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lämpöenergian tarve uusiutuvalla energiantuotannolla. Kohteeksi valittiin teoreettinen pientalo, sisältäen tyypilliseen nykyaikaiseen asuinrakennukseen
asennettavat laitteet ja koneet. Kohteessa asuu kuvitteellisesti 4-henkinen
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Kohteen vuosittainen energiantarve on arvioitu neljän todellisen pientalon vuosittaisen energiantarpeen mukaan. Kohteen sähkönkulutuksen profiili määriteltiin yhden pientalon vuosittaisen kulutuksen perusteella.
Kohteen lämmöntuotanto suoritetaan mikro-CHP-laitoksen, aurinkokeräinjärjestelmän sekä vesikiertoisen takan avulla ja lämpö jaetaan kiinteistöön vesikiertoisella lattialämmityksellä. Sähköä kohteessa tuotettiin aurinkosähkövoimalalla,
tuulivoimalalla ja mikro-CHP-laitoksella. Sähköntuotannon hätävarana oli aggregaatti. Energian varastointiin varattiin riittävä akkukapasiteetti, jolla voitiin hallitusti suorittaa kiinteistön sähköenergian tarve kolmen päivän ajan.
Kohteen energiantuotanto on mietitty myös uusiutuvien energioiden näkökulmasta. Aurinkosähkövoimala, aurinkokeräinjärjestelmä sekä tuulivoimala ovat
päästöttömiä uusiutuvan energian tuottajia. Mikro-CHP-laitos tuottaa lämpö- ja
sähköenergiansa biokaasun avulla, joka luetaan uusiutuviin polttoaineisiin.
Energian tuotantotekniikoiden taloudelliset kustannustekijät, kuten hankintakustannukset sekä takaisinmaksuaika, on rajattu tämän työn ulkopuolelle.
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This thesis studied how it would be possible cover electrical and heating energy
needs of a single-family household with renewable energy sources. A theoretical single-family house was planned so that it equipped with standard modern
appliances. This household was sized to accommodate a family of four, father,
mother and two children.
The yearly electrical energy consumption of this house was estimated in accordance with yearly electrical energy consumption of four actual single-family
households. Based on this information, one household was selected to reflect
whole year’s energy consumption.
The heating energy of the theoretical household was produced using MicroCHP-plant, solar thermal collector unit and water-heating fireplace. Produced
heating energy was distributed by water-circulation under floor heating system.
Electrical energy was supplied by photovoltaic system, wind turbine and MicroCHP-plant. An internal combustion engine generator unit was placed to provide
emergency power as a backup system. A substantially large electrical energy
storage unit was utilized to provide enough energy to cover the energy needs of
the household during three days.
The energy production of this theoretical household has also been considered
from the perspective of a renewable energy sources. Photovoltaic system, solar
thermal collector unit and wind turbine are emission-free renewable energy producers. Micro-CHP-plant generates heat and electricity with biogas, which is
listed as a renewable fuel. The financial aspect of the technologies and the payback time of the selected technical solutions have not been considered in this
thesis.
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1 JOHDANTO

Työn tarkoituksena oli tutkia ja selvittää, onko nykyaikainen pientaloasuminen
mahdollista ilman liittymistä sähköverkkoon. Tämä tehtiin vertailemalla energiankäyttöä sähköverkkoon liitettyjen pientalojen vuosittaisen kulutuksen avulla. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osa vuosittaisesta kulutuksesta kyetään kattamaan turvautumatta varalle asennettuun aggregaattiin. Tämän työn kannalta
aggregaattiin turvautuminen tarkoittaa sitä, ettei pientalon vuosittaista energiankulutusta ole pystytty kattamaan muilla käytettävissä olevilla tuotantotavoilla ja
näin ollen omavaraisuus ei ole uusiutuvilla energioilla mahdollista.

Sähköenergian määrän tarve arvioitiin neljän todellisen lapsiperheen pientalon
vuosittaisen energiantarpeen mukaan. Kohteista kahdessa on maalämpö. Toisessa näistä kohteista on porakaivollinen osatehoinen maalämpöpumppu ja toisessa on lämmönkeruupiirillä varustettu täystehoinen maalämpöpumppu. Yksi
kohteista lämpiää aurinkokeräinjärjestelmän, vesitakan sekä sähkövastusten
avulla. Yksi kohteista on suoran sähkölämmityksen omaava pientalo. Suoran
sähkölämmityksen omaavassa pientalossa on käytössä 3,6 kWp:n (kilowatt
peak, aurinkopaneelin enimmäisteho standardiolosuhteissa) aurinkosähkövoimala.

Työssä on haluttu selvittää, millaisella laitteistolla on mahdollista hoitaa pientalon
sähköenergia tarve, kiinnittämättä huomiota energiankulutukseen ja sen mahdollisiin säästötoimenpiteisiin. Työssä ei kiinnitetä huomiota hankintakustannuksiin
eikä takaisin maksuaikoihin. Nämä tulevat muuttumaan tulevaisuudessa, johtuen
teknologian kehityksestä sekä myös sähköenergian hinnan nousu suhdanteesta.

Seurantakohteiksi valittiin lapsiperheiden pientalot, koska näissä energiankulutus
on suurimmillaan, johtuen suuresta puhtaanapitokuormasta.
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2 KÄYTETTY TEKNOLOGIA

2.1 Aurinkoenergia

Aurinkoenergialla työssä tarkoitetaan aurinkosähköä ja aurinkolämpöä. Aurinkoenergiassa, auringon säteilynenergia hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotantoon. Suomen maantieteellisestä sijainnista johtuen aurinkoenergian tehokas
hyödyntäminen on mahdollista aina maaliskuusta jopa marraskuuhun.
Aurinkoenergian säteilyvoimakkuus Suomessa on 800-1000 kWh/m2 vaakatasolle. Optimaalisesti suunnattujen pintojen säteilyvoimakkuus Suomessa (kuva
1) on 1000-1200 kWh/m2 (Motiva 2018).

KUVA 1. Auringon säteilyvoimakkuuden summat optimaalisesti suunnatuille pinnoille Suomessa (Motiva 2018)
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2.1.1 Aurinkosähkö

Aurinkosähköä tuotetaan pientaloissa aurinkokennoilla, jotka muuntavat auringon säteilyenergian sähköenergiaksi. Auringon säteilyenergia muodostuu fotoneista, hiukkasista, jotka kuljettavat auringon säteilyenergiaa (Motiva 2018). Fotonit luovuttavat energiansa aurinkokennoissa kennojen materiaalin elektroneille,
jotka muodostavat sähkövirran kennojen johtimiin (kuva 2).

Aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, jotka ovat kytketty joko rinnan ja/tai
sarjaan. Kennot ovat suojattu paneelien sisään auringonsäteilyä läpäisevän suojalasin alle.

KUVA 2. Aurinkokennon toiminnan havainnollistava periaatekuva. (bigdogsolar.com 2019)

Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä, joka muunnetaan vaihtosähköksi invertterillä tai varastoidaan suoraan energiavarastoon, akustoon, josta se voidaan tarpeen vaatiessa hyödyntää. Mainittakoon tässä kohdassa, että tässä työssä käytössä on vain vaihtosähköä, joten aurinkosähkön varastoinnin yhteydessä on
käytössä hybridi-invertteri, jolla voidaan joko ladata sähkövarastoa tai hyödyntää
tätä varastoa.
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2.1.2 Aurinkokeräin

Aurinkokeräimillä tarkoitetaan laitetta, joka muuntaa keräämänsä auringonsäteilyn lämmöksi. Auringonsäteily absorboituu keräimissä virtaavaan lämmönsiirtonesteeseen, joka on yleisimmin vesi-glykoli-seosta. Tämä lämmin seos johdetaan lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen, jossa se luovuttaa lämpöenergiansa vesivaraajaan. Kuvassa 3 on esitettynä aurinkokeräinjärjestelmän toimintaperiaate.

KUVA 3. Aurinkolämpöjärjestelmän periaatekuva (Motiva 2019)

Yleisimmin käytössä olevat aurinkokeräimet ovat tasokeräin, joka koostuu yleisimmin kupariputkista, joihin on absorptiopinnan maksimoimiseksi liitetty sivulevyt. Sekä tyhjiöputkikeräin, jossa lämmönkeruuputkisto on sijoitettu lasisen tyhjiöputken sisälle, tyhjiöputki toimii eristeenä.

Lämmönsiirtonestettä sisältävät aurinkokeräimet vaativat toimiakseen ohjausyksikön, pumpun, lämmönsiirtimen sekä turvalaitteita. Tasokeräimien keskimääräinen hyötysuhde on 0,57-0,85 (Motiva 2019).
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2.2 Mikro-CHP-laitos

Micro-CHP-laitoksella tarkoitetaan tuotantolaitosta, joka tuottaa sekä lämpöä että
sähköä. Mikro-CHP on lyhenne englanninkielisistä sanoista combined heat and
power ja ”mikro” puolestaan tarkoittaa voimalan suuruusluokkaa, tuotantolaitos
on vain hieman perinteistä astianpesukonetta suurempi.

Työssä käytettävä tuotantolaitos on varustettu mikroturbiinilla aikaisemmin käytettyjen Stirling-koneiden tilalla. Mikroturbiinilla (kuva 4) saadaan parempi hyötysuhde, ne ovat luotettavampia ja huoltokustannukset ovat pienemmät Stirlingkoneisiin verrattuna (EnerTwin 2018).

KUVA 4. Periaatekuva mikroturbiinilaitoksesta (EnerTwin 2018)

Tässä työssä käsitelty tuotantolaitos käyttää valmistajan mukaan biokaasua (Simunovic 2018). Laitos tuottaa 15,6 kW lämpöä sekä 3,2 kW sähköä. Laitoksella
tuotetaan osittain talvella tarvittava lämpö ja sähkö. Tuotantolaitos kuluttaa biokaasua maksimissaan 1,87 Nm3/h ja minimikulutus on 0,84 Nm3/h valmistajan
mukaan (EnerTwin 2018).
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2.3 Maalämpö

Maalämmössä energian talteenotto perustuu maaperästä saatavaan aurinkoenergian lämmönkeruuseen. Tämä lämpö muunnetaan lämpöpumpputeknologialla lämpimäksi käyttövedeksi ja kiinteistön lämmitysvedeksi. Kuvassa 5 on esitettynä lämpöpumpun toimintaperiaate.

KUVA 5. Maalämpöpumpun toimintaperiaate (Ympäristöministeriö 2019)

Maalämmön lämmönkeruupiirin lämmönkeruuliuoksena on vesi-etanoli-seos,
tämä seos lämpenee lämmönkeruupiirissä tyypillisesti 2-5 °C. Tämän kierroksen
lopuksi lämmönkeruuliuos luovuttaa keräämänsä lämmön höyrystimessä kylmäaineelle, joka muuttuu nesteestä kaasuksi. Kaasuuntuneen kylmäaineen kompressori puristaa korkeapaineiseksi kuumaksi kaasuksi, jonka lämpötila on yli 100
°C. Lauhduttimessa kaasuuntunut korkeapaineinen kuuma kylmäaine luovuttaa
lämpönsä lämmityspiiriin, lämminvesivaraajaan. Lauhduttimen jälkeen kylmäaine
virtaa paisuntaventtiilin lävitse takaisin höyrystimeen uudelle lämmön keruu kierrokselle (Ympäristöministeriö 2019).
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2.4 Vesikiertoinen takka

Vesikiertoinen takka lämmittää sekä huoneilmaa normaalin takan tapaan että
lämmitys- ja käyttövettä. Takan sisään on rakennettu vesikiertopiiri, jolla saadaan
takan tuottama lämpö siirrettyä lämminvesivaraajaan, josta se saadaan hyödynnettyä paremmin koko kiinteistön tarpeisiin. Kuvassa 6 on esitettynä varaavan
vesikiertoisen takan toimintaperiaate.

KUVA 6. Vesikiertoisen takan periaatekuva (Suomela 2018)

Takan tuottamasta lämmöstä saadaan siirrettyä suurin osa varaajaan ja näin ollen huoneiston sisäilma ei lämpene eikä kuivu liian epämukavaksi (Ekolämmöx.
2019).

Vesikiertoisia takkoja on kahta eri tyyppiä. Takkasydämellä varustettu, lämmitysteho saadaan suoraan liekeistä, tällä tavoin saatu teho on suuri ja saadaan tuotettua sekä käyttö- että lämmitysvettä. Varaavassa vesitakassa lämmitysteho
saadaan takan vaipan ja sisärungon väliin asennetusta lämmönkeruupiiristä, tällä
takka tyypillä tuotettu lämmitysteho riittää ensisijaisesti lämmitysveden tuottamiseen, mutta lämpöä saadaan kerättyä pitemmällä aikavälillä takkasydämelliseen
malliin verrattuna (Suomela 2018).
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2.5 Tuulivoima

Tuulivoima tuotetaan nimensä mukaisesti tuulienergiasta, jonka alkuperä on
myös auringon säteilyenergiassa. Pientaloasumisen mittakaavassa kyseessä on
pientuulivoima, jonka määritelmässä potkurin pyyhkäisypinta-ala on alle 200 m2
ja nimellisteholtaan voimala on alle 50,0 kW (Motiva 2018).

Tuulivoiman tuotanto on mahdollista käyttää suoraan tai varastoida sähköenergiavarastoon. Tuotannon suorassa käytössä on oltava tuulivoimalan yhteydessä
vaihtosuuntaaja, jolla muunnetaan tuotettu energia kulutukseen sopivaksi vaihtosähköksi.

Pienen tuulivoimalan (alle 5,0 kW) tuotannon käyttö sähköenergiavaraston täydennykseen tarvitsee erillisen ohjainlaitteen sekä jarruvastuksen (kuva 7) käyttöä
tuulivoimalan rikkoontumisen estämiseksi. Suuremmilla voimaloilla (5,0 – 50,0
kW) käytössä on erilliset sähköiset ja mekaaniset hidastimet sekä lukitukset
(Aeolos 2018).

KUVA 7. Pientuulivoimajärjestelmän osat (Motiva 2018)
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2.6 Sähköenergian varastointi

Sähköenergian varastoinnilla tarkoitetaan tässä työssä sähköenergian varastointia fyysiseen akustoon. Sähkövarastoa syötetään aurinkosähkövoimalalla, tuulivoimalalla, mikro-CHP-laitoksella sekä tarpeen vaatiessa aggregaatilla (kuva 8).

KUVA 8. Sähkönvarastoinnin periaatekuva (MNM Solar 2019)

Fyysisinä akustoina pientaloissa perinteisesti käytetty tavallisia lyijyakkuja, jotka
ovat suunniteltu kestämään syviäkin latauksen purkauksia, alle 50 % varaustasoon asti. Lyijyakkujen huonona puolena on lataussyklien vähyys sekä fyysiset
mitat (Victron energy 2018).

Nykyaikaisempien litiumioni (Li-ion) akkujen, fyysiset ominaisuudet soveltuvat
käytettäväksi pientaloissa lyijyakkuja paremmin. Lisäksi litiumioni akut kestävät
latauksen purkuja paremmin, jopa alle 90 % varaustasoon asti. Litiumioni akut
kestävät purkaussyklejä enemmän, näin ollen ovat pitkäikäisempiä pientalokäytössä, jopa yli 6000 sykliä (LG Chem 2019).
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2.7 Aggregaatti

Aggregaatilla käsitetään tässä työssä ihmisvoimin liikuteltavissa olevat, noin 1,010,0 kW polttomoottorikäyttöiset generaattorit. Aggregaatilla voidaan käyttää
sähkölaitteita suoraan tai syöttää tuotettu sähköenergia kiinteistön sähköenergiavarastoon, josta se voidaan käyttää tarvittaessa. Kuva 9 esittää harjattoman
synkronisen AC-generaattorin toimintaperiaatteen. Tämän tyyppisiä generaattoreita käytetään nykyään yleisesti yli 5,0 kW aggregaateissa (Yamaha Motor Co.).

KUVA 9. Harjattoman synkronisen AC-generaattorin toimintaperiaate (Smail ym
2018)
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3 KOHDETIEDOT

3.1 Kohteet

Opinnäytetyön sähköenergiankulutuksen referenssikohteina oli neljän eri pientalokiinteistön vuosittainen sähköenergiankulutus. Energiankulutusdata on kerätty
sähköverkkoyhtiöiden pilvipalveluista ja ne ovat vuoden 2018 kulutustietoa. Kiinteistöjen asukkaina on lapsiperheitä, joiden energian tarpeet ovat keskimääräisesti suurimmillaan henkilön elinkaaressa, johtuen suuresta puhtaanapitokuormasta.

Jokaisen kohteen lämmitysmuodot poikkeavat toisistaan, jolloin ne tuottavat yksilöllistä dataa eri lämmitysmuotojen vuosittaisista energiankulutuksista. Kaikki
kiinteistöt on rakennettu aikavälillä 2009-2015.

3.1.1 Kiinteistö 1

Kiinteistö 1:ssä lämmitysmuotona on suorasähkölämmitys, joka on toteutettu lattiabetoniin valetuilla sähkövastuksilla. Kiinteistön huoneisto pinta-ala on 143 m2
ja kiinteistö on yksitasoinen. Kiinteistössä on kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu lisälämmönlähteinä, sekä kiinteistön sauna on puukäyttöinen.

Kiinteistön vuosikulutus on noin 21 000 kWh/a. Suurimmat kulutukset painottuvat
kylmille talvikuukausille, jolloin kuukausi kulutukset ovat olleet yli 2500 kWh (kuvio 1).
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Kiinteistö 1, kWh/kk 2018
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KUVIO 1. Kiinteistön 1 vuoden 2018 ostoenergiankulutus kuukausitasolla

Kiinteistön kesäkuukausien ostosähkönkulutusta leikkaa kiinteistössä oleva aurinkosähkövoimala, jonka paneeliteho on 3,6 kWp, jolla saadaan tuotettua kiinteistön kuluttamasta sähköenergiasta noin kolmasosa valoisina kesäkuukausina,
toukokuusta elokuuhun (kuvio 2 ja taulukko 1). Tätä osuutta saataisiin kasvatettua, mikäli kiinteistöön asennettaisiin sähköenergiavarasto.
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KUVIO 2. Kiinteistön aurinkovoimalan tuottaman energian kulutusosuus

TAULUKKO 1. Kiinteistön 1 vuonna 2018 tuotettu ja ostettu sähköenergia
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3.1.2 Kiinteistö 2

Kiinteistö 2:n päälämmönlähteitä ovat aurinkokeräinjärjestelmä sekä vesikiertoinen takka. Järjestelmän lämpövarastona toimii 750-litrainen lämminvesivaraaja,
jossa on varalla kaksi sähkövastusta, 3,0 kW ja 6,0 kW. Kiinteistön huoneistopinta-ala on 155 m2 ja se on yksitasoinen. Kiinteistön saunassa on sähkötoiminen
kiuas.

Aurinkokeräimiä kiinteistön katolla on 4 kappaletta, ne ovat suunnattuna etelään
ja kallistuskulma on kiinteistön katon mukaisesti noin 30 astetta. Keräyspintaalaltaan ne ovat yhteensä 8 m2 ja lämmitysteholtaan 4,0 kWh/a (Ympäristöenergia 2019).

Kiinteistön vesitakan tuottama lämpöenergia veteen on 10,0 kW, hyötysuhteella
yli 80 %. Polttopuun kulutus valmistajan mukaan 4,0 kg/h (Hoxter GmbH 2019.)

Kiinteistön vuosikulutus on noin 12 000 kWh/a. Tämänkin kiinteistön suurimmat
kuukausitason kulutukset ovat kylmät talvikuukaudet, jolloin kulutuslukemat ovat
olleet lähempänä 2000 kWh:a (kuvio 3-4 ja taulukko 2).

Kiinteistö 2, kWh/kk 2018
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KUVIO 3. Kiinteistön 2 vuoden 2018 ostoenergiankulutus kuukausitasolla
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TAULUKKO 2. Kiinteistön 2 vuonna 2018 ostettu sähköenergia
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KUVIO 4. Kiinteistön 2 vuoden 2018 ostoenergia päivätasolla

3.1.3 Kiinteistö 3

Kiinteistö 3:n päälämmönlähteenä on maalämpöpumppu, joka on osatehoinen.
Osatehoisella tarkoitetaan, että maalämpöpumppu tuottaa maalämmöllä osan
lämmöstä ja loput sähkövastuksella (Lämpöässä Oy 2019). Kiinteistön huoneistopinta-ala on 175 m2 ja on osittain kaksitasoinen. Maalämmön keruupiiri on sijoitettu porakaivoon, jonka syvyys on 240 metriä. Kiinteistön sauna lämmitetään
puilla.

Kiinteistössä on lisälämmönlähteenä takkaleivinuuniyhdistelmä, johon on integroituna puuhella. Tämä yhdistelmä on muurattu paikalla tiilestä.
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Kiinteistön vuosikulutus on noin 16 600 kWh/a. Kiinteistön suurimmat kuukausittaiset sähköenergian kulutukset sijoittuvat myös kylmille talvikuukausille. Näinä
kuukausina kulutuslukemat ovat olleet yli 2000 kWh (kuvio 5 ja taulukko 3).

Kiinteistö 3, kWh/kk 2018
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KUVIO 5. Kiinteistön 3 vuoden 2018 ostoenergiankulutus kuukausitasolla

TAULUKKO 3. Kiinteistön 3 vuonna 2018 ostettu sähköenergia

Kiinteistön sähköenergian kulutuksen voimakkaat piikit päivätasolla johtuvat yksinomaan osatehoisen maalämpöpumpun sähkövastuksen (6,0 kW) käytöstä
(kuvio 6).
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Kiinteistö 3 ostoenergia vuonna 2018
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KUVIO 6. Kiinteistön 3 vuoden 2018 ostoenergia päivätasolla

3.1.4 Kiinteistö 4

Kiinteistö 4:ssä päälämmönlähteenä on myös maalämpöpumppu, joka tässä kiinteistössä on täysitehoinen. Täysitehoisella tarkoitetaan, että lämpöpumppu tuottaa tarvittavan lämmön kokonaan hyödyntämällä maalämpöä. Maalämpöpumppuyksikkö on varustettu kahdella lämmönvaihtimella, tulistimella ja lauhduttimella. Tulistimessa lämpöpumpun tuottama kuumin kaasu lämmittää varaajan
yläosan vettä ja lauhduttimella lämmitetään vielä kuumalla kaasulla varaajan alaosan viileämpää vettä (Lämpöässä Oy 2019). Maalämpöpumppuun ei ole kytketty sähkövastuksia käyttöön. Kiinteistössä on myös takka lisälämmönlähteenä.

Maalämpöpumppu on lämmitysteholtaan 10,0 kW ja lämmönkeruupiiriä on 500
metriä sijoitettuna nurmikentälle, savimaahan noin 1,2 metrin syvyyteen. Maalämpöpumpun hyötysuhdetta kuvaava COP-luku (Coefficient of Performance) on
noin 3. COP-luvulla tarkoitetaan laitteen tuottaman ja kuluttaman energian välistä
suhdelukua (RefGroup 2019). Tämän laitteen kuluttaman sähköenergia kerrotaan kolmella, saadaan laitteen tuottaman lämpöenergia.
Kiinteistön huoneisto pinta-ala on 160 m2, joka on yhdessä tasossa. Lisäksi kiinteistössä on pihasauna, jonka kiuas lämmitetään puilla.
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Kiinteistön vuosikulutus on noin 13 200 kWh/a. Suurimmat kuukausikohtaiset
sähköenergiankulutukset sijoittuvat niin ikään myös kylmille talvikuukausille, jolloin kulutus on ollut noin 1500 kWh (kuvio 7 ja taulukko 4).

Kiinteistö 4, kWh/kk 2018
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KUVIO 7. Kiinteistön 4 vuoden 2018 ostoenergiankulutus kuukausitasolla

TAULUKKO 4. Kiinteistön 4 vuonna 2018 ostettu sähköenergia

Kiinteistön vuosikulutuksesta karkeasti ottaen noin puolet, 6900 kWh on kulunut
maalämpöpumpun toimintaan. Seurannan on toimittanut kiinteistön omistaja
asentamalla maalämpöpumpun syöttökaapeleihin kulutusmittarin. Tämän sähköenergian kulutuksen kerromme tuolla hyötysuhteen COP arvolla 3, saadaan kiinteistön koko vuoden lämpöenergian kulutukseksi
𝑊𝑎 = 𝑊𝑀𝐿𝑃 ∙ 𝐶𝑂𝑃 = 6900 𝑘𝑊ℎ ∙ 3 = 20 700 𝑘𝑊ℎ.
Mikäli kiinteistö lämmitettäisiin suoralla sähkölämmityksellä, olisi kiinteistön lämmitykseen kuluva sähköenergia noin 20 700 kWh.
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Täysitehoisen maalämpöpumpun kuluttaman sähköenergian tuottamat kulutuspiikit päivätasolla ovat huomattavasti maltillisempia verrattuna osatehoisen maalämpöpumpun kulutuspiikkeihin (kuvio 8). Kiinteistön sähköenergiankulutus päivätasolla on ollut talvikuukausina suurimmillaan 69 kWh/d.
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KUVIO 8. Kiinteistön 4 vuoden 2018 ostoenergia päivätasolla

3.2 Vertailukohteen valinta

Vuosittaisen sähköenergiankulutuksen vertailukohteen valinnan osalta tärkein
kriteeri tässä työssä on energiankulutuksen tasaisuus vuoden päivä- ja tuntikohtaisella tasolla. Tämä tarkoittaa kulutuksen ennakoitavissa olevaa trendiä myös
kylminä talvikuukausina.

Kohteeksi valikoitui kiinteistö 4:n kokovuoden sähköenergiankulutus (kuvio 8 ja
taulukko 4). Kiinteistön 4 suurin tuntikohtainen kulutus on ollut noin 6,0 kWh, tämä
sijoittui kylmille talvikuukausille, lisäksi kesäkuukausien suurin tuntikohtainen kulutus on ollut noin 2,8 kWh.
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4 TEHO-OMAVARAISEN JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

4.1 Teknologiavalinnat

Teoreettisen vertailun teknologiavalintoihin vaikuttaa suuresti lämpöenergian
tarve ja sen tuotantolaitteisto sekä sähköenergiankulutus lämpöenergian tuotannossa. Tarkastelussa olevien maalämpöpumppujen sähköenergian kulutukset
puoltavat suurimmassa määrin maalämpöpumpun jättämistä pois tästä suunnitelmasta. Esimerkiksi kiinteistön 4 täysitehoisen maalämpöpumpun sähkönkulutus on noin puolet kiinteistön vuosittaisesta sähköenergian kulutuksesta.

Mikro-CHP-laitoksen korkea hyötysuhde ja sen kyky tuottaa sekä lämpö- että
sähköenergia puoltavat tämän teknologian käyttöä teoreettisessa suunnittelussa.

Teoreettiseen vertailuun valittavat teknologiat sisältävät

lämmöntuotannossa
-

mikro-CHP-laitos

-

aurinkokeräinjärjestelmä

-

vesikiertoinen takka

sähköntuotannossa
-

aurinkosähkövoimala

-

tuuligeneraattori

-

mikro-CHP voimala

-

aggregaatti

Sähköenergian varastointiin käytetään akustoa.
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4.2 Lämmöntuotanto

Lämmöntuotantoon on sisällytetty sekä lämmitysveden että käyttöveden tarve.
Näiden yhdistelmästä puhutaan myöhemmin nimellä lämmöntarve.

Kohteen kokovuoden lämmöntarve saadaan laskettua paikkakuntakohtaisella
lämmitystarveluvuilla (liite 1) (Ilmatieteenlaitos 2019), joista on koostettu vuoden
lämmitystarpeen prosentuaalinen osuus eri kuukausille (taulukko 5).

TAULUKKO 5. Paikkakuntakohtaisten lämmitystarvelukujen kooste vuodelle
2018.

Kohteen päälämmönlähteenä talviajan toimii mikro-CHP-laitos. Laitoksen käyttöaika on automatisoitu lämpöenergian tarpeen mukaan, lisäksi vesikiertoinen
takka toimii lämmönlähteenä asukkaan niin halutessa. Kesäaikainen lämpöenergian tarve on tuotettu aurinkokeräimillä ja vesikiertoisella takalla. Lämmöntuotannon tarve perustuu kiinteistön 4 maalämpöpumpun sähköenergian kulutukseen,
joka oli noin 6900 kWh/a. Tämä tarve muunnettiin COP-luvun avulla lämmitysenergiaksi, joka oli 20 700 kWh/a.

Lämmitysenergia jaetaan kuukausittaiseksi paikkakuntakohtaisen lämmitystarpeen prosentuaalisilla osuuksilla (taulukko 5), saadaan kuukausittainen lämmöntarve (kuvio 9 ja taulukko 6).
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KUVIO 9. Teoreettisen kiinteistön kuukausittainen lämmöntarve

TAULUKKO 6. Teoreettisen kiinteistön kuukausittainen lämmöntarve lukuina

4.2.1 Mikro-CHP-laitos

Mikro-CHP-laitoksen maksimaalinen lämpöenergian tuotanto on valmistajan mukaan 15,6 kW. Mikäli laitosta käytettäisiin täydellä teholla 24 tuntia päivässä 31
päivän ajan se tuottaisi 11 606 kWh edestä lämpöenergiaa. Lämmöntuotanto
ylittää kuukausittaisen lämmöntarpeen (taulukko 6) talven jokaisena kuukautena
(taulukko 7).

TAULUKKO 7. Mikro-CHP-laitoksen lämmöntuotanto täydellä teholla 31 päivän
ajanjaksolla

Vertailemalla tuloksia taulukoissa 6 ja 7 voimme todeta, että noin kahdeksan tunnin käyttö päivittäin täydellä teholla riittää kattamaan talvikuukausien lämmöntuotannon hyvin.
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Laitoksen polttoaineena toimivan yli 80 % metaania sisältävän biokaasun varastointi tapahtuu siirrettävillä komposiittikonteilla (kuva 10), joiden tilavuus on 5045
Nm3 (Jepuan Biokaasu 2019).

KUVA 10. Jepuan Biokaasun komposiitti kontti (Jepuan biokaasu 2019)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on määritellyt biokaasun varastointiin samat
määräykset kuin maakaasulle. Yli 80 % metaania sisältävän biokaasun varastointi alle 5000 Nm3 varastosäiliössä ei vaadi virastolta lupa-anomusta, mikäli tilavuus ylittää 5000 Nm3, on virastolta anottava lupa biokaasun varastointiin (Tukes 2019).
Mikro-CHP-laitoksen polttoaineen kulutus oli 1,87 Nm3/h täydellä teholla. Suunniteltu biokaasu varasto riittäisi 337 päiväksi kahdeksan tunnin päivittäisellä täyden tehon käytöllä.

4.2.2 Aurinkokeräinjärjestelmä

Aurinkokeräimissä tehokas lämmöntuotanto sijoittuu huhtikuusta aina syyskuuhun asti. Kuten aiemmin luvussa 2.1 on mainittu, Suomessa auringon säteilyn
voimakkuus on optimaalisesti suunnatuille tasopinnoille 1000-1200 kWh/m2 (liite
2) (Ilmatieteenlaitos 2019).
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Kiinteistöön asennetaan yhteensä 8 m2 aurinkokeräimiä, jotka suunnataan etelään 45 asteen kulmassa. Taulukossa 8 on esitettynä aurinkokeräimien koko vuoden tuotanto 60 % hyötysuhteella.

TAULUKKO 8. Optimaalisesti suunnattujen aurinkokeräimien teoreettinen lämmöntuotanto

Kiinteistön kuukausittaista lämmöntarvetta (taulukko 6) verrataan aurinkokeräimien lämmöntuotantoon (taulukko 8). Huomataan että kiinteistön koko lämmöntarve kyetään teoreettisesti tuottamaan toukokuusta aina syyskuulle asti.

4.2.3 Vesikiertoinen takka

Takkasydämellä varustettu vesikiertotakka tuottaa lämpöenergiansa tulipesän
kattona toimivaan 60 litran vesisäiliöön (kuva 11). Takkasydämen veteen siirretty
lämpöteho 10,0 kW. Takkasydämen lämpö jakautuu seuraavasti: luukunlasi 17
%, tulipesän tiilivuoraus 18 % ja vesisäiliön kautta veteen 65 %. Takkasydämen
kokonaishyötysuhde valmistajan mukaan on 80 % (Hoxter 2019).
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KUVA 11. Hoxter HAKA 63/51W takkasydän (Hoxter 2019)

Vesikiertoisen takan lämmöntuotanto veteen 10,0 kW tehoisella takalla, hyötysuhteella 0,80 yhden tunnin polttoajalla on
𝑊 = 𝜂 ∙ 𝑃 ∙ 𝑡 = 0,80 ∙ 10,0 kW ∙ 1 h = 8,0 kWh.

Tällä tuotannolla kyetään tuottamaan kiinteistön lämmöntarve yksistään, mikäli
muut lämmöntuotantotavat eivät kykenisi tuottamaan lämpöenergiaa ollenkaan.

4.3 Sähköntuotanto

Sähköntuotannon tarve koostuu kiinteistön 4 käyttöenergian kulutuksesta. Kiinteistön kokonaissähköenergian kulutus oli 13 230 kWh vuonna 2018. Tuosta
6900 kWh oli maalämpöpumpun kuluttamaa sähköenergiaa. Sähköenergiaa kului muihin kuin lämmitykseen 13 230 kWh − 6900 kWh = 6330 kWh vuoden aikana. Koko vuoden kulutus muunnettuna tasaiseksi kuukausikulutukseksi on
𝑊kk =

𝑊a
𝑡

=

6330 kWh
12 kk

= 527,5

kWh
kk

.
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4.3.1 Aurinkosähkövoimala

Kohteen katolle kiinteästi asennettava aurinkosähköjärjestelmä tuottaa kiinteistölle sähköenergiaa aina maaliskuusta lokakuulle. Aurinkosähköjärjestelmän teoreettisen tuotanto lasketaan käyttäen liitteen 2 arvoja, optimaalisesti suunnatuille
tasopinnoille auringon säteilyvoimakkuuden ollessa 1210,9 kWh/m2 vuodessa.

STC-määritelmän (Standard Test Conditions, jossa auringon säteilymäärä on
1000 W/m2 ja kennon lämpötila on 25°C) mukainen hyötysuhde 270 Wp tehoiselle aurinkopaneelille lasketaan jakamalla paneeliteho P paneelin pinta-alan A
ja standardiolosuhteiden säteilymäärän E tulolla. Paneelin pinta-ala on A = 1,68
m2 ja standardiolosuhteiden säteilymäärä on E = 1000 W/m2, jolloin hyötysuhteeksi saadaan

𝜂=

270 W
W

1,68 m2 ∙ 1000 2
m

= 0,16.

Taulukossa 9 on esitettynä noin 30 m2 ja teholtaan 4,86 kWp olevan aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto. Tuotto on laskettu kertomalla keskenään kuukausittainen säteilyvoimakkuus, aurinkopaneeliston pinta-ala, aurinkopaneeliston hyötysuhde sekä hybridi-invertterin hyötysuhde, 0,98 (Fronius 2019).

TAULUKKO 9. 4,86 kWp aurinkosähköjärjestelmän teoreettinen vuosituotto

Taulukon 9 perusteella aurinkosähköjärjestelmä tuottaa kiinteistön käyttöenergian tarpeen aina maaliskuusta syyskuuhun.

4.3.2 Tuulivoimala

Tuulivoimalan vuosituotannon teoreettiseen laskentaan vaaditaan voimalan tehokäyrä (kuva 10), voimalan maantieteellinen sijainti sekä keskituulennopeus
sille korkeudelle, jolla generaattorin akseli sijaitsee.
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KUVA 10. 5,0 kW tuulivoimalan tehokäyrä (Aeolos Wind turbines 2019)

Voimalan teoreettinen vuosituotanto lasketaan käyttäen apuna weibull-jakaumaa. Weibull-jakaumalla tarkoitetaan tilastollista jakaumaa tuulen nopeusluokkien esiintymistodennäköisyyksistä (Tieteen termipankki 2019). Weibull-jakauman kaava on
𝑣 𝑘
𝑘 𝑣 𝑘−1
[−( ) ]
𝐴
𝑓(𝑣) = ( )
𝑒𝑥𝑝
𝐴 𝐴

(1)

jossa k on muotokerroin, joka määräytyy kohteen sijainnin mukaan. Sisämaassa
muotokerroin on noin kaksi ja rannikolla voidaan käyttää noin neljää. Muotokertoimella määritellään tuulen esiintymistodennäköisyyden jakaumaa (kuvio 10).
Jos jakauma on vasemmalla puolella kuvaajaa, muotokerroin on kaksi. Vastaavasti jakauman ollessa kuvaajan oikealla puolella, on muotokerroin lähempänä
neljää. Muuttuja v on tuulennopeus, ja muuttuja A on tuulenmääräkerroin, joka
saadaan yleisen gammafunktion avulla

𝐴=

𝑣𝑘𝑎
1
Γ (1 + )
𝑘

(2)
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jossa vka on tuulen keskinopeus ja k on sama muotokerroin kuin kaavassa 1.
Kaavojen 1 ja 2 avulla saadaan laskettua tuulen esiintymistodennäköisyyksiä eri
tuulennopeuksille.
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KUVIO 10. Tuulen esiintymistodennäköisyysjakauma eri tuulennopeuksille

Tuulen keskinopeus noin 18 metrin korkeudessa eräällä sijoituspaikalla EteläPirkanmaalla on noin 4,0 m/s (kuvio 11) ja sisämaan muotokerroin 2. Näillä arvoilla laskettuna kaavoilla 1 ja 2 weibull-jakauma on kuvion 10 mukainen. Kun
vuoden tunnit, 8760 h, kerrotaan kuvion 10 yksittäisen tuulennopeuden esiintymistodennäköisyyksillä, saadaan kyseisen tuulennopeuden esiintymisaika tunneissa. Lasketaan esimerkkinä vuotuinen esiintymistodennäköisyys 5,0 m/s tuulennopeudelle. Kuviosta 10 luetaan 5,0 m/s tuulennopeuden esiintymistodennäköisyyden, 0,14. Tällä kerrotaan vuoden tunnit ja tulokseksi saadaan 1226,4 tuntia. Tämä tarkoittaa, että vuodessa tuulee nopeudella 5,0 m/s 1200 tuntia.
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KUVIO 11. Tuulennopeusprofiili tuulivoimalan sijoituspaikalla. (Tuuliatlas 2019)

Kaavoilla 1 ja 2 lasketaan weibull-jakaumat tuulennopeuksille 0-20 m/s ja lasketaan tuulivoimalan teoreettisen vuosituoton kuvan 10 voimalan tehokäyrälle (liite
4). Tälle voimalalle teoreettinen tuotanto on noin 6020 kWh vuodessa. Kuukausitasolle jaettuna tuotto on 501 kWh.

4.3.3 Mikro-CHP-laitos

Mikro-CHP-laitoksella sähköenergia tuotetaan kestomagneettigeneraattorilla,
joka on liitettynä suoraan mikroturbiinin akselille. Näin on vältetty voimansiirrolliset tehohäviöt (EnerTwin 2019).

Mikro-CHP-laitoksen sähköntuotanto on verrattavissa laitoksen lämmöntuotannon kapasiteettiin. Sähköntuotannon hyötysuhde täydellä teholla on 0,20 (liite 3)
(EnerTwin 2019). Laitosta kahdeksan tuntia päivässä käyttämällä tuotetaan kiinteistön sähköenergian tarpeet (taulukko 10). Laitoksen tuotto syötetään kiinteistön sähkövarastoon.
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TAULUKKO 10. Mikro-CHP-laitoksen energian tuotanto täydellä teholla 31 päivän ajanjaksolla.

4.3.4 Aggregaatti

Aggregaattia pidetään pelkästään varavoimana, jolla täydennetään sähkövarastoa, mikäli muut sähköntuotantotavat eivät kykene tuottamaan tarvittavaa sähköenergiaa.

Aggregaatiksi sopiva valinta on esimerkiksi Yamahan EF7200E-malli, joka tuottaa jatkuvaa tehoa 5,5 kW. Tämän aggregaatin valintaa puoltavat seuraavat seikat:
-

riittävä lähtöteho

-

tunnetun valmistajan tuote pitkällä 4 vuoden takuulla

-

varustettu riittävän kookkaalla 28 litran polttoainesäiliöllä

-

mahdollisuus varustaa kaukokäynnistyksellä, joka mahdollistaa autonomisen käytön.

Valittu aggregaatti on esitetty kuvassa 11. (Yamaha Motor Co.)
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KUVA 11. Yamaha EF7200E –aggregaatti (Yamaha Motor Co.)

Kyseisellä aggregaatilla kyetään varaamaan akuston kapasiteetti täyteen noin 12
tunnin aikana.

4.4 Sähkön varastointi

Sähkön varastointi suoritetaan litiumioniakuilla. Kokonaiskapasiteetiltaan riittävä
kattamaan kolmen päivän sähköenergian tarpeen. Sähkövarastoa syötetään
mikro-chp-laitoksella, tuulivoimalalla, aurinkosähköjärjestelmällä sekä aggregaatilla.

Teoreettiselle kiinteistölle arvioitiin käyttöenergian vuosikulutukseksi 6330 kWh.
Tällöin päiväkohtaiseksi kulutukseksi saadaan noin 17 kWh/d ja tuntikohtaiseksi
kulutukseksi on 0,7 kWh. Tämä tarkoittaa, että kolmen päivän käyttöenergian kulutus on 51 kWh.

Edellä laskettu käyttöenergian kulutus määrittelee akuston kapasiteetiksi 60,0
kWh. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuutta kappaletta 10,0 kWh akkuyksikköä.
Nämä akkuyksiköt mahtuvat esimerkiksi autotallin seinälle ja vaativat seinäpintaalaa noin 6,0 m2 (LG Chem 2019). Tälle akustokapasiteetille sopivan 3-vaihe invertterin maksimi virrantuotto on 109 ampeeria (SMA 2019).
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5 POHDINTA

Suomen sähkönverkon ikääntyminen sekä sähköautojen yleistyminen tulevat
vaatimaan laajamittaisia verkonrakennustoimia lähitulevaisuudessa. Sähköverkkoyhtiöiden verkonrakennuskustannukset tulevat siirtymään suoraan kuluttajahintoihin, joka tulee näkymään sähkön kokonaishinnassa. Vaikkakin Suomessa
sähköenergia on vielä edullista verrattuna Eurooppaan, se tulee tulevaisuuden
myötä kokemaan nousupaineita. Lisäksi suunnitteilla oleva yksityiskuluttajille lisättävä tehomaksu tulee lisäämään sähkönvarastoinnin kannattavuutta.

Edellä kuvatut asiat lisäävät erittäin todennäköisesti pientaloasujien halukkuutta
siirtyä omavaraiseen energiantuotantoon. Tässä työssä selvitettiin, onko teknisesti mahdollista toteuttaa modernin pientalon sähköenergian tuotanto täysimittaisesti uusiutuvilla energioilla ilman, että on suunniteltava säästötoimenpiteitä
sähköenergian kulutuksen suhteen.

Sähköenergian tuotanto ja varastointi aurinko- ja tuulienergialla on mahdollista
huhtikuusta syyskuuhun ja ehkä jopa lokakuuhun asti, kunhan aurinkosähköjärjestelmä kyetään sijoittamaan optimaalisesti, eikä tuulivoimalan käytölle ole ympäristöllisiä esteitä.

Mikro-CHP-laitoksen lämpö- ja sähköenergian tuotanto riittävät kattamaan koko
kiinteistön lämmön- ja sähköntarpeen talvikuukausina kahdeksan tunnin päivittäisellä käytöllä. Tällä käyttöasteella luvussa 4.2.1 mitoitettu biokaasuvarasto riittää kattamaan 337 päivän käytön.

Opinnäytetyö antaa tuoreen vaihtoehdon pientaloasujalle uusiutuvien energioiden hyötykäytöstä. Samalla se antaa hyvät lähtökohdat, joiden pohjalta hän voi
ryhtyä suunnittelemaan oman kiinteistönsä teho-omavaraisuuden toteuttamista
ja kenties irrottautumista valtakunnan sähköverkosta sekä siirtomaksujen maksamisesta.
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