen laskemalla saatiin tarkka tieto vuosittaisesta kulutuksesta.

15.2

Tulokset

Tarkastelussa hyödynnettiin saatuja tarjouksia kolmelle suurimmalle aurinkosähköjärjestelmälle (taulukko 10). Järjestelmien nettotuottona laskelmissa pidettiin
ostosähkön korvaamisesta aiheutuvaa säästöä ja sähkön hintana 0,15 €/kWh.

Taulukko 10. Aurinkosähköjärjestelmistä saadut tarjoukset.
Järjestelmäkoko (kW p)

Tarjous (€)

25 kW p

29 288 €

30 kW p
40 kW p

30 380 €
38 936 €

Vuosittaisia kulutuksia vertailemalla taloudellisesti kannattavin järjestelmä oli vertailun suurin, 40 kW p:n järjestelmä, jonka takaisinmaksuajaksi saatiin 8,4 vuotta
(taulukko 11). Taloudellinen laskenta toteutettiin hyvin karkeasti ja lähinnä kokeiluna, sillä kannattavuus ja sen laskenta eivät olleet tämän työn prioriteetteja. Laskennassa huomioitiin vain järjestelmän investointi ja sen tuoma vuosittainen
hyöty sähkönkulutuksessa.

Taulukko 11. Järjestelmien suuntaa antavat takaisinmaksuajat.
Järjestelmäkoko (kW p)
25 kW p
30 kW p
40 kW p

Takaisinmaksuaika (a)
10,1
8,9
8,4
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Nimellisteholtaan 40 kW p järjestelmällä saavutettiin 84 % omakulutusaste ja se
tuottaisi aurinkosähköä 23 % kohteen vuosittaisesta sähköntarpeesta. Järjestelmän tuntikohtaista energiantuottoa tarkastelemalla huomattiin, että ylijäämäsähköä syntyy erityisesti alkukesällä ja syksyisinä viikonloppuina, jolloin kohteen
sähkönkulutus sekä jäähdytyksen tarve ovat alimmillaan (kuvio 8).
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Kuvio 8.

Aurinkosähkön ylituotanto syyskuisena viikonloppuna 40 kW p:n aurinkosähköjärjestelmällä

Jäähdytyksen tarpeesta johtuen heinäkuussa kohteen sähkönkulutus on suurimmillaan, mikä vaikuttaa myös heinäkuiseen ostosähkön määrään eri aurinkosähköjärjestelmillä (kuvio 9). Pimeänä vuodenaikana kohteen sähköntarve katetaan
käytönnössä kokonaan ostosähköllä aurinkosähkön heikon tuotannon vuoksi.
Vertailluista järjestelmistä suurin, 40 kW p:n järjestelmä, tuottaisi suurimman säästön vuoden sähkönkulutukseen ja olisi yksinkertaisen laskentamenettelyn mukaan taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.
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Kuvio 9.

Vuosittainen ostosähkön määrä simuloiduilla aurinkosähköjärjestelmillä.

16

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus kohteeseen

16.1

Lämpimän käyttöveden tarve

Mitoitusta lähestyttiin lämpimän käyttöveden tuottamisen näkökulmasta, koska
sen tarve on ympärivuotinen ja kulutus suhteellisen suurta kohteen käyttötarkoitus ja kokoluokka huomioiden. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa ei hyödynnetty energiasimuloinnin tuloksia.

Koska lämpimän käyttöveden kulutus ei ollut tiedossa mitoitushetkellä kohteen
ollessa uudisrakennus, arvioitiin se käyttäen oletusarvoja (taulukko 9). Arvioinnissa käytettiin kohteen bruttopinta-alaa sekä taulukon arvoa päiväkotikohteille.
Näin saatiin kohteen arvioiduksi lämpimän käyttöveden kulutukseksi noin 2 000
l/vrk. Keskimääräisesti asukaskohtainen vedenkulutus Suomessa on 140
l/hlö/vrk.
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Taulukko 12. Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvoja (Motiva 2017b).
Rakennuksen käyttötarkoitus
Toimisto
Terveydenhuolto
Päiväkoti
Teatteri ja kirjasto
Uimahalli
Koulurakennus
Myymälä

16.2

Lämpimän
käyttöveden
3
2
dm /brm /vuosi
100
520
460
120
1800
180
65

kulutus,

Alustava mitoitus Excelissä

Aurinkolämpöjärjestelmä mitoitettiin kohteeseen ensin Excel -taulukkolaskentaohjelmalla Aurinko-oppaan sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman ja aurinkokeräimien tietojen perusteella. Aurinkokeräimien tuoton laskennassa hyödynnettiin PVGIS-laskurin tarjoamia säteilytietoja. Keräimien kallistuskulmana
käytettiin 45° ja suuntauksena etelää (0°), sillä tutkimuskohteessa olisi piirustusten mukaan vielä potentiaalista asennuspinta-alaa etelään päin.

Mitoitukseen valittiin Wagner Solarin EURO C20-AR -aurinkokeräimet, joiden
lämpöä absorboiva pinta-ala on 2,39 m2/keräin ja hyötysuhde 85,4 % (Wagner &
Co 2001). Kyseessä on tasokeräin. Mitoituksessa kokeiltiin järjestelmää, joka
tuottaisi kesäkuukausien (huhti-elo) lämpimän käyttöveden tarpeesta yli 90 %.

Käyttöveden lämmitykseen tarvittava energiamäärä laskettiin jakeluhäviöineen
lämpimän käyttöveden kulutuksen sekä kylmän ja lämpimän veden lämpötilojen
avulla. Laskelmissa käytettiin kylmän veden lämpötilana 5 °C ja lämpimän veden
lämpötilana 55 °C. Jakeluhäviöiden laskemiseksi käytettiin rakennustyypistä riippuvaisia vuosihyötysuhteita lämpimän käyttöveden siirrolle (taulukko 10). Tässä
laskelmassa käytettiin opetusrakennuksien ja päiväkotien osalta paremman eristyksen arvoa 0,86.
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Taulukko 13. Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhteet (D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2013, 41).
Rakennustyyppi

Kierto

Ei kiertoa
Suojaputkessa

Erillinen pientalo
sekä rivi- ja ketjutalot
Asuinkerrostalo

0,96

Eristämätön
0,75

0,85

Eristetty
perustaso
0,89

Eristetty
parempi
0,92

0,97

0,76

0,86

0,90

0,94

Toimistorakennus

0,88

0,69

0,78

0,82

0,85

Majoitusliikerakennus

0,97

0,76

0,79

0,83

0,86

Opetusrakennus
ja päiväkoti
Liikuntahalli

0,89

0,70

0,79

0,83

0,86

0,98

0,77

0,87

0,91

0,95

Sairaala

0,94

0,74

0,84

0,88

0,91

Jakeluhäviön kanssa lämpimän käyttöveden energiantarpeeksi saatiin 49,5 MWh
vuodessa. Kulutus on tasaista eri kuukausien välillä, ja huhti-elokuun aikana veden lämmittämiseen kuluu energiaa 20,7 MWh. Jos kesäaikaisesta lämpimästä
vedestä halutaan tuottaa yli 90 % aurinkolämmöllä, tarvitaan 30 aurinkokeräintä.
Kattopinta-alaa aurinkokeräimet tarvitsevat noin 70 m2. Tämän kokoluokan järjestelmä tarvitsee lämmön varastointiin suuren varaajan, jonka sijoittaminen vaatii riittävästi tilaa kohteessa. Varaajan on hyvä olla tilavuudeltaan kaksi kertaa
suurempi kuin kohteen lämpimän käyttöveden kulutus vuorokaudessa.

Yllämainitun järjestelmän aurinkokeräimien kokonaistuotto huhti-elokuussa olisi
alustavien laskelmien mukaan 19,6 MWh eli 94,7 % lämpimän käyttöveden tarpeesta (kuvio 10). Koko vuoden lämpimän käyttöveden tarpeesta siis noin 54 %
voitaisiin tuottaa aurinkolämmöllä.
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Kuvio 10.

16.3

Tutkimuskohteen arvioitu vedenkulutus ja aurinkolämmön tuotto.

Mitoitus GetSolar-ohjelmalla

Seuraavaksi aurinkolämpöjärjestelmä mitoitettiin GetSolar-ohjelmalla. Ohjelman
tietokannasta valittiin Wagner Solarin EURO C20-AR -aurinkokeräimet, joita käytettiin myös alustavassa mitoituksessa. Kallistuskulmaksi valittiin 45° ja suuntaukseksi etelä (0°) parhaimman mahdollisen tuoton saavuttamiseksi.

Seuraavaksi ohjelmaan syötettiin kohteen kuluttama lämpimän käyttöveden
määrä vuorokaudessa sekä kylmän ja lämpimän veden lämpötilat. Sää- ja säteilytiedot haettiin ohjelman tietokannasta syöttämällä ohjelmaan haluttu sijainti.

Simuloinnin tuloksena ohjelma ilmoitti tällä aurinkokeräinmallilla järjestelmän
pinta-alavaatimukseksi 71,10 m2, mikä on yhdenmukainen tulos kaavoilla lasketun alustavan mitoituksen kanssa. Lämpimän käyttöveden tuottamiseen kuluu mitoitusohjelman mukaan energiaa 104,67 kWh/päivä, kun kylmän ja lämpimän veden lämpötila ero on 50 °C. Lämmön varastointiin ohjelma ehdotti varaajaa, joka
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on tilavuudeltaan 3 700 litraa, eli 1,85 kertaa suurempi kuin vuorokautinen lämpimän veden tarve.

17

Pohdinta

17.1

Tulosten luotettavuus

Aurinkoenergiajärjestelmä suunniteltiin mitoitushetkellä rakenteilla olevaan kohteeseen, jonka energiankulutustietoa ei ollut vielä saatavilla. Riuska-ohjelmalla
tehtiin tutkimuskohteesta energiasimulointi, jonka tietojen perusteella mitoitettiin
aurinkosähköjärjestelmä siihen tarkoitetulla simulointiohjelmalla. Energiasimulointien tulosten tarkkuutta voidaan yleisesti ottaen pitää hyvänä, riippuen millaisia valintoja tehdään asetuksia määrittäessä.

Sekä Riuskassa että aurinkosähkön mitoitusohjelmassa käytettiin Suomen ympäristöministeriön määräysten täyttävää säätietoa, jotta tulokset ohjelmistojen
välillä olisivat mahdollisimman luotettavia. Kuitenkin auringonsäteilyn määrä sekä
muut vallitsevat sääolosuhteet vaihtelevat vuosittain ja eri paikkakuntien välillä,
joten saamiamme tuloksia voidaan pitää ennen kaikkea suuntaa antavina. Lisäksi
kannattavuustarkastelu tehtiin yksinkertaistetusti, jolloin takaisinmaksuajoissa ei
huomioitu esimerkiksi sähkön hinnan vuosimuutoksia.

Opinnäytetyön pääpaino oli aurinkosähkössä, ja aurinkolämmön mitoituksessa
haluttiin tutkia mahdollisuutta tuottaa aurinkoenergialla kiinteistön lämmin käyttövesi kesäkuukausina. Järjestelmä mitoitettiin tutkimuskohteen arvioituun lämpimän käyttöveden kulutukseen perustuen, ja tarkempi mitoitus vaatisi tietoa kohteen todellisesta vedenkulutuksesta. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen kohteen
sähkön- ja vedenkulutusta seurataan, joten työn tuloksia on mahdollista jatkokehittää ja vertailla todellisiin kulutustietoihin.
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17.2

Ohjelmistovalinnat

Opinnäytetyössä haasteita aiheutti eri ohjelmistojen ja niiden käyttämien säätietokantojen yhteensovittaminen. Yhtäläisten tulosten saavuttamiseksi sekä aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa käytettävän ohjelmiston että Riuskan säätiedon

oli

oltava

yhdenvertaista.

Tämä

määritteli

hyvin

pitkälle

aurinkosähköjärjestelmän mitoitusohjelman valinnan, sillä säätietojen siirtäminen
ohjelmasta toiseen osoittautui ongelmalliseksi ohjelmien rajoitusten tai tiedostomuotojen yhteensopivuuden vuoksi.

Näistä syistä päädyimme valitsemaan aurinkosähkön mitoittamiseen System Advisor Model (SAM) -ohjelman, johon sai siirrettyä Riuskan käyttämän Jyväskylän
säätiedoston CSV-muodossa. Alustavissa laskelmissa Excelissä käytettiin mm.
Ilmatieteenlaitoksen tarjoamia auringonpaistetunteja ja PVGIS-ohjelman säteilytietoja samalta paikkakunnalta. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus toteutettiin
GetSolar-ohjelmalla, jonka tietokannasta valittiin sijainniksi Jyväskylä. Aurinkolämmön mitoitukseen ei käytännössä hyödynnetty energiasimuloinnin tietoja.

Työssä oleellista oli aurinkosähkön tuoton ja sähkönkulutuksen tuntikohtainen
vertailu, ja SAM-ohjelma soveltui aurinkosähkön tuoton selvittämiseen hyvin.
Käytännössä aurinkosähkön tuottoa ja Riuskan kulutustietoa vertailtiin Excelissä,
koska SAM-ohjelmaan ei saanut syötettyä suoraan energiasimuloinnin tuloksia.

Mitoitusohjelmassa oli hyviä muokattavissa olevia ominaisuuksia, joiden avulla
aurinkosähköjärjestelmää simuloitiin. Ohjelmalla sai mm. luotua erilaisilla ominaisuuksilla varusteltuja paneelistoja, jolloin on mahdollista huomioida useita eri
asennuspaikkoja samassa kohteessa.

17.3

Yhteenveto

Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko jokaiseen uudiskohteeseen muutoinkin tehtävää energiasimulointia käyttää järkevästi suunnittelun apuna ja ennen kaikkea
minkälaisia hyötyjä voidaan saavuttaa tuntikohtaisen kulutuksen selvittämisestä.
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Aurinkosähkön osalta vastaus löytyi ja varsinkin tuntikohtaiset tiedot koettiin järjestelmien vertailussa hyödyllisiksi. Koska aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa ei hyödynnetty energiasimuloinnin tuloksia, jäi tämä näkökulma tarkastelematta. Tuntikohtaisen sähkönkulutuksen lisäksi energiasimuloinnilla saadaan
selvitettyä kohteen lämmitysenergiantarve, jota on mahdollista hyödyntää aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa. Yksi kehitysehdotus työlle olisikin energiasimuloinnin ja aurinkolämmityksen tarkastelu.

Tuntikohtainen tarkastelu edesauttoi aurinkosähköjärjestelmien vertailua ja helpotti kohteen kulutusprofiilin ymmärtämistä. Näin saatiin selville muun muassa,
millaisina ajankohtina aurinkosähkön ylituotantoa syntyy. Vertailun kautta selvitettiin lisäksi eri järjestelmävaihtoehtojen omavaraisuudet, omakulutusasteet ja
karkeat takaisinmaksuajat.

Tässä työssä tuntikohtainen vertailu sähkönkulutuksen ja -tuoton välillä tehtiin
käytännössä Excelissä, koska mitoitusohjelmaan ei saanut syötettyä Riuskan kulutustietoa. Menetelmä vei ajallisesti enemmän aikaa verrattuna mitoitukseen,
jossa valmis sähkönkulutustieto voidaan syöttää suoraan ohjelmaan. Menetelmä
oli kuitenkin varsin käyttökelpoinen ja koettiin havainnollistavaksi. Kulutustiedon
ja aurinkosähköjärjestelmien tuottojen vertailuun Excelissä hyödynnettiin mm.
kaaviotyökaluja.

Suunnittelun työkaluna simulaation tuntikohtaiset tiedot, ja niiden vertailu ovat
paljon aikaa vievä operaatio kokemattomalta suunnittelijalta. Riuskan simulaatioiden toteutus, testaus ja tulosten muokkaaminen käytettävään muotoon veivät
arviolta noin 100 tuntia työaikaa. Ajasta voitaisiin karsia noin 80 %, jos ohjelmistot
ja tekotavat olisivat entuudestaan tuttuja.

Energiasimuloinnilla eri järjestelmien testaus ja parempien suunnitelmien toteuttaminen tällä tavalla voisi olla kustannustehokasta. Simulointi toki pidentää suunnitteluun käytettävää aikaa, mutta pitkällä tähtäimellä todennäköisesti säästää rakennuksen käyttökustannuksissa paljonkin. Vastaavia simulointeja käytetään jo
jossain määrin Suomessakin, ja ohjelmistojen kehittyminen sekä eri ohjelmistojen
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parempi yhteensopivuus tulevaisuudessa todennäköisesti lisäävät Riuskan kaltaisten simulointiohjelmien käyttöä jo suunnitteluvaiheessa.

Lähteet
Aurinkoteknillinen yhdistys ry. 2015. Aurinkoteknologiasanasto. http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2015/06/sanasto.pdf.
9.7.2018.
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2013. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ympäristöministeriö.
https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/D5_2012.pdf.
30.10.2018.
Erat, B., Erkkilä, V., Nyman, C., Peippo, K., Peltola, S. & Suokivi, H. 2008. Aurinko-opas: Aurinkoenergiaa rakennuksiin. Porvoo: Aurinkoteknillinen
Yhdistys Ry.
Erkkilä, V. 2003. Aurinkolämpöopas rakentajille ja suunnittelijoille. Helsinki. Gummerus Kirjapaino Oy.
Finsolar. 2016. Aurinkoenergian markkinat kasvuun Suomessa. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/20264/isbn9789526067674.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 26.5.2018.
Finsolar. 2017. Auringon säteily ja aurinkosähkön tuotantopotentiaali Suomessa.
http://www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoatlas/. 26.6.2018.
Finvac. 2017. Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet.
Granlund. 2018. Riuska. http://www.granlund.fi/ohjelmistot/riuska/. 29.3.2018.
Heimonen, I. 2011. Aurinko-opas 2012. Aurinkolämmön ja -sähkön energiantuoton laskennan opas. Helsinki: Ympäristöministeriö.
Heimonen, S. 2017. Aurinkosähköjärjestelmät ja aurinkosähkön mitoitus. Metropolia
Ammattikorkeakoulu.
Talotekniikka.
Insinöörityö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129278/Heinonen_Samu.pdf?sequence=1. 12.6.2018.
Ilmatieteen laitos. 2012. Tilastoja Suomen ilmastosta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/35880/Tilastoja_Suomen_ilmastosta_1981_2010.pdf. 28.9.2018.
Käpylehto, J. 2016. Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen. Helsinki:
Into Kustannus.
Lindström, J. 2008. Aurinkolämmön rakentamisen opas. Vaasa: Oy KEABPAPER Ab.
Motiva Oy. 2016a. Auringonsäteilyn määrä Suomessa. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_perusteet/auringonsateilyn_maara_suomessa. 23.3.2018.
Motiva Oy. 2016b. Aurinkolämpöjärjestelmät. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkolampo/aurinkolampojarjestelmat. 23.3.2018.
Motiva Oy. 2016c. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/hankinta_ja_asennus/aurinkosahkojarjestelman_mitoitus. 23.3.2018.

63
Motiva Oy. 2016d. Mitoitusmenetelmiä. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/hankinta_ja_asennus/aurinkosahkojarjestelman_mitoitus/mitoitusmenetelmia. 9.7.2018.
Motiva Oy. 2016e. Aurinkopaneelien asentaminen. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/hankinta_ja_asennus/aurinkopaneelien_asentaminen. 9.7.2018.
Motiva Oy. 2016f. Verkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/jarjestelman_valinta/tarvittava_laitteisto/verkkoon_liitetty_aurinkosahkojarjestelma.
27.7.2018.
Motiva Oy. 2017a. Auringosta sähköä. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_perusteet/auringosta_sahkoa. 23.3.2018.
Motiva Oy. 2017b. Laskukaavat: Lämmin käyttövesi. https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi. 25.7.2018.
Paavola, M. 2012. Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien potentiaali
Tampereella.
http://www.hermiagroup.fi/@Bin/1425839/Diplomityo_Paavola_painettuversio.pdf. 26.6.2018.
Pietarinen, E. 2017. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus- ja kannattavuusselvitys
Koivikon Kartano Oy:lle. Ympäristöteknologian koulutus. Opinnäytetyö.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131117/Pietarinen_Eetu_2017_06_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 12.6.2018.
PVGis. 2018. http://photovoltaic-software.com/pvgis.php. 29.3.2018.
Solpros Ay. 2006. Aurinkolämpöjärjestelmien perusteet, mitoitus ja käyttö.
http://www.kolumbus.fi/solpros/reports/OPAS.pdf. 27.7.2018.
System Advisor Model (SAM). 2018. https://sam.nrel.gov/. 27.6.2018.
Tahkokorpi, M., Erat, B., Hänninen, P., Nyman, C., Rasinkoski, A. & Wiljander,
M. 2016. Aurinkoenergia Suomessa. Helsinki: Into Kustannus.
Tilastokeskus. 2018.
Trina Solar. 2017. Trina Solar TSM-DD05A.05. https://static.trinasolar.com/sites/default/files/EN_TSM_DD05A_05_II_plus_datasheet_B_2017_web.pdf.
1.10.2018.
Virta, J. & Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja/147. 14.3.2018.
Wagner & Co. 2001. EURO-C20/HTF/AR. http://www.solarplanet.de/PDFs/EuroHTFAR.pdf. 20.10.2018.
Ympäristöministeriö. 2012. D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma – Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta. Helsinki: Ympäristöministeriö.
Ympäristöministeriö. 2017. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta.

Liite 1
Työnjako
Kansilehti

Nina

Tiivistelmä

Molemmat

Abstract

Molemmat

Johdanto

Molemmat

Keskeiset käsitteet

Molemmat

Aurinkoenergian hyödyntäminen Suomessa

Nina

Aurinkoenergiajärjestelmät

Nina

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

Nina

Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelu

Nina

Energiasimulointi

Joona

Säädata

Joona

MagiCAD

Joona

Riuska

Joona

Tutkimuksen toteutus

Nina

Tutkimuskohde

Molemmat

Energiasimuloinnin toteutus kohteeseen

Joona

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus kohteeseen

Nina

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus

Molemmat

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus kohteeseen

Nina

Pohdinta

Molemmat

1(1)

Liite 2
Riuskan perusnäkymä

Kuva 1. Riuskan perusnäkymä.

1(1)

Liite 3
Riuska-simulaation tulokset

Kuva 2. Simulaation tulokset vuodessa ja kuukausittain.

1(1)

Liite 4
Riuska-simulaation tulokset

Kuva 3. Simulaation tuntikohtaiset tulokset.

1(1)

