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VAIHE 1
Keskeiset teknologiat aurinkolämmön tuotannossa ja tuotantoprofiili eri alueilla Suomessa

– Aurinkolämmön tuotantokustannus ja kytkentävaihtoehdot lämpöverkkoon

Keskitetyn ja hajautetun aurinkolämmön tuotannon lisääntymisen suhteutuminen ja vaikutus
kaukolämpöyhtiön nykyiseen tuotantorakenteeseen ja hinnoitteluun

Mikä aurinkolämmön soveltuvuus ja merkitys kiinteistön elinkaaressa

VAIHE 2
Aurinkolämmön hyödyntämismahdollisuudet ja potentiaali tarkastelualueilla ja yleisesti
Suomessa

Vaihtoehtoiset liiketoimintamallit aurinkolämmön toteuttamisessa ja sen tuomat
liiketoimintamahdollisuudet

OSALLISTUJAT
Julkinen raportti

Energiateollisuus ry
Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysraportit
Helsingin Energia
Oulun Energia
Tampereen Kaukolämpö Oy
Turku Energia
VAPO Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Fokus:
Aurinkokaukolämpö
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AURINKOLÄMMÖN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET SUOMESSA
LÄHELLÄ KESKI-EUROOPAN TASOA

3

Auringon säteily ja tuotantomääritykset perustuvat Pöyryn
Hampurin toimiston tekemiin simulointeihin perustuen
Meteonormin säätietoihin ja William B. Stinen
simulaatiomalliin

Pitkien kesäpäivien ansiosta aurinkoenergian saanto on
Suomessa lähes Keski-Euroopan (>90%) tasolla ja 80 %
Pohjois-Italian tasosta

Etelä- ja Pohjois-Suomen säteilytasoissa on vuositasolla noin
10 % ero

– Auringon säteilyn määrään vaikuttaa jonkun verran myös rannikon
läheisyys; Oulussa saadaan noin 5 % enemmän säteilyä kuin
Jyväskylässä, vaikka Oulu sijaitsee pohjoisempana.

Aurinkokaukolämmön tuotanto kuukausittain,
keräinala 10 000 m2 (75/50 °C)

Keräinala 10 000 m²
Etelä-Suomi 4100 MWh/a
Pohjois-Saksa 4400 MWh/a
Pohjois-Italia 5000 MWh/a

Vuosittainen aurinkokaukolämmön tuotanto

Aurinkolämmön tuotanto Suomessa
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AURINKOLÄMPÖ ON KYTKETTÄVISSÄ KAUKOLÄMMITETTYIHIN
KIINTEISTÖIHIN SEKÄ SUORAAN KAUKOLÄMPÖVERKKOON

Matalan lämpötilatason (65 °C / 40 °C) järjestelmässä
keräimet kannattaa sijoittaa kiinteistön lämpöverkkoon

Aurinkolämpö siirretään kaukolämmön paluulinjaan
lämmityksen lämmönsiirtimen kautta.
Aurinkolämpö käytetään ensisijaisesti kiinteistön
tarpeeseen
Mahdollisuus käyttöveden priimaamiseen kaukolämmöllä
Lisäykset normaaliin kytkentään

– Kolmas putki talojohtoon (kolmiputkijärjestelmä)
– Pumppu ja uusi mittaus kaukolämpölinjaan

Korkean lämpötilatason järjestelmässä (75 °C / 40 °C)
keräimet kannattaa sijoittaa kaukolämpöverkon puolelle

Aurinkolämpö siirretään kaukolämmön menolinjaan
lämmityksen lämmönsiirtimen kautta
Keräimet voivat olla kytkettynä kaukolämpölinjaan tai
kiinteistön lämpöverkkoon
Aurinkolämpö käytetään ensisijaisesti kiinteistön tarpeeseen
Lisäykset normaaliin kytkentään

– Pumppu ja automaatiota
– Virtausmittaus molempiin suuntiin
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Aurinkolämmön arvo on hieman korkeampi, kun lämpö voidaan siirtää kaukolämpöverkon menolinjaan.
Mikäli kaukolämmön tuotanto on varustettu savukaasujen lämmöntalteenottopesurilla, vähentää paluuveteen
tuotetun lämmön arvoa (vähennys 30-60%) menetetty hyöty savukaasupesurista. Sähkön ja lämmön
tuotannossa kytkentävaihtoehdoilla ei suurta eroa.
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KESKITETTY AURINKOKERÄINJÄRJESTELMÄ KYTKETÄÄN
KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄÄN KUTEN MUUTKIN LÄMMÖN
TUOTANTOLAITOKSET

Kytkentäperiaate
– Keskitetyssä aurinkolämmön tuotannossa

tuotetaan lähtökohtaisesti normaalin
kaukolämmön lämpöistä vettä (70-80 °C).

– Aurinkokeräimet erotetaan kaukolämpöverkosta
lämmönsiirtimellä, koska keräinten
lämpöpiirissä on pakkasta kestävä kiertoaine ja
painetaso on kaukolämpöjärjestelmää
alhaisempi.

– Aurinkokeräinjärjestelmä kytketään
kaukolämpöjärjestelmään kuten muutkin
lämmön tuotantolaitokset, jossa
kaukolämpöpumpuilla kierrätetään
kaukolämpövettä aurinkojärjestelmän
lämmönsiirtimen kautta. Lämmönsiirtimessä
kaukolämpö lämmitetään kaukolämmön
normaaliksi menovedeksi.

Yleiset säätöperiaatteet
– Keräinpiirissä säädetään vesivirtaa siten, että

keräinten jälkeinen lämpötila pysyy vakiona.
– Aurinkojärjestelmän kaukolämpöpumppuja

säädetään siten, että menoveden lämpötila
kaukolämpöverkkoon on asetusarvon mukainen

5

Aurinkolämpölaitoksen kytkentäkaavio
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TYYPPITALOAJATTELU PERUSTANA KIINTEISTÖKOHTAISELLE
TUOTANTO- JA VAIKUTTAVUUSANALYYSILLE

Tyyppitaloiksi on valittu
– Vanha asuinkerrostalo (70-luku),
– Uusi asuinkerrostalo, rakennusvuosi 2012

(nykyiset rakentamismääräykset)
– Uusi toimistotalo, rakennusvuosi 2012

(nykyiset rakentamismääräykset)
Tyyppitalojen lämpimän käyttöveden kulutus,
ilmavirrat sekä sisäiset lämpökuormat ja
käyttöajat (ihmiset, laitteet ja valaistus)
perustuvat E-lukulaskennoissa käytettäviin
arvoihin (RakMk D3 2012).

– Lämmön kulutukset on simuloitu
paikkakuntakohtaisesti tuntitason
dynaamisena simulointina IDA-ICE
ohjelmistolla

Säätietoina on käytetty
rakentamismääräyskokoelman mukaisia
testisäitä (Helsinki, Jyväskylä, Sodankylä).
Oulun energiankulutus on laskettu käyttäen
Jyväskylän säätietoja
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Tyyppitaloajattelun avulla pystytään havainnollistamaan rakennuksen tyypin sekä
rakennustekniikan kehittymisen vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen.

1970-luvun asuinkerrostalon huonelämmityksen tehontarve tarkastelujaksolla oli
maks. noin 70 W/m2 (Jyväskylässä)

Uuden asuinkerrostalon huonelämmityksen  tehontarve tarkastelujaksolla oli
maks. noin 20 W/m2 (Jyväskylässä)
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AURINKOLÄMMÖN TUOTANTO JA LÄMMÖN KULUTUS
KOHTAAVAT VARSINAISEN LÄMMITYSKAUDEN ULKOPUOLELLA
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Kuukausitasolla tarkasteltuna kiinteistöjen suurin
lämmön tarve kohdistuu loka-maaliskuulle jolloin
aurinkolämmön tuotanto on kaikista  heikointa

– Vaikutus korostuu toimistotaloissa ja muissa
suhteessa alhaisen lämpimän käyttöveden
kohteissa

Uusissa kerrostalokohteissa lämpimän käyttöveden
osuus lämmön tarpeesta suurempi kuin vanhoissa
kerrostaloissa, jonka vuoksi aurinkolämmöllä
mahdollista kattaa suurempi osuus lämmön tarpeesta
70-luvun asuinkerrostalossa aurinkolämmön tuotanto
pienellä keräinalalla on noin 12 % lämmön tarpeesta
ja suurella reilut 15 %

– Suurella alalla aurinkolämmön ylijäämä alhaisin
Sodankylässä (3%) ja korkein Helsingissä (27 %)

Uudessa toimistotalokohteessa aurinkolämmön
ylijäämä jopa yli 80 % tuotannosta maksikattopinta-
ala mitoituksella

– Ylijäämälämmön hinnoittelun merkitys korostuu

Asuinkerrostalo 70-luku– Jyväskylä
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AURINKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUS  ON VAHVASTI
INVESTOINTISIDONNAINEN

Investoinnin osuus aurinkolämmön
tuotantokustannuksesta yli 85 %:a

– Aurinkolämmön tuotantokustannus vahvasti
sidonnainen investoinnin tarkasteluaikaan ja
sovellettavaan korkotasoon

Aurinkolämpöjärjestelmä on helppohoitoinen eikä
vaadi jatkuvaa valvontaa

– Aurinkolämmön käyttö- ja
kunnossapitokustannukset ovat suhteessa alhaiset

70-luvun kerrostalokohteessa aurinkolämmön
tuotantokustannus noin 100 €/MWh (20a, 5%)

– Investoinnin aleneminen 30 %:lla (esim.
investointituki) laskee tuotantokustannusta tasolta
100 75 €/MWh

– Suurella keräinalalla edellyttää myös kulutuksen
ylijäävän lämmön hyödyntämistä

Uudessa kerrostalokohteessa aurinkolämmön
tuotantokustannus on olemassa olevaa 70 –luvun
kohdetta suurempi (pieni keräinala) johtuen
pienemmän keräinalan suhteessa korkeammasta
ominaisinvestoinnista
Toimistotalokohteessa tuotantokustannus vaihtelee
pienen keräinalan 140 €/MWh tasosta suuren
keräinalan noin 80 €/MWh tasoon
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Kerrostalo Uusi, pieni keräinala

Toimistotalo Uusi, pieni keräinala

Toimistotalo Uusi, suuri keräinala

Aurinkolämmön tuotantokustannus, €/MWh

5 %, 30 a 5%, 20 a 5%, 10 a
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Toimistotalo Uusi, suuri keräinala

Aurinkolämmön tuotantokustannus, €/MWh

Investointi Kiinteät kustannukset

(Jyväskylä)

(Jyväskylä)
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AURINKOLÄMMÖN TUOTANTOKUSTANNUS,
KESKITETTY RATKAISU

Kaukolämpöverkko mahdollistaa
kustannustehokkaan keskitetyn aurinkolämmön
hyödyntämisen

– Tuotantokustannus lähellä 50 €/MWh tasoa
– 5 ha keräinalalla tuotantokustannus on noin 30 %

alhaisempi kuin 0,5 ha keräinalalla.
Aurinkolämmön tuotantokustannus muodostuu
pääasiassa investoinnin takaisinmaksusta,
muiden kiinteiden ja muuttuvien kustannusten
osuus jää alle 15 %:iin.

– Kiinteisiin kustannuksiin sisältyvät järjestelmän
ylläpitoon liittyvät kustannukset ja vakuutukset.

– Muuttuvat kustannukset ovat hyvin pienet, niihin
sisältyy esim. aurinkopiirin pumppaus.

Investoinnit on laskettu ilman mahdollisia
investointiavustuksia.

– 30 %:n investointituki laskee tuotantokustannusta
25 %. Tällöin tuotantokustannus olisi 0,5 ha
keräinalalla noin 50 €/MWh ja 5 ha keräinalalla noin
35 €/MWh. (20 a, 5 %).

14.5.2013
52X116181 - AURINKOENERGIA - WORKSHOP 9

Keskitetyn aurinkolämmön tuotannon tuotantokustannus

Keskitetyn aurinkolämmön tuotantokustannuksen
muodostuminen (5%, 20 a)
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Aurinkolämpö täydentää/korvaa
kaukolämmön tuotantoa kesäaikaan, mutta
ei alenna kaukolämpötuotannon
kapasiteettitarvetta talvella
Erillisen lämmön tuotannon  (hake 10 MW)
esimerkissä 0,5 ha aurinkokeräimiä tuottaa
heinäkuussa puolet kaukolämmön
tarpeesta. Touko-elokuun aikana
aurinkokeräimet tuottavat 30 % ja
huhtikuun-syyskuun välisenä aikanakin
vielä 20 % lämmöntarpeesta.

– Vuositasolla 6 %
Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon
CHP-esimerkissä (puu-turve 120 MW)
pienellä keräinalalla saadaan tuotettua
heinäkuussa 2 % kaukolämmön tarpeesta
ja 5 ha keräinalalla 22 %. Ison keräinalan
avulla saadaan kesäkaudella (touko-
elokuu) 13 % ja huhtikuun-syyskuun aikana
9 % lämmöntarpeesta.

– Vuositasolla 0,3 % (0,5 ha) ja 3 % (5 ha)

AURINKOLÄMMÖN OSUUS KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSTA
Aurinkolämmön osuus kl-tuotannosta, kun kaukolämpö

tuotetaan hakelämpökeskuksessa

Aurinkolämmön osuus kl-tuotannosta, kun kaukolämpö
tuotetaan pääasiassa puu-turve CHP-laitoksessa
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Aurinkolämmön vaikutus muun kaukolämmön
tuotannon toimintaan riippuu aurinkolämmön tuotannon
suuruudesta, muiden laitosten minimikuormista,
huoltoseisokkien pituudesta sekä mahdollisuudesta
apujäähdytykseen.
0,5 ha keräinalalla tuotettu aurinkolämpö korvaa
kesäkuukausina KPA-vesikattilan tuotantoa, keväällä
myös CHP-tuotantoa sekä jonkin verran öljyn käyttöä.
Suuremmalla 5 ha keräinalalla aurinkolämmön vaikutus
korostuu keväällä. Huhti- ja toukokuun aikana CHP-
tuotanto laskee 25 %. Tämä johtuu siitä, että
aurinkolämmön tuotannon vaikutuksesta CHP:n
tuotanto putoaisi alle minimikuorman, joten CHP
joudutaan ajamaan alas. CHP-tuotanto korvautuu
suurimmaksi osaksi KPA-kattiloiden tuotannolla, sekä
aurinkolämmöllä ja öljyllä. Tässä esimerkki-
tapauksessa öljyn käyttö kaksinkertaistuu vuositasolla,
kun aurinkolämpöä hyödynnetään 5 ha keräinalalla
maksimaalisesti.
Keskitetyn aurinkolämmön soveltuvuus ja mitoitus tulee
aina arvioida tapauskohtaisesti kunkin
kaukolämpöverkon osalta
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AURINKOLÄMMÖN VAIKUTUS KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄÄN

Aurinkolämmön vaikutus puu-turve CHP-pohjaiseen
kaukolämmön tuotantoon, keräinala 0,5 ha

Aurinkolämmön vaikutus puu-turve CHP-pohjaiseen
kaukolämmön tuotantoon, keräinala 5 ha
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KESKITETYN RATKAISUN KILPAILUKYKY MÄÄRÄYTYY KAUKOLÄMMÖN
TUOTANTORAKENTEEN JA KIINTEISTÖKOHTAISEN KAUKOLÄMMÖN
ENERGIAMAKSUN PERUSTEELLA

Tehtyjen rajakustannustarkastelujen perusteella, keskitetty
aurinkolämpö kannattaa parhaiten, kun sillä voidaan
korvata kesäaikaista öljyllä erillisessä lämpökeskuksessa
tuotettua lämpöä.

– Suurempi keskitetty ratkaisu mahdollistaisi myös maakaasulla
tuotetun lämmön korvaamisen

– Kiinteiden polttoaineiden osalta aurinkolämmön
tuotantokustannuksen tulisi laskea tasolle 15-30 €/MWh, jotta sille
alkaisi olla taloudellisia perusteita

Kiinteistökohtaisen aurinkolämmön tuotantokustannus on
vielä selkeästi korkeampi kuin kaukolämmön
keskimääräinen energiamaksu

– Kiinteistökohtaisella aurinkolämmöllä ei vaikutusta kaukolämmön
kiinteään tehomaksuun

– Kaukolämpöverkot, joissa on korkea energiamaksu, ovat pieniä
verkkoja, joilla öljyn osuus polttoaineista on tyypillisesti korkea.

Kiinteistöjen tulevat energiamääräykset saattavat johtaa
tilanteeseen, että aurinkoenergian hyödyntämiselle tulee
rakentamismääräykselliset perusteet vaikka suoria
taloudellisia perusteita ei ole

– Aurinkolämmön avulla voidaan vähentää käyttöveden lämmitykseen
tarvittavan ostoenergian määrää

– Aurinkolämmön avulla mahdollisuus alentaa rakennuksen E-lukua
ja saadaan hyötyä myös ympäristösertifiointiin (LEED, BREEAM)

Keskitetty ratkaisu (5 %, 20 a)

Kiinteistökohtainen ratkaisu (5 %, 20 a)
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Kaukolämmön energiamaksu (1.1.2013)
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(suuri keräinala)
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AURINKOLÄMPÖ JA ENERGIAMÄÄRÄYKSET

E-luvun taserajana on ostoenergia, joka kerrotaan
energiamuotojen kertoimilla

– Aurinkolämmön käyttö pienentää ostoenergiaa
– Kuvissa päälämmitysmuotona on kaukolämpö

(kerroin 0.7), jonka ostoenergiankulutusta
aurinkolämpö pienentää

– Nykyinen E-luvun taseraja ei huomioi muualle vietyä
tai ostettavaa uusiutuvaa energiaa (keskitettyjä
ratkaisuja)

Rakennusten energiatodistus (uudet ja vanhat
rakennukset), muuttuu E-lukupohjaiseksi

– C-luokan raja vastaa uudisrakentamisen
määräystasoa

Tulevat korjausrakentamisen energiamääräykset
mahdollistavat E-lukutarkastelun ja aurinkolämmön
huomioimisen energiansäästötoimenpiteenä

– Esimerkiksi  asuinkerrostaloissa vaatimuksena on
0.85 x alkup.

– 1970 tyyppitalon tilanteessa rajana olisi
190,4 kWh/m2, eli jo pienen keräinalan  lisäämisellä
päästään lähelle vaatimusrajaa

Lähes nollaenergiatason rakentaminen vaatii uusiutuvan
energian käyttöä

– Aurinkolämmön myynnin huomioiminen
E-lukutarkastelussa mahdollistaisi
energiamääräysten täyttymisen
kustannustehokkaasti
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Aurinkolämmön hyödyntäminen on varteenotettava energiatehokkuustoimenpide.
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AURINKOLÄMMÖN ARVOKETJU
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Hankekehitys Toteutus Käyttö

Aluesuunnittelu Kiinteistö-
suunnittelu

Rahoitus-
vaihtoehdot

LuvitusToimintamallin
suunnittelu

Laitteiston esi-
suunnittelu

Hankinnat

Laitteisto-
suunnittelu

Rakentaminen

Laitteistojen
valmistus

Asennukset

Järjestelmien
omistus

Asuminen / tilan
käyttö

Järjestelmien
operointi

Järjestelmien
ylläpito

Lämpökauppa

Lämmitys /
jäähdytys

Investointipäätös Käyttöönotto

Toteutettavuus-
suunnitelma

Aurinkolämpöjärjestelmien toteuttaminen vaatii monien eri vaiheiden läpivientiä. Eri toimijoiden roolit
arvoketjussa eivät ole itsestään selviä vaan toimijat voivat valita erilaisia rooleja ja yhteistyömalleja.
Liiketoimintamallit eivät vielä ole vakiintuneet.
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AURINKOLÄMMÖSSÄ ON MONIA ROOLIVAIHTOEHTOJA
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JOHTOPÄÄTÖKSET AURINKOLÄMMÖN
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde, jonka vuoksi sen merkityksen voidaan arvioida kasvavan
tulevaisuudessa
Kiinteistökohtaisen aurinkolämmön lisäys kaukolämmitetyssä kiinteistössä ja syöttäminen kaukolämpöverkkoon on
teknisesti mahdollista ja siihen liittyvän lisäyspotentiaalin voidaan arvioida kohdistuvan lähivuosina ensisijaisesti
uudisrakentamiseen

– Kauko-/aluelämpöverkko voi toimia eri toimijoiden lämmöntuotannon kokoajana ja kulutuksen tasaajana mahdollistaen
energiatehokkaat ratkaisut ja uusilla alueilla lämpökuormien kasvaessa sähkön ja lämmön yhteistuotannon

– Tulevat korjausrakentamisen energiamääräykset mahdollistavat E-lukutarkastelun ja aurinkolämmön huomioimisen
energiansäästötoimenpiteenä, mikä saattaa vauhdittaa aurinkolämmön yleistymistä myös jo rakennetussa
kaukolämpökannassa

Kaukolämpöverkko mahdollistaa kustannustehokkaan keskitetyn aurinkolämmön hyödyntämisen
– Aurinkolämpö voi jo nykyisellä hintatasolla korvata kannattavasti öljyä ja osin myös maakaasua kaukolämmön tuotannossa
– Paikallinen lämpöyhtiö avainasemassa keskitettyjen ratkaisujen kehittäjänä ja soveltuvuus arvioitava tapauskohtaisesti

Lyhyellä aikavälillä aurinkolämmön kannustimina toimivat imagoedut, tahtotila uusiutuvien lisäykseen ja kokemusten
kartuttaminen

– Kasvu kuitenkin maltillista kaukolämmitetyllä alueella
– Pidemmällä aikavälillä aurinkolämpö voisi lisääntyä merkittävämmin, mikäli uusiutuvan energian tavoitteet ja

rakennusmääräykset kiristyvät selkeästi tai kilpailukyky kasvaa
Lähivuosina liiketoiminnan volyymin kasvattaminen tuo haasteita.

– Aurinkolämpöön erikoistuvan palvelutoimijan (teknologiavalmistajia lukuun ottamatta) voi olla haastavaa saada luotua
kannattavaa liiketoimintaa

– Toisaalta aurinkolämpö tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat jo mukana esimerkiksi rakentamisessa,
huoltotoiminnassa tai rakennusautomaatiossa ja aurinkolämpö voidaan ottaa osaksi muuta palvelutarjontaa

– Paikallisen lämpöyhtiön näkökulmasta aurinkolämpöliiketoiminnan volyyminäkymät eivät vielä ole kovinkaan houkuttelevat,
mutta useilla yhtiöillä halu kehittää osaamista ja lähteä mukaan esimerkiksi pilottihankkeisiin.
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perttu.lahtinen@poyry.com
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