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Aurinkoenergia Suomessa

• Auringon säteilymäärä on noin 
1000 kWh/m2 vuodessa

• Esimerkiksi Suomen 
vuosittainen sähkönkulutus 
voitaisiin tuottaa nykytekniikalla 
vajaat 30 km x 30 km pinta-alalla

• Aurinkoenergiaa voidaan 
hyödyntää:
• Passiivisesti lämpönä

• Aktiivisesti lämpönä

• Aurinkosähkönä



Aurinkosähkötilanne Suomessa

• Verkkoon kytkettyä aurinkosähköä on Suomessa noin 10 MWp

• Ns. mökkisähköä lisäksi joitakin megawatteja

• Itse tuotetun aurinkosähkön omakustannushinta Suomessa on < 80 
€/MWh rahoituskuluineen järkevällä hankkeella

• Yleensä aurinkosähkön tuottaminen omaan käyttöön on kannattavaa

• Alle 100 kWp:n voimaloiden tuotannosta ei tarvitse maksaa 
sähköveroa, ei myöskään mikäli vuosituotanto on alle 800 MWh

• Markina kasvaa voimakkaasti, erityisesti verkkoon kytketyn 
aurinkosähkön osalta ( noin 100 % /vuosi )



Aurinkolämpömäärittelyä

• Kiinteistökohtainen aurinkolämpö:
• < 50 m2 keräinpinta-alaa

• Lämmin käyttövesi ja mahdollisesti lämmitys

• Teollinen aurinkolämpö
• 50 – 500 m2 keräinpinta-alaa

• Prosessilämpö, käyttövesi tms.

• Aurinkokaukolämpö
• > 500 m2 keräinpinta-alaa

• Lämmitys kaukolämpöjärjestelmissä, usein mukana lämmön kausivarastointi



Aurinkolämmön teollinen soveltaminen

• Käyttökohteita
• Lämmin käyttövesi

• Tilojen lämmitys

• Jäähdytys ja viilennys

• Toimialoja
• Uimahallit ja kylpylät

• Hotellit, lomakylät yms.

• Panimot, ruokateollisuus

• Pesulat



Aurinkolämmön soveltuvuudesta

Sopii hyvin

• Matalalämpöisen lämmön tarve 
(<< 100 astetta)

• Kulutus kesällä

• Kulutus päivällä

• Kulutusta joka päivä

Sopii huonosti

• Korkea lämpötilataso 
(> 100 astetta)

• Kulutus talvella

• Voimakkaasti vaihteleva kulutus



Suljettu järjestelmä



Nestekeräintyypeistä

• Lasitettu tasokeräin
• Yleisin tyyppi Euroopassa

• Tyhjöputkikeräin
• Kiinan (ja maailman) yleisin keräintyyppi

• Lasittamattomat keräimet
• Käytetään pääasiassa USA:ssä uima-

altaiden lämmitykseen sekä sekä
lämpöpumppujen yhteydessä

• Lisäksi aurinkolämpöä voidaan kerätä 
rakenteista kuten julkisivuista tai 
parkkipaikoista  



Teollisen aurinkolämmön kustannuksista

• Keräinten hinta vaihtelee välillä 
150 – 400 €/m2

• Järjestelmän hinta vaihtelee 
muun järjestelmän ja tarvittavan 
asennustyön mukaan

• Suuremmissa järjestelmissä 
hinta laskee selvästi

• Tanskan aurinkokauko-
lämpöjärjestelmät tuottavat 
lämpöä alle 30 €/MWh hintaan

Lähde: ESTIF



Aurinkolämpökeräinten markkina Euroopassa



Suomalainen esimerkki



Hotellit aurinkoenergiakohteena

• Aurinkosähkö
• Sähkön peruskuorma

• Alle 750 kWp

• Aurinkolämpö
• Lämmin käyttövesi ja kosteiden tilojen lämmitys

• Kannattavaa ellei käytössä ole erityisen edullinen kaukolämpö

• Erityisen hyvä yhdistelmä on aurinkolämpö ja maalämpö

• Ympäristöimago
• Asiakkaiden kiinnostus uusiutuvaan energiaanja sen hyödyntämiseen



Aurinkoenergialinkkejä

Utuapu Oy: http://www.utuapu.fi

Finsolar-hankkeen verkkosivut: http://www.finsolar.net
Aurinkoenergian tuottolaskin
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) 
http://www.estif.org/

Aurinkoteknillinen yhdistys ry 
http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/index.php

Suomen Lähienergialiitto ry 
http://www.lahienergia.org

http://www.utuapu.fi/
http://www.finsolar.net/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://www.estif.org/
http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/index.php
http://www.y-energia.com/




Kiitos !
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