
talomestari I  13 12  I talomestari

O san omasta sähköstään Jyrki Jus-
sila , 71, on tuottanut lähes kym-
menen vuotta. Nykyisin kodin 
sähköstä kolmasosa on itse tuotet-

tua. Tavoitteena on nostaa omavaraisuus 
puoleen.

– Aurinkopaneelit vievät katon pin-
ta-alasta vain pienen osan ja energian 
varastointi on järjestetty, joten omavarai-
suusasteen nostaminen ei ole ongelma. Kat-
topaneelien lopullinen teho on 1820 W ja 
lisäksi pystyseinällä 930 W paneelit, jot-
ka lataavat 48 V akustoa. Kattopaneelit on 
kytketty verkkoon, niiden ylituotanto ohja-
taan akkujen lataukseen.

Virta talteen 
akkuvarastoon

Aurinkosähköpaneelit on kytketty jännit-
teen muuttavaan verkkoinvertteriin, joka 
syöttää aurinkosähkön ensiksi talon omaan 
käyttöön. Jos sitä tulee enemmän kun käy-
tettäisiin normaalisti, ylituotto ohjataan ak-
kuvarastoon.

– Aurinkosähköpaneelit voidaan kyt-
keä akkulaturiin, joka lataa akkuvarastoa. 
Invertterillä saadaan tehtyä 230 AC vaih-
tojännitettä, jolle löytyy käyttöä. Aurin-
kosähköpaneelin hyötysuhde on parempi 
kylmässä, mutta marras-tammikuussa au-
rinko on ylhäällä vain vähän aikaa, joten 
tuotto pienenee sen vuoksi, Jussila sanoo.

Aurinkolämpöjärjestelmä toimii siten, 
että aurinko lämmittää aurinkokeräimissä 
kiertävän nesteen ja säätäjä ohjaa lämmön 
aurinkovaraajaan, jonka vesi lämpiää au-
rinkokierukan välityksellä.

– Varastoitunutta lämpöenergiaa voidaan 
ohjata sopivaan kohteeseen. 

16 prosentin  
tuotto sijoituksille

Jussiloiden talossa on 18 aurinkopaneelia, 
joita on sekä katolla että seinissä. Jussilaa 

Tamperelaisen insinöörin Jyrki Jussilan harrastuksena on aurinkonergia. 
Hän lämmittää omakotitalonsa käyttöveden auringolla. Kahden auton 
kilometrikustannukset ovat 0-2 senttiä kilometriltä, koska hän voi ladata 
sähköautonsa itse tuottamallaan aurinkosähköllä.

Käyttöveden lämpö ja sähköautojen lataus auringosta

Jyrki Jussila 
uskoo aurinkoon

Sähköauton aurinkopaneeli tuottaa virtaa tavaratilaan sijoitettuun 4 kWh:n lisäakkuun. 
Tavaratilasta saadaan ilmaista latausvirtaa autolle tai tarvittaessa voimaa melkein mille 
tahansa sähkölaitteelle kodissa ja puutarhassa.

Jyrki Jussila pystyy säätämään ja valvomaan kulutusta ja tuottoa muun muassa autotallinsa 
mittareista.

Aurinkovaraaja on tehokkain tapa varastoida 
auringon lämpöä. Jussila on hankkinut 800 
litran muovisen aurinkovaraajan, jonka hän 
on upottanut talon ulkoseinustalle.

voi pitää aurinkoenergian hyödyntämisen 
pioneerina. Kun mies alkoi käytännössä ko-
keilla aurinkonergiaan liittyviä ratkaisuja, 
ei Tampereella yksityiskodeissa ollut tätä 
energiamuotoa käytettävissä.

– Tein vuonna 2002 saunarakennukseen 
suihkun, jonka vesi lämpeni aurinkoener-
gialla. Aurinkosähköjärjestelmän hankin-
tapäätös kypsyi ajatellessani hyötyjä, jotka 
olisin voinut saada tämän päivän tekniikal-
la viimeisen 25 vuoden aikana. Yhdeksän 
vuotta sitten asensin katolle aurinkosäh-
köpaneelit. Tuolloin asennettiin 1,3 kWp 
tehoiset aurinkopaneelit ja järjestelmä kyt-
kettiin jakeluverkkoon. Olin ensimmänen 
Tampereen verkkoalueella verkkoon liitet-
ty aurinkosähkön käyttäjä. Aurinkosähkön 
mahdollisuutta eivät kaikki tienneet silloin 
olevan edes olemassa.

Vuosi sitten Jussila arvioi sijoitustensa 
päästöttömään tekniikkaan tuottaneen 16 
prosentin vuosituoton.

– Järjestelmissä ei ole ollut ainuttakaan 
vikaa vuosien mittaan.

Jussilan järjestelmä
 Aurinkosähköpaneelit:

Katolla 14 kpl 130W (= 1820 W) verk-
koon kytketyt. Ylituotto ohjataan la-
taamaan akustoa.
Seinällä 4 kpl 230W (= 920 W) lataa-
vat akustoa.

 Aurinkolämpöpaneelit:
3 kpl SavoSolarin suomalaisia aurin-
kokeräimiä, yhteensä 6 neliömetriä.
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Sähköautonsa katolle Jussilan on asentanut 250 watin tehoisen aurinkopaneelin. 
Se tuottaa virtaa tavaratilaan sijoitettuun 4 kWh:n lisäakkuun. Näin tavaratilasta 
saadaan ilmaista latausvirtaa autolle tai tarvittaessa voimaa melkein mille tahansa 
sähkölaitteelle kotona ja puutarhassa.

Jyrki Jussilan kahden auton kilometrikustannukset ovat 0-2 senttiä kilometriltä, 
koska hän voi ladata sähköautonsa itse tuottamallaan aurinkosähköllä.

Vajan sähköistys on auringon varassa. 

Aurinkopaneeli
myös auton katolla
J yrki Jussila lataa kahta sähköauto-

aan aurinkopaneelien tuottamalla 
energialla.

Jussilan Nissan Leafissä 30 kWh:n 
akku. Ideaaliolosuhteissa autolla voi 
ajaa yli 200 kilometriä yhdellä latauk-
sella, mikä riittää sopivasti perheen 
mökkimatkoille Tampereelta Laukaa-
seen. Autoa pysähdytään lataamaan 
noin matkan puolivälissä, Jämsässä.

Kesällä energiam hinnaksi tulee nol-
lasta kahteen senttiin kilometriltä.

– Talvella pitää käyttää ostosähköä, 
joka maksaa kaksi senttiä kilometril-
tä. Vuodessa auton  sähkökustannukset 
ovat noin 300-600 euroa.

– Olen laskenut myös sähkön edut 
verrattuna samankokoiseen polttomoot-
toriautoon. Jos ajan vuodessa 30 000 
kilometriä, ajomatkalla sähköauton 
käyttämä energia maksaa 300–600 
euroa. Vastaavan bensiiniauton poltto-
ainekulut ovat auton keskikulutukses-
ta riippuen 2 000–5 000 euroa. Lisäksi 
sähköauto ei edellytä öljynvaihtoa ja 
kuluvia osia on erittäin vähän.

Parempaa sijoitus- 
kohdetta vaikea keksiä

Jussila on laskenut, että sähköautoon si-
joitetulle pääomalle saa yli 20 prosentin 
vuosituoton.

– En ainakaan itse keksi mitään muu-
ta sijoituskohdetta, jolla olisi yhtä hyvä 
riskitön tuotto.

Koska Jussilan autotalli on muuttu-
nut vuosien varrella lataamoksi, autot 
seisovat pihalla myös talvisin.

– Autoilla ei ole koskaan ollut mitään 
käyntiinlähtöongelmia. Auto myös läm-
piää nopeasti eikä se jäädy.

Itse rakennettu 
voimanlähde

Toiseen sähköautoonsa Jussila on raken-
tanut oman voimanlähteen. Autossa on 
vakiona 24 kWh:n akku.

Leafin katolle on asennettu 250 
watin tehoinen aurinkopaneeli. Se 
tuottaa virtaa tavaratilaan sijoitettuun  
4 kWh:n lisäakkuun. 

Näin tavaratilasta saadaan ilmais-
ta latausvirtaa autolle tai tarvittaessa 
voimaa melkein mille tahansa sähkö-
laitteelle kodissa ja puutarhassa.

– Pystyn varastoimaan kerralla au-
rinkosähköä määrän, joka riittää 500 
kilometrin ajomatkaan.

Jussila siirtyi kaasuauton käyttöön 
vuonna 2011 ja edelleen sähköautoon 
vuonna 2013.

– Biokaasuautolla ajan nykyään vain, 
kun tarvitsen peräkärryä. Biokaasun 
käyttö oli alusta lähtien valintani jo 
kotimaisuudenkin takia. 

– Olen ajanut vuodesta 2011 läh-
tien puhtaasti kotimaisella biokaa-
sulla. Biokaasuautojen vaatiman 
esilämmityksen voin tehdä myös omalla 
aurinkosähkölläni.-jk

Aurinkosähkö varastoituu autotallissa 
oleviin akkuihin, joista voi milloin tahansa  
ladata täyssähköautoja. 

Myös Jussiloiden vapaa-ajan asunnolla 
on 500 W aurinkosähköjärjestelmä 5 kWh 
energiavarastolla. Järjestelmä ruokkii kier-
tovesipumppuja ja aurinkosäätäjiä. 

Eläkkeellä oleva Jussila teki työuransa 
työkoneiden punnitus- ja vaakalaitteita val-
mistavassa Tamtron Oy:ssä.

Kodinkoneet pelaavat 
aurinkoenergialla

Jussilan talon 136 neliöinen omakotitalo 
lämpenee kaukolämmöllä, eikä hän näe 

tarvetta muuttaa lämmitystä pelkälle au-
rinkoenergialle. Talon lämmitysjärjestelmä 
on kaukolämpöön kytketty ilmalämmitys.

– Omakotitalon jatkuva kuormitus on 
600-700 wattia. Talon sähkönkulutus on 
peräisin jatkavasti päällä olevista läm-
pöpuhaltimista. Kodinkoneet, lähinnä 
pakastin ja jääkaappi, saavat sähkönsä 
auringosta. Aurinkosähköjärjestelmäm-
me tuottaa vuodessa noin 2 500 kilowat-
tituntia sähköä, mikä riittää osaan talon 
kulutuksesta ja kahden auton jatkuvassa 
latauksessa pitoon.

Aurinkosähköä voi käyttää myös yö-
aikaan syöttämään talon sähkökuormaa, 
jollei kaikki virta kulu varastossa olevan 
sähköauton lataamiseen.

Kaukolämpö on uusiutuvaa ja edullista ja 
lisäksi talossa on iso varaava takka.

– Yksi täysi pesällinen riittää lämmit-
tämään talon vuorokaudeksi, jolloin kau-
kolämpö kytkeytyy pois päälltä. Viime 
talvena kokeilin puiden sijaan prikettejä. 
Ne tuottivat lämpöä hyvin, mutta priketit 
maksavat, kun taas puut ovat suurelta osin 
ilmaisia.

Lämpö talteen 
vesisäiliöön

Aurinkoenergian käytön yhtenä pullonkau-
lana on jo pidetty varastoitavuutta. Jussi-
la on ratkaissut ongelman kierrätysakuilla 
sekä toisaalta vesivarastolla.

– On annettu ymmärtää, että litiumakut 
olisivat ainoa vaihtoehto varastoida sähköä. 
Ne ovat yksittäiselle kotitaloudelle arvokas 
ratkaisu. Itse olen käyttänyt muun muassa 
ammattikäytöstä pois jääneitä akkuja, jot-
ka soveltuvat hyvin kotitalouden tarpeisiin.

Aurinkovaraaja on tehokkain tapa varas-
toida aurinkolämpöä. Jussila on hankkinut 
800 litran muovisen aurinkovaraajan, jon-
ka hän on upottanut talon ulkoseinustalle.

– Mahdollisuus oli ollut mielessä ennen-
kin, mutta säiliöt ovat olleet metallia. Muo-
visessa säiliössä on paksu eristys, minkä 
ansiosta vesi pysyy lämpimänä pitkään ja 
tekee investoinnin entistä kannattavam-
maksi. Kaukolämmön vuosikulutus on ollut 
12-13 MWh, käyttöönotetun aurinkoläm-
pölaitteiston odotetaan vähentävän lasku-
tusta 3000-4000 kWh vuodessa.

Ei koskaan valtakunnan 
verkkoon

Uusiutuvien energialähteiden, esimerkik-
si aurinkosähkön, väitetään tuottavan aina 
väärän määrän sähköä ja ainakin väärään 
aikaan.

– En ole koskaan myynyt aurinkosäh-
köä valtakunnan verkkoon, koska siitä on 
enemmän hyötyä itse käytettynä.

Mitä enemmän kotitalous pystyy aurin-
kosähköä varastoimaan, sitä enemmän sen 
piiriin on mahdollista liittää laitteita ja sen 
edullisemmaksi aurinkosähkö tulee käyt-
täjälleen. 

Aurinkosähkö varastoituu Jussiloilla au-
totallissa oleviin akkuihin, josta täyssähkö-
autoja voi ladata milloin tahansa.

– Sähköauto on ylivoimaisen taloudelli-
nen liikkumisratkaisu etenkin kun voin la-
data ne itse tuottamallani aurinkosähköllä, 
Jyrki Jussila toteaa. n
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