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Suomessa pientalot ovat hyvin merkittävä lämmitysenergian kuluttajaryhmä. 

Lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen voisi vähentää huomattavasti 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mikä auttaisi Suomea saavuttamaan Euroopan unionin 

asettamat tavoitteet ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Energiatehokkuutta on 

mahdollista parantaa muuttamalla pientalon lämmitysjärjestelmä 

hybridilämmitysjärjestelmäksi, jolloin se voi hyödyntää kahta tai useampaa eri 

energianlähdettä. 

Työn tavoitteena on selvittää, onko aurinkolämmön ottaminen osaksi pientalon 

hybridilämmitysjärjestelmää taloudellisesti kannattavaa Suomessa ja mitä erikoispiirteitä 

järjestelmän suunnitteluun liittyy. Lisäksi työssä tutkitaan Suomen ilmaston 

aurinkolämmölle asettamia haasteita sekä aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönotosta 

seuraavia etuja. 

Työssä suunnitellaan aurinkolämpöjärjestelmä todelliseen saneerauskohteeseen, jonka 

nykyinen lämmitysmuoto on puulämmitys. Aurinkolämpöjärjestelmän teho mitoitetaan 

taloudellisesti optimaalisella tavalla ja järjestelmän vuosittainen energiantuotanto 

arvioidaan. Järjestelmän kannattavuutta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. 

Aurinkolämmön ottaminen osaksi saneerauskohteen lämmitysjärjestelmää on 

taloudellisesti kannattavaa. Järjestelmän takaisinmaksuaika on pitkä, mikä on 

aurinkolämpöjärjestelmille tyypillistä. Aurinkolämmöllä on mahdollista kattaa noin 20 % 

talon kokonaislämmitysenergian kulutuksesta, ja sen tuottaman energian hinta on 

sähköön verrattuna kilpailukykyinen. Aurinkolämpöjärjestelmän muita etuja ovat, että se 

on luotettava, helppokäyttöinen ja pitkäikäinen. Käyttöönoton jälkeen järjestelmä 

vähentää puulämmitykseen kuluvaa aikaa huomattavasti. Suunnittelulaskelma osoittaa, 

että aurinkolämmön hyödyntäminen on Suomessa taloudellisesti mahdollista. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A pinta-ala    [m2] 

a1 aurinkokeräimen lämpöhäviökerroin  [W/(m2K)]  

a2 kerroin, joka ottaa huomioon kertoimen a1  [W/(m2K2)]  

 riippuvuuden lämpötilasta 

b aurinkokeräinten pinta-alasta riippuvat kustannukset [€/m2] 

d aurinkokeräinten pinta-alasta riippumattomat  [€] 

 kustannukset 

cp ominaislämpökapasiteetti   [J/(kgK)] 

E energia    [kWh] 

f korjauskerroin aurinkotilalle  [-] 

fsol aurinkoenergian osuus lämmitysenergian  [-]  

 tuotannosta    

fst varaajan kapasiteetin korjauskerroin  [-] 

F korjauskerroin   [-] 

g ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn  [-]  

 läpäisykerroin 

H hinta    [€] 

i laskentakorko   [-] 

n taloudellinen pitoaika   [a] 

P teho    [W] 

PH tilojen lämmitysenergian tarpeen suhde   [-] 

 kokonaislämmitysenergiaan 
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PW lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarpeen  [-]  

 suhde kokonaislämmitysenergiaan 

q50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku  [m3/(hm2)] 

Q energiavirta    [kWh] 

qv tilavuusvirta    [m3/s] 

S säästö    [€] 

t aika    [h] 

T lämpötila    [K, oC] 

U lämmönläpäisyluku   [W/(m2K)] 

V tilavuus    [m3] 

W energia    [kWh] 

Kreikkalaiset aakkoset 

Δ muutos    [-] 

η hyötysuhde    [-] 

θ lämpötila    [oC] 

ρ tiheys    [kg/m3] 

Dimensiottomat luvut 

X aurinkolämpöjärjestelmän häviöiden suhde järjestelmälle kohdistuvaan 

lämmitysenergian kulutukseen 

Y aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon suhde järjestelmälle 

kohdistuvaan lämmitysenergian kulutukseen 

Alaindeksit 

a vuosi 
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aux apu- 

avg keskiarvo 

cw kylmä vesi 

H tilat 

i ilma 

joht johtuminen 

loop kiertopiiri 

nom nimellinen 

iv ilmanvaihto 

lkv lämmin käyttövesi 

long pitkittäinen 

m kuukausi 

out tuotto 

p putki 

pa ostoenergia 

ref referenssi 

siirto lämpimän käyttöveden jakelu 

sol aurinko 

sät säteily 

tarve lämpöenergian tarve 

Tot kokonais 

trans poikittainen 

us käyttö 
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v vesi 

W lämmin käyttövesi 

Lyhenteet 

IAM kohtauskulmakerroin (incidence angle modifier) 

IRR sisäinen korkokanta (internal rate of return) 

JA jäännösarvo 

LCOE energian omakustannushinta (levelized cost of energy) 

NA nykyarvo 
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1 JOHDANTO 

Viime vuosina Suomen markkinoille on tullut paljon erilaisia hybridilämmitysratkaisuja 

eri toimijoilta. Hybridilämmitysjärjestelmä koostuu kahdesta tai useammasta erillisestä 

lämmitysjärjestelmästä, jotka käyttävät eri energianlähteitä. Järjestelmät ovat herättäneet 

paljon kiinnostusta kuluttajien keskuudessa, ja ne ovatkin kasvattaneet osuuttaan 

pientalojen energiantuotannossa. Hybridilämmitysjärjestelmällä on mahdollista vähentää 

omakotitalon ostoenergian kulutusta ja siten säästää energialaskussa. Järjestelmien 

asentaminen auttaa myös Suomea saavuttamaan Euroopan unionin säätämän RES-

direktiivin velvoitteet, joiden tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa 

energiatehokkuutta. 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkoenergiaan perustuvaa 

hybridilämmitysratkaisua. Aurinkoenergialla on mahdollista vähentää pientalon 

ostolämmitysenergian kulutusta etenkin kesällä, jolloin lämpimän käyttöveden 

energiantarve voidaan joko osittain tai kokonaan kattaa auringosta saatavalla energialla. 

Työssä ei tarkastella aurinkoenergian hyödyntämistä aurinkosähkönä, vaan työ keskittyy 

tutkimaan pelkästään aurinkolämmön hyödyntämistä. Konkreettisena 

suunnittelukohteena toimii Janakkalassa sijaitseva 250 m2:n kokoinen puulämmitteinen 

omakotitalo, johon suunnitellaan soveltuva aurinkolämpöjärjestelmä. Aurinkolämmön 

hyödyntämisestä puukattilan rinnalla ei löydy aikaisempaa kovin kattavaa tutkimusta ja 

tämä työ pyrkiikin selvittämään tällaisen järjestelmän hyötyjä ja suunnitteluperiaatteita. 

Työssä selvitetään, onko aurinkolämmön hyödyntäminen suunnittelukohteen 

lämmityksessä taloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että talon lämmitysenergian 

kulutus pystyttäisiin kattamaan kokonaan aurinkoenergialla kesäkuukausina, mikä toisi 

säästöjä ja vähentäisi puulämmityksen vaatimaa työmäärää. Työssä arvioidaan kohteen 

lämmitysenergian kulutus ja suunniteltavan aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto 

kuukausittain sekä selvitetään optimaalinen aurinkokeräinten määrä. Työssä kuvatut 

menetelmät pohjautuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan ja alan standardeihin.  
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2 HYBRIDILÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa. Tilastokeskuksen mukaan 

Suomessa pientalojen lämmitysenergian kulutus vuonna 2014 oli 32 TWh, mikä on yli 

puolet Suomessa asuinrakennusten lämmitykseen käytettävästä energiasta. 

Lämmitysenergian kulutus pysyi suurin piirtein samalla tasolla edelliseen vuoteen 

verrattuna. Käytetyin pientalojen lämmitysenergianlähde oli edelleen puu vajaan 40 %:n 

osuudellaan. Seuraavaksi käytetyimmät energianlähteet olivat sähkö 30 % ja kevyt 

polttoöljy 10 %. Sähköenergian osuudessa on mukana myös lämpöpumppujen käyttämä 

sähköenergian määrä. Lämmitysratkaisuna lämpöpumput olivat kasvattaneet osuuttaan 

eniten verrattuna edelliseen vuoteen. (Tilastokeskus 2015) 

 Lämpöpumppuja on jälkiasennettu paljon erityisesti vanhoihin öljy- ja 

sähkölämmitteisiin taloihin. Kyseinen järjestelmä on tyypillinen esimerkki 

hybridilämmitysjärjestelmästä. Lämpöpumppu on tyypiltään usein ilmalämpöpumppu, 

joka riittää rakennuksen peruslämmöntarpeen kattamiseksi. Öljykattilan tehtäväksi jää 

toimia huippukuormakattilana, kun ilmalämpöpumpun teho ei enää riitä rakennuksen 

lämmitystarpeen kattamiseksi. Lisäksi kattilaa käytetään yhä käyttöveden 

lämmittämiseen. Järjestelmän etuna on, että lämmittäminen ilmalämpöpumpulla on 

huomattavasti energiatehokkaampaa ja täten halvempaa kuin öljykattilalla, kun 

ulkolämpötila pysyy ilmalämpöpumpulle suotuisissa rajoissa. Nykyisten 

ilmalämpöpumppujen tehokerroin on parhaimmillaan noin kuusi, jolloin yhdestä 

kilowatista sähköä saadaan kuusi kilowattia lämpöä.  

Erilaisia hybridilämmitysjärjestelmäkokoonpanoja on olemassa paljon. Niiden 

hyödyntämät energianlähteet vaihtelevat öljystä aurinkoenergiaan. Yhteistä kaikille 

järjestelmille on, että niiden päätavoite on energiatehokkuuden parantaminen. Samalla ne 

parantavat usein myös energiavarmuutta, koska järjestelmä pystyy hyödyntämään kahta 

tai useampaa eri energianlähdettä. Järjestelmillä saavutettava energiansäästöpotentiaali 

on merkittävä Suomenkin mittakaavassa.  
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3 AURINKOLÄMPÖ 

Suomessa aurinkoenergiaa hyödynnetään vielä verrattain vähän, vaikka sen tekninen 

hyödyntämispotentiaali on valtava; jopa useita kertoja Suomen 

kokonaisenergiankulutuksen verran. Etelä-Suomessa auringon säteilyn vuotuinen 

energiamäärä neliömetriä kohden on noin 1000 kWh, mikä on samaa suuruusluokkaa 

kuin Saksassa, joka on edelläkävijä aurinkoenergian valjastamisessa energiantuotantoon. 

(VTT 2015, 7.) Fraunhoffer instituutti arvioi, että Saksan asennettu 

aurinkopaneelikapasiteetti oli 39,6 GW vuonna 2015 ja paneelien sähköntuotanto 

verkkoon noin 37 TWh. Kesäkuussa 2015 aurinkopaneelien sähköntuotanto nousi 

ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin ydinvoiman sähköntuotanto. (Faunhoffer institute 

2016) 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla: aurinkosähkönä tai 

aurinkolämpönä. Suomessa aurinkolämpö on osoittautunut usein aurinkosähköä 

kannattavammaksi vaihtoehdoksi (VTT 2015, 8.). Asiaa selittävät muun muassa 

aurinkokeräinten aurinkopaneeleita korkeampi hyötysuhde sekä se, että aurinkolämpöä 

on helpompi ja halvempi varastoida kuin aurinkosähköä. Aurinkolämmön 

hyödyntämisellä on kuitenkin omat rajoitteensa, joita käydään edempänä läpi. 

Aurinkosähköä ei tässä työssä käsitellä. 

Aurinkolämmön tyypillisimmät käyttökohteet ovat käyttöveden ja tilojen lämmitys, 

joihin tässä työssä keskitytään. Aurinkolämpöä on mahdollista hyödyntää myös suuren 

mittakaavan energiantuotannossa tai sitä voidaan käyttää jäähdytykseen. European Solar 

Thermal Industry Federation (ESTIF) arvioi, että Suomessa oli vuoden 2014 loppuun 

mennessä asennettuna noin 31 MW aurinkolämpökapasiteettia, jota vastaava 

aurinkokeräinten asennettu pinta-ala oli noin 44 000 m2. ESTIFin arvion mukaan 

Suomessa asennettiin vuonna 2014 uusia tasokeräimiä noin 3000 m2 ja 

tyhjiöputkikeräimiä noin 1000 m2. (ESTIF 2014) 

Aurinkolämmön hyödyntämisen suurin haaste on saatavilla olevan auringon 

säteilyenergian vaihtelevuus. Aurinkoenergian määrä vaihtelee huomattavasti 
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vuorokauden ja vuoden sisällä. Vuorokauden sisäinen vaihtelu ei muodostu ongelmaksi, 

koska aurinkolämmöllä tuotettua energiaa on helppo varastoida lyhytaikaisesti. Suomessa 

suurin ongelma liittyy aurinkoenergian vaihtelevuuteen vuodenaikojen välillä. Kuvassa 1 

on esitetty aurinkoenergian vaihtelevuus vuoden sisällä. Kesällä aurinkoenergiaa on 

runsaasti saatavilla, mutta samaan aikaan rakennusten lämmitystarve on kaikkein 

matalimmalla tasolla. Talvella, kun lämmitystarve on suurimmillaan, aurinkoenergiaa on 

vain vähän saatavilla. Tämä aiheuttaa haasteita aurinkolämpöjärjestelmän suunnitteluun 

ja mitoittamiseen, niin että se toimisi mahdollisimman taloudellisella tavalla. 

Aurinkolämmön haittapuolena voidaan pitää, että järjestelmä vaatii tuekseen 

tukilämmitysmuodon, jotta talvikauden lämmitystarve pystytään kattamaan. 

 

Kuva 1. Suomessa kolmelta paikkakunnalta mitattu auringon säteilytehon tuntikeskiarvo W/m2. 

(VTT 2012) 
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4 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄT 

Aurinkolämpöjärjestelmiä on ollut käytössä jo pitkään ja käyttökokemusta järjestelmistä 

onkin kertynyt yli 30 vuoden ajalta. Käyttökokemusten perusteella 

aurinkolämpöjärjestelmien on todettu olevan erittäin pitkäikäisiä ja luotettavia. Saksassa 

vuonna 1994 tehdyssä tutkimuksessa (Zukunftsinvestitionsprogramm – ZIP) selvitettiin, 

kuinka moni vuosina 1978–1983 asennetuista aurinkolämpöjärjestelmistä oli yhä 

käytössä. Järjestelmistä, joiden toteutus vastasi suurimmalta osaltaan nykyisiä 

standardeja, oli vioittunut vain 7 %. Nykyisten laadukkaiden aurinkolämpöjärjestelmien 

käyttöikä voi olla jopa yli 30 vuotta (FinSolar 2016). Laadukkaan 

aurinkolämpöjärjestelmän hankinta ei yksinään takaa pitkää käyttöikää, vaan lisäksi 

järjestelmä tulee suunnitella huolella ja sen teho tulee mitoittaa oikein. Järjestelmä vaatii 

myös säännöllistä kunnossapitoa samoin kuin muutkin lämmitysjärjestelmät. (Peuser et 

al. 2002, 19–28.) 

Aurinkolämpöjärjestelmät voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin järjestelmiin. 

Aktiivisen järjestelmän erona passiiviseen on, että se hyödyntää pumppua 

lämmönsiirtonesteen kiertoon, kun passiivinen järjestelmä hyödyntää luonnollista 

konvektiota lämmönsiirtonesteen kierrossa. Molemmat järjestelmät voidaan lisäksi jakaa 

niiden toteutustavan perusteella kahteen eri luokkaan: suoriin ja epäsuoriin järjestelmiin. 

Suorassa järjestelmässä lämminvesivaraajan käyttövesi toimii myös 

lämmönsiirtonesteenä, mutta epäsuorassa järjestelmässä hyödynnetään erillistä 

kiertopiiriä lämmönsiirtonesteelle. Tällöin lämmönsiirtoneste ei ole missään vaiheessa 

suorassa kosketuksessa varaajan käyttöveden kanssa, vaan lämmönsiirto käyttöveteen 

tapahtuu varaajaan tai sen ulkopuolelle sijoitettavan lämmönsiirtimen välityksellä. 

(Kalogirou 2014, 257.) 

Aurinkolämpöjärjestelmän toteutustavasta riippumatta järjestelmän pääosiksi voidaan 

katsoa kuuluvan: aurinkokeräimet, lämmönsiirtopiiri ja lämminvesivaraaja. 

Aurinkokeräinten tehtävänä on absorboida auringonsäteilyä mahdollisimman hyvällä 

hyötysuhteella ja muuttaa absorboimansa säteily lämmöksi. Lämpö siirtyy 
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aurinkokeräimessä sen läpi virtaavaan lämmönsiirtonesteeseen, joka siirtää 

lämpöenergian varaajaan. Varaajasta lämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennuksen 

tilojen lämmitykseen. (Kalogirou 2014, 257.) Osassa aurinkolämpöjärjestelmiä käytetään 

lämmönsiirtokaasua lämmönsiirtonesteen sijasta. Kaasua käyttävien järjestelmien 

markkinaosuus on marginaalinen verrattuna nestettä käyttäviin järjestelmiin. Tästä syystä 

lämmönsiirtokaasua käyttävien aurinkolämpöjärjestelmien tarkempaa rakennetta ei tässä 

työssä käsitellä, mutta järjestelmien perustoimintaperiaate on kuitenkin sama kuin 

lämmönsiirtonestettä käyttävissä järjestelmissä. 

Ylivoimaisesti suurin osa aurinkolämpöjärjestelmistä on suunniteltu lämpimän 

käyttöveden lämmittämiseen, koska käyttöveden kulutus pysyy vuoden sisällä likimain 

vakiona. Rakennuksen asuintilojen ja käyttöveden lämmittämiseen tarkoitetut 

järjestelmät ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Molemmat järjestelmät voidaan 

suunnitella aktiivisiksi tai passiivisiksi ja niiden toteutustapa voi olla suora tai epäsuora. 

Käyttöveden lämmittämiseen tarkoitetuissa järjestelmissä erityistä huomiota tulee 

kiinnittää vesihygieniaan. Noin 35 oC:n lämpötilassa legionellabakteeri alkaa lisääntyä 

hyvin voimakkaasti, jos vettä varastoidaan pidemmän aikaa. Varaajan vesi tulisikin 

vähintään kerran päivässä lämmittää 60 oC:een, jotta legionellabakteerin kasvulta 

vältytään. (Peuser et al. 2002, 29–44.) 

Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan myös suunnitella lämmittämään sekä käyttövettä että 

tiloja. Euroopassa järjestelmän nimeksi on vakiintunut käyttöön kombijärjestelmä. 

Kombijärjestelmän varaajaa kutsutaan hybridivaraajaksi tai kombivaraajaksi 

(kombistore). Hybridivaraajassa on yleensä usea lämmönsiirrin, jotka ovat varaajassa 

olevan nesteen ympäröiminä. Lämmönsiirtimillä on useampi käyttötarkoitus: niillä 

voidaan varata energiaa varaajaan tai niitä voidaan käyttää käyttöveden tai tilojen 

lämmittämiseen. Yleinen käytössä oleva lämmönsiirrin on kuparikierukka, joka 

sijoitettaan varaajan sisälle. Hybridivaraajan varaavana nesteenä käytetään yleensä vettä, 

jota kierrätetään rakennuksen eri lämmityspiireissä. Käyttövesi lämmitetään erillisessä 

lämmönsiirtimessä, joka tyypillisesti kostuu kahdesta kuparikierukasta. Toinen 

kierukoista sijoitetaan varaajan pohjalle, josta kylmä vesi tulee sisään ja toinen varaajan 
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yläosaan, josta lämmennyt vesi poistuu. Hybridivaraaja on kombijärjestelmän tärkeimpiä 

komponentteja, koska sillä on niin monta eri tehtävää. (Kalogirou 2014, 358.) 

Aurinkolämpöjärjestelmää suunniteltaessa on otettava huomioon ilmasto, johon kyseinen 

järjestelmä sijoitetaan. Tämä yleensä määrittää sen, valitaanko järjestelmäksi aktiivinen 

vai passiivinen ja järjestelmän toteutustavaksi suora vai epäsuora. Suomessa, kuten 

muissakin maissa, joissa esiintyy pakkasasteita, suunnitellaan aurinkolämpöjärjestelmä 

käytännössä aina aktiiviseksi järjestelmäksi, joka on toteutustavaltaan epäsuora. Syynä 

tähän on se, että jäätymisenestosuojaus on helpoin toteuttaa tällaiseen järjestelmään. 

Epäsuoraa toteutustapaa käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon se, että 

aurinkolämpöjärjestelmän hyötysuhde putoaa lämmönsiirtimien käytön vuoksi noin 5–10 

% verrattuna suoraan toteutustapaan. Hyötysuhteen laskun vuoksi järjestelmästä saatava 

energiamäärä putoaa, mikä täytyy kompensoida kasvattamalla aurinkokeräinten pinta-

alaa. (Kalogirou 2014, 359.) 

Toinen tärkeä asia, joka aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon, 

on vuodenaikojen mukaan vaihteleva auringonsäteilyn määrä. Pohjoisella 

pallonpuoliskolla, kuten Suomessa, hyödynnettävissä olevan auringonsäteilyn määrä on 

keskittynyt kesäajalle. Talvella auringonsäteilyä ei juurikaan ole saatavilla, mutta 

rakennuksien lämmitystarve on suurimmillaan. Aurinkolämpöjärjestelmää ei kuitenkaan 

pidä pyrkiä mitoittamaan niin, että järjestelmällä pystytäisiin tuottamaan tarvittava 

lämmitysenergia mahdollisimman pitkälle talveen. Tällöin järjestelmä olisi rankasti 

ylimitoitettu, koska se toimisi suurimman osan ajastaan ylisuurella teholla kulutukseen 

nähden. Tämä tulee kysymykseen etenkin kesällä, kun lämmitysenergian kulutus on 

vähäistä. Ylimitoittamisesta seuraa myös aurinkolämpöjärjestelmän taloudellisen 

kannattavuuden heikkeneminen, mikä voi pahimmillaan johtaa siihen, että järjestelmä ei 

maksa itseään koskaan takaisin. Aurinkolämpöjärjestelmä mitoitetaankin usein lämpimän 

käyttöveden lämmitysenergian kulutuksen perusteella. Mitoittaminen on tällä tavalla 

järkevää, koska lämpimän käyttöveden kulutus pysyy ympäri vuoden suurin piirtein 

vakiona. Aurinkolämpöjärjestelmän ylimitoittamiseen liittyy lisäksi riski järjestelmän 

ennenaikaisesta vioittumisesta. Lämpötilat aurinkokeräimissä voivat kesällä kasvaa 
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hyvin suuriksi, jos järjestelmä on sammutettu olemattoman energiankulutuksen vuoksi. 

Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa aurinkokeräimiä ja aurinkolämpöjärjestelmää. 

4.1 Aktiiviset järjestelmät 

Aktiiviset eli pakotetun kierron aurinkolämpöjärjestelmät soveltuvat parhaiten kylmiin 

toimintaolosuhteisiin. Pakotettu kierto järjestelmän lämmönsiirtopiirissä saadaan aikaan 

kiertopumpulla. Pumpun käyttö mahdollistaa, että aurinkokeräimet voidaan sijoittaa 

vapaasti rakennukseen. Järjestelmät ovat yleensä passiivisia aurinkolämpöjärjestelmiä 

kalliimpia ja niiden hyötysuhde on hieman alhaisempi. Aktiivinen 

aurinkolämpöjärjestelmä vaatii tekniikkansa takia enemmän asennustilaa kuin 

passiivinen järjestelmä, minkä vuoksi se voi olla hakalempi asentaa jälkikäteen 

rakennukseen. (Kalogirou 2014, 270.) 

Noin vuoteen 1980 saakka aktiivisten järjestelmien lämmönsiirtopiirin virtausnopeuksina 

käytettiin suhteellisen korkeita arvoja; 0,01–0,02 kg/m2s. Etuna oli, että suurilla 

virtausnopeuksilla saavutettiin korkea aurinkokeräimen lämmöntuottokerroin (heat 

removal factor), joka maksimoi aurinkokeräinten hyötysuhteen. Suorissa järjestelmissä 

virtausnopeudet kuitenkin johtivat varaajassa olevan veden osittaiseen sekoittumiseen. 

On osoitettu, että alhaisempia virtausnopeuksia käyttämällä ja tyytymällä pienempään 

lämmöntuottokertoimen arvoon, saavutetaan varaajaan parempi 

lämpötilakerrostuneisuus. Paremmasta lämpötilakerrostuneisuudesta johtuen, saadaan 

varaajan pohjalta johdettua aurinkokeräimeen viileämpää vettä ja näin järjestelmän 

kokonaishyötysuhdetta kasvatettua. Pienemmät virtausnopeudet mahdollistavat myös 

pienempien putkipoikkipinta-alojen ja pumppujen käytön, mikä laskee järjestelmän 

kokonais- ja käyttökustannuksia. Epäsuorissa järjestelmissä suuretkaan virtausnopeudet 

eivät muodostu ongelmaksi, koska niissä käytetään lämmönsiirtimiä. (Duffie 2013, 490.) 

Aktiivisissa aurinkolämpöjärjestelmissä käytetään differentiaalitermostaattia ohjaamaan 

lämmönsiirtopiirin kiertopumppua. Termostaatti mittaa aurinkokeräimen ulostulon ja 

varaajan pohjalla olevan veden lämpötilaeroa. Kun auringonsäteilyä on riittävästi 

saatavilla, nousee veden lämpötila aurinkokeräimen ulostulossa korkeammaksi kuin 
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varaajan pohjalla olevan veden. Tällöin termostaatti käynnistää pumpun. Haluttu 

lämpötilaero pumpun käynnistämiseen voidaan itse määrittää järjestelmään. Tyypillisenä 

lämpötilaerona käytettään 6–10 oC. Pumpulle määritetään yleensä myös 

minimikäyntiaika, jotta tila lämmönsiirtopiirissä ehtii stabilisoitua ja vältytään nopeilta 

pumpun käyntiin-pois -sykleiltä, jotka voisivat pidemmällä aikavälillä johtaa järjestelmän 

vikaantumiseen.  (Peuser et al. 2002, 277.)  

Aktiivisiin aurinkolämpöjärjestelmiin, jotka ovat toteutustavaltaan suoria, voi muodostua 

merkittävä lämpöhäviö lämmönsiirtonesteen luonnollisen kierron seurauksena, kun 

järjestelmän pumppu on kytkettynä pois päältä. Luonnollinen kierto voi syntyä, kun 

aurinko ei paista ja varaajassa on lämpimämpää vettä kuin aurinkokeräimissä. 

Luonnollisen kierron syntyminen voidaan estää käyttämällä järjestelmässä 

takaiskuventtiiliä. (Kalogirou 2014, 270.) 

Suorat järjestelmät voidaan kytkeä suoraan kaupungin vesijohtoverkkoon tai niitä 

voidaan syöttää erillisestä kylmävesisäiliöstä. Vesijohtoverkkoon kytkettäessä 

järjestelmä täytyy varustaa paineenalennus- ja varoventtiilein, jos vesijohdon paine on 

suurempi kuin järjestelmän käyttöpaine. Suoria järjestelmiä ei tule käyttää alueilla, joissa 

vesi on kovaa tai hapanta. Kova tai hapan vesi voi aiheuttaa järjestelmässä korroosiota tai 

se voi tukkia aurinkokeräimen virtauskanavia.  Suoria järjestelmiä ei yleensä käytetä 

ilmastoissa, joissa esiintyy pakkasta. (Kalogirou 2014, 270.) 

Kylmiin ilmastoihin soveltuvat parhaiten aktiiviset järjestelmät, jotka ovat 

toteutustavaltaan epäsuoria.  Järjestelmissä on käytössä erillinen aurinkokeräimen 

lämmönsiirtopiiri, josta lämpö siirretään varaajaan lämmönsiirtimen välityksellä. Suljettu 

lämmönsiirtopiiri mahdollistaa jäätymättömien nesteiden käytön. Yleisin käytössä oleva 

lämmönsiirtoneste on veden ja etyleeniglygolin seos, mutta käytössä on myös muita 

nesteitä, kuten silikoniöljyjä ja jäähdytysaineita. Koska nesteet ovat yleensä myrkyllisiä, 

täytyy käytettävän lämmönsiirtimen valintaan kiinnittää erityistä huomiota. 

Lämmönsiirtimenä tulisi käyttää mallia, jossa on kahdennettu vaippa, jotta varmistutaan 

siltä, ettei lämmönsiirtonestettä päädy käyttöveden joukkoon. Lämmönsiirrin voidaan 
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sijoittaa varaajan sisälle, varaajan ympärille (tank mantle) tai voidaan käyttää erillistä 

ulkoista lämmönsiirrintä. Koska epäsuoran järjestelmän lämmönsiirtopiiri on suljettu, 

täytyy järjestelmä varustaa paisuntasäiliöllä ja varoventtiilillä. Järjestelmä voi lisäksi 

vaatia erillisen ylilämpötilasuojan, jotta vältytään lämpötiloilta, jotka voisivat aiheuttaa 

lämmönsiirtonesteen komponenttien erottumisen toisistaan tai nesteen muuttumisen 

korroosiota aiheuttavaksi. (Kalogirou 2014, 273.) 

Toinen vaihtoehtoinen tapa toteuttaa epäsuoran järjestelmän jäätymisenesto, on käyttää 

järjestelmän kuivatusta. Järjestelmän lämmönsiirtopiiri on edelleen suljettu, mutta se on 

varustettu erillisellä säiliöllä, johon mahtuu aurinkokeräinten ja lämmönsiirtopiirin 

nestetilavuus. Kiertopiirin pumpun pysähtyessä, valuu aurinkokeräinten ja 

lämmönsiirtopiirin nestetilavuus säiliöön painovoiman avulla. Järjestelmän ollessa 

paineistettu, toimii säiliö myös paisuntasäiliönä. Tällöin järjestelmä vaatii kuitenkin 

varoventtiilin. Järjestelmän etuina on, että lämmönsiirtonesteenä voidaan käyttää vettä. 

Haittapuolina on, että pumpulla täytyy olla suurempi staattinen nostokorkeus, jotta 

aurinkokeräimet saadaan täytettyä uudelleen järjestelmän käynnistyessä. Järjestelmässä 

aurinkokeräimet voivat olla kuivia myös auringon paistaessa. Tilanne voi tulla vastaan 

tapauksessa, jossa lämmitysenergian kulutus on olematonta ja varaajan lämpötila nousee 

niin korkeaksi, että termostaatti pysäyttää lämmönsiirtopiirin kiertopumpun. 

Järjestelmässä tulisikin käyttää aurinkokeräimiä, jotka sietävät olla tyhjiä pitkiäkin 

aikoja. (Kalogirou 2014, 274.) 

Aktiiviset järjestelmät, jotka ovat toteutukseltaan epäsuoria, ovat kalliimpia kuin suorat. 

Lisäksi epäsuorien järjestelmien vuotuiset käyttökustannukset ovat korkeammat, koska 

lämmönsiirtonesteen koostumus tulisi tutkia vuosittain ja neste vaihtaa muutaman vuoden 

välein. (Kalogirou 2014, 273.) 

4.2 Passiiviset järjestelmät 

Passiivisissa eli luonnollisen kierron aurinkolämpöjärjestelmissä lämmönsiirtonesteen 

kierto saadaan aikaan sen tiheyseroja hyödyntämällä. Auringon paistaessa 

aurinkokeräimessä lämmennyt neste nousee keräimestä lämminvesivaraajan yläosaan, 
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jossa se luovuttaa lämpöenergiaa. Neste jäähtyy ja laskeutuu lopulta varaajan pohjalle, 

josta se johdetaan takaisin aurinkokeräimeen. Näin syntyy jatkuva luonnollinen kierto, 

joka jatkuu niin kauan kuin aurinko paistaa. Passiivisen järjestelmän 

toimintaedellytyksenä on siis, että varaaja sijaitsee aurinkokeräimen yläpuolella. 

Passiivista järjestelmää suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, että koska 

lämmönsiirtonesteen kierrossa hyödynnetään vain luonnollista konvektiota, tulee 

kiertopiirin putkien kitka minimoida. Tähän päästään käyttämällä putkia, jotka omaavat 

tarpeeksi suuren halkaisijan. Kiertopiirin putkien tulee olla lisäksi hyvin eristettyjä 

lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Putkivetoja suunniteltaessa tulisi putkivedot pitää 

mahdollisimman lyhyinä ja vaakasuoria putkiosuuksia välttää, jotta vältetään 

ilmataskujen syntyminen järjestelmään. Ilmataskut voivat pahimmillaan pysäyttää 

luonnollisen kierron. (Peuser et al. 2002, 39.) 

Passiivia aurinkolämpöjärjestelmiä käytetään yleensä leudoissa ilmastoissa, joissa 

pakkasta ei esiinny. Järjestelmä voidaan kuitenkin suunnitella pakkasta kestäväksi. 

Pienillä pakkasasteilla jäätymistä voidaan ehkäistä käyttämällä tyhjennysventtiileitä, 

aurinkokeräimeen asennettavia lämpövastuksia tai käyttämällä aurinkokeräimissä 

suippenevia lämpökanavia. Kireille pakkasille ainut soveltuva keino on suunnitella 

järjestelmästä epäsuora, jolloin suljetussa lämmönsiirtopiirissä voidaan käyttää 

jäätymätöntä nestettä. Lämmönsiirrintyyppinä on tällöin käytettävä mallia, jolla on 

vähäinen virtausvastus. (Kalogirou 2014, 265.) 

Yksi tärkeimmistä asioista, jotka passiivisen järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida, 

on käänteinen luonnollinen kierto. Käänteinen kierto voi syntyessään aiheuttaa 

merkittävän lämpöhäviön järjestelmään. Käänteinen kierto voi syntyä, jos taivaan 

lämpötila on yöllä selvästi matalampi kuin ympäristön lämpötila. Tällöin 

aurinkokeräimessä oleva neste voi jäähtyä alle ympäristön lämpötilan, mikä aiheuttaa 

keräimessä vastakkaissuuntaisen kierron normaaliin kiertoon nähden. Tämän estämiseksi 

on suositeltu, että varaajan pohjan ja aurinkokeräimen yläosan välinen etäisyys olisi 200–

2000 mm. (Kalogirou 2014, 264.) 
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Passiivisen aurinkolämpöjärjestelmän etuja ovat sen luotettavuus ja pitkä käyttöikä. 

Järjestelmä ei tarvitse pumppuja ja säätimiä toimiakseen, koska järjestelmän 

lämmönsiirtopiirin nesteen virtausnopeuden määrittää auringon säteilyn voimakkuus. 

Järjestelmä ei kulutakaan lainkaan sähköenergiaa. Passiivinen aurinkolämpöjärjestelmä 

on yleensä tehtaalla valmistettu paketti, jossa aurinkokeräinyksikköön on integroitu 

lämminvesivaraaja. Tämä tekee järjestelmästä helpon asennettavan, mutta haittapuolena 

on, että yksiköt ovat melko korkeita. Järjestelmää katolle asennettaessa, tulee lisäksi ottaa 

huomioon katon kantokyky, koska järjestelmä on varaajan takia melko painava. (Peuser 

et al. 2002, 39.) 

Tilojen lämmitykseen tarkoitettu passiivinen aurinkolämpöjärjestelmä voi olla myös 

integroitu rakennukseen. Sen suunnittelu tulee ottaa huomioon jo rakennuksen 

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä rakennuksen sijainnissa. Järjestelmä muodostuu 

rakennuksen osista, jotka voivat läpäistä, absorboida, varastoida ja luovuttaa 

aurinkoenergiaa. Suunnitteluparametreja ovat muun muassa: rakennuksen vaipan 

terminen massa, ikkunoiden rakenne ja sijainti, aurinkotilat ja painovoimainen eli 

luonnollinen ilmanvaihto. Esimerkiksi Suomessa rakennuksen julkisivu, jolla suurin osa 

ikkunoista tavallisesti sijaitsee, suunnitellaan yleensä suuntautumaan etelään päin. Kaikki 

rakennukset toimivat osittain passiivisen aurinkolämpöjärjestelmän tavoin: päivällä 

aurinko lämmittää rakennuksen vaippaa, joka yöllä luovuttaa varaamaansa lämpöä 

rakennuksen tiloihin. (Kalogirou 2014, 335.) 
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5 AURINKOKERÄIMET 

Aurinkokeräin on aurinkolämpöjärjestelmän tärkein komponentti. Sen tehtävänä on 

kerätä ja absorboida auringon säteilyenergiaa ja muuttaa absorboimansa säteily sen 

läpivirtaavan nesteen sisäenergiaksi. Lämmönsiirtonesteenä käytetään yleensä vettä tai 

öljyä. Aurinkokeräinmalleja on markkinoilla saatavilla useita erilaisia. Aurinkokeräimet 

jaetaan yleensä kahteen eri kategoriaan sen perusteella ovatko ne keskittäviä vai eivät. 

Keskittävissä aurinkokeräimissä käytetään parabolisia heijastimia, jotka keräävät 

auringonsäteilyä ja keskittävät säteilyn pienemmälle absorptiopinnalle, minkä johdosta 

säteilyvuo kasvaa. Keskittävillä aurinkokeräimillä keskityssuhde (concentration ratio) on 

suurempi kuin yksi, kun keräimillä, jotka eivät ole keskittäviä, suhde on tasan yksi. 

Keskityssuhde määritetään aurinkokeräimen valoaukon pinta-alan suhteena keräimen 

absorptiopinta-alaan. Keskittävät aurinkokeräimet soveltuvat järjestelmiin, jotka vaativat 

korkeita lämpötiloja; esimerkiksi prosessihöyryn tuotanto. Aurinkokeräimet voivat olla 

myös aurinkoa seuraavia tai kiinteitä keräimiä.  Tässä työssä perehdytään kahteen 

yleisimpään kotitalouskäyttöön soveltuvaan aurinkokeräinmalliin, jotka ovat tasokeräin 

ja tyhjiöputkikeräin. (Kalogirou 2014, 125–126.) 

5.1 Tasokeräin 

Tasokeräin on perinteinen keräintyyppi. Sen markkinaosuus käyttöveden lämmitykseen 

tarkoitetuissa aurinkolämpöjärjestelmissä on noin 85 % (Peuser et al. 2002, 114.).  

Tasokeräin pystyy hyödyntämään suoraa auringonsäteilyä sekä hajasäteilyä. 

Tasokeräimen etuja ovat: yksinkertainen ja kestävä rakenne, hyvä hinta-teho -suhde sekä 

se, että ne sulautuvat katolle tyhjiöputkikeräimiä paremmin. Keräimiltä odotetaan pitkää 

käyttöikää, joten niiden pitää kestää auringon UV-säteilyä ja ankaria sääoloja. Savo-Solar 

Oyj:n Suomessa valmistama tasokeräin on esitetty kuvassa 2. 

Tasokeräimen pääosat ovat: kansi, absorptiolevy lämmönsiirtokanavineen ja eristetty 

kotelo. Kansi on valmistettu yleensä selektiivisestä, karkaistusta lasista ja sen läpäisykyky 

on hyvä, noin 85–90 %, lyhytaaltoiselle auringonsäteilylle. Kannen päätehtävä on 

vähentää konvektiolämpöhäviöitä aurinkokeräimen absorptiolevystä, eristämällä levyn ja 
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kannen väliin liikkumaton ilmakerros. Kannessa käytettävä selektiivinen lasi vähentää 

tehokkaasti säteilylämpöhäviöitä absorptiolevystä. Lyhytaaltoinen säteily läpäisee 

selektiivisen lasin hyvin, mutta se on lähes läpinäkymätön absorptiolevystä säteilevälle 

lämpösäteilylle. Selektiivisen lasin rautapitoisuus on matala toisin kuin normaalin 

ikkunalasin, joka ei sovellu aurinkokeräimessä käytettäväksi. Kansi myös suojaa 

keräimen komponentteja esimerkiksi lialta ja säältä. (Kalogirou 2014, 126–129.) 

Absorptiolevyn tehtävä on absorboida mahdollisimman tehokkaasti kannen läpäisevää 

lyhytaaltoista auringonsäteilyä ja muuttaa se lämmöksi. Toisaalta levyn tulee emittoida 

mahdollisimman vähän pitkäaaltoista lämpösäteilyä. Tähän tulokseen päästään 

pinnoittamalla absorptiolevy selektiivisellä pinnoitteella, jonka toimintaperiaate on sama 

kuin edellä kuvatulla selektiivisellä lasilla. Nykyaikaisia pinnoitusmenetelmiä ovat muun 

muassa: elektrolyyttinen pinnoitus, anodisointi, höyrystäminen, sputterointi ja 

maalaaminen selektiivisellä maalilla. Lisäksi absorptiolevyn materiaalin tulee olla hyvin 

lämpöä johtavaa; esimerkiksi kuparia tai alumiinia. (Peuser et al. 2002, 120-138.) 

Aurinkokeräimen lämmönsiirtokanavat ovat yleensä joko juotettu absorptiolevyyn tai ne 

voivat olla levyn sisäisiä mikrokanavia. Nykyisin yleinen rakenne on, että rinnakkaiset 

lämmönsiirtokanavat kytketään molemmista päistään jakotukkeihin; aurinkokeräimen 

lämmönsiirtonesteen tulo- ja paluuputki. Tulopuolen jakotukin tehtävä on jakaa nestettä 

tasaisesti lämmönsiirtokanaviin, jotta lämmönsiirtoa tapahtuisi koko absorptiolevyn 

alueelta.  Toinen vaihtoehtoinen tapa on käyttää vain yhtä lämmönsiirtokanavaa, joka 

mutkittelee absorptiolevyn poikki. Ratkaisu ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi 

passiivisissa, luonnollisen kierron aurinkolämpöjärjestelmissä, koska se aiheuttaa 

suurehkon virtausvastuksen. (Peuser et al. 2002, 127.) 

Kaikki tasokeräimen komponentit asennetaan koteloon, jonka sivut ja pohja on eristetty 

lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Kotelon tehtävä lämpöhäviöiden minimoimisen ohella 

on suojata keräimen komponentteja esimerkiksi säältä. 
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5.2 Tyhjiöputkikeräin 

Tyhjiöputkikeräin soveltuu tasokeräintä paremmin kylmiin, pilvisiin ja tuulisiin 

sääolosuhteisiin (Kalogirou 2014, 135.). Se pystyy myös saavuttamaan tasokeräintä 

korkeammat toimintalämpötilat. Tyhjiöputkikeräimen energiantuotanto on suurempi kuin 

tasokeräimen samalla aktiivisella absorptiopinta-alalla, mutta ero on merkittävä vain 

korkeammilla lämpötilatasoilla.  Tyhjiöputkikeräimen haittapuoliksi voidaan lukea, että 

se on kalliimpi verrattuna tasokeräimeen ja sen korkeat stagnaatiolämpötilat aiheuttavat 

erityisvaatimuksia lämmönsiirtopiirin materiaaleille. Stagnaatiolämpötilalla tarkoitetaan 

maksimilämpötilaa, jonka aurinkokeräin voi saavuttaa aurinkoisena päivänä, jos 

keräimen tuottamaa lämpöenergiaa ei kuluteta.  Keskittävällä peilillä varustetussa 

tyhjiöputkikeräimessä stagnaatiolämpötila voi ylittää 300 oC (Kalogirou 2014, 139.). 

Tyypillinen tyhjiöputkikeräin on esitetty kuvassa 3. (Peuser et al. 2002, 116.) 

Tyhjiöputkikeräin koostuu nimensä mukaan useasta tyhjiöputkesta. Tyhjiöputkikeräimiä 

on markkinoilla useita eri malleja. Yleinen malli on, että tyhjiöputkien sisälle sijoitetaan 

lämpöputki. Lämpöputken ympärillä oleva tyhjö estää tehokkaasti konvektio- ja 

johtumislämpöhäviöitä, minkä ansiosta keräin soveltuu käytettäväksi korkeammille 

lämpötilatasoille kuin tasokeräin. Tyhjiöputken materiaalina käytetään selektiivistä lasia. 

Lämpöputken toimintaperiaate perustuu sen sisältämän nesteen latenttienergian 

hyödyntämiseen. Nesteenä voidaan käyttää esimerkiksi metanolia. Lämpöputki on 

suljettu, yleensä kuparista valmistettu putki, joka on liitetty absorptiolevyyn. Putken 

yläpäässä on lauhdutin, joka sijaitsee tyhjiöputken ulkopuolella. Lämpöputken sisällä 

oleva neste käy läpi jatkuvaa kiertoa: putkessa oleva neste höyrystyy auringon 

säteilyenergian vaikutuksesta, nousee lämpöputkea pitkin putken lauhdutinosaan, jossa 

se lauhtuu vapauttaen lanttienergiansa. Lauhtunut neste valuu takaisin lämpöputken 

pohjalle ja prosessi toistuu. Lämpöputken lauhdutinosa sijoitetaan tyhjiöputkikeräimen 

jakotukin sisään, jossa se siirtää lämpöä lämmönsiirtonesteeseen. (Kalogirou 2014, 138.) 

Toinen tyhjiöputkikeräimen rakennevaihtoehto on käyttää niin sanottua märkäkytkentää. 

Tyhjiöputken sisälle sijoitetaan lämpöputken sijaan U-putki tai koaksiaalinen putki, jossa 
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lämmönsiirtopiirin lämmönsiirtoneste virtaa. Tyhjiöputki voi olla tässä tapauksessa 

kaksivaippainen tai yksivaippainen. Kaksivaippaisen putken etuna on, että koska tyhjö 

on kahden lasiputken välissä, niin se ei vuoda yhtä herkästi kuin yksivaippainen putki.  

Märkäkytkennän haittapuolena on, että jos yksi tyhjiöputkista hajoaa, niin koko 

lämmönsiirtopiirin nestetilavuus voi vuotaa järjestelmästä ulos. (Kalogirou 2014, 139.) 

Valmistajilta on tullut myös tyhiöputkikeräimiä, joihin on yhdistetty heijastavia pintoja, 

jotka keskittävät auringonsäteilyä tyhjiöputkiin. Heijastava pinta, esimerkiksi 

parabolinen peili, sijoitetaan tyhjiöputken taakse, jolloin se kerää ja keskittää putken ohi 

osuneen auringonsäteilyn takasin putkeen. Heijastavilla pinnoilla saadaan hyödynnettyä 

myös enemmän auringon hajasäteilyä. Heijastavien pintojen haittapuolena on, että ne 

likaantuvat helposti ajan kuluessa, jos niitä ei puhdisteta. Tällöin niistä saatava hyöty 

menetetään. (Kalogirou 2014, 139.) 

 

Kuva 2. Savo-Solar Oyj:n Suomessa valmistama tasokeräin. (Savo-Solar 2016) 

 

 

Kuva 3. Tyypillinen tyhjiöputkikeräin. (Solkraft 2016) 
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6 SUUNNITTELUKOHDE 

Rakennus, johon aurinkolämpöjärjestelmä on tarkoitus suunnitella, sijaitsee 

Janakkalassa, Kanta-Hämeessä. Rakennus on vanha rintamamiestalo, johon on 

rakennettu uusi lisäsiipi vuonna 2004. Samalla rakennuksen vanha osa on suurilta osin 

peruskorjattu. Peruskorjauksen yhteydessä taloon muun muassa vaihdettiin kaikki 

ikkunat ja ovet, asennettiin koneellinen ilmanvaihto ja keskuslämmitysjärjestelmä 

uusittiin. Talossa on asuinpinta-alaa noin 250 m2 ja asukkaiden määrä viisi henkilöä. 

Talon julkisivu on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Suunnittelukohteen julkisivu. Etualalla uusi lisäsiipi. 

 

Talon nykyinen lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen, minkä lämmitysenergia tuotetaan 

puukattilassa. Lämmitysenergia on mahdollista tuottaa myös sähköenergialla varaajaan 

sijoitettujen sähkövastusten avulla. Tilojen lämmityspiirien ja lämpimän käyttöveden 

lämmönsiirtimet ovat sijoitettuna samaan lämminvesivaraajaan. Varaajan malli on Jäspi 

Ovali 2.4 EPK, jonka tilavuus on 2400 litraa. Varaajan alaosassa on paikka vielä yhdelle 

lämmönsiirtimelle, joka soveltuu aurinkolämmön liittämiseen.  
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Aurinkokeräimet on tarkoitus asentaa talon julkisivun puoleiselle katon lappeelle, joka 

suuntautuu lounaaseen päin. Katon kaltevuus on 45 astetta. Asennuspaikka on talon 

uuden lisäsiiven katolla, josta on lyhin matka talon tekniseen tilaan. Varjostuksia ei 

asennuspaikkaan juurikaan synny, joten paikka on aurinkokeräimille hyvä. Talon katto 

on konesaumattua peltikattoa, johon on erittäin helppo asentaa aurinkokeräinten 

kiinnitystelineet. 

Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelua varten rakennuksen kuukausittainen 

lämmitysenergian kulutus on tunnettava. Talon energiankulutuksesta ei kuitenkaan ole 

olemassa tarkkoja laskelmia. Ainoa arvio energiankulutuksesta saadaan vuosittaisesta 

polttopuun kulutuksesta puukattilassa. Arvio on kuitenkin niin epätarkka, ettei sitä voida 

käyttää suunnittelun lähtötietoina. 

Talon lämmitysenergian kulutus voidaan arvioida kuukausittain Suomen 

rakentamismääräyskokoelman avulla. Rakentamismääräyskokoelman osassa D5 on 

esitetty menetelmä rakennuksen lämmitysenergian tarpeen arviointiin. Menetelmää 

varten muun muassa rakennuksen eri osien pinta-alat ja rakenne on tunnettava. Talosta 

on olemassa kattavat rakennuspiirrokset, joten tarvittavat lähtötiedot menetelmää varten 

ovat tiedossa. 

6.1 Rakennuksen lämmitysenergian tarve 

Rakennuksen lämmitysenergian tarve muodostuu rakennuksen tilojen ja lämpimän 

käyttöveden lämmittämisen energiantarpeesta. Laskennassa käytetyt ulkolämpötilojen 

arvot perustuvat Ilmatieteen laitoksen laatimaan energialaskennan testivuoteen 

nykyilmastossa (TRY2012). Ilmatieteen laitos on jakanut Suomen neljään alueeseen, 

joista kahdella ensimmäisellä alueella käytettään Vantaan säähavaintoaseman 

mittaustietoja. Suunnittelukohde sijaitsee alueella kaksi. Lämpötilojen arvot on esitetty 

liitteen A osassa A.2. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukaan rakennuksen tilojen 

lämmitysenergian tarve voidaan määrittää yhtälöllä (1) 
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 𝑄tila,tarve =
𝑄joht+𝑄vuotoilma+𝑄iv,tulo+𝑄iv,korvaus−𝑄lämpökuorma

𝜂tila
 (1) 

jossa 

 Qtila,tarve  tilojen lämmitysenergian tarve   [kWh] 

 Qjoht  johtumislämpöhäviöt    [kWh] 

 Qvuotoilma  vuotoilman lämmitysenergian tarve   [kWh] 

Qiv,tulo tuloilman lämpenemisen energiantarve rakennuksen [kWh] 

tiloissa 

 Qiv,korvaus  korvausilman lämmitysenergian tarve   [kWh] 

Qlämpökuorma   lämpökuormat, jotka voidaan hyödyntää  [kWh]

  tilojen lämmityksessä  

ηtila   lämmönjakelujärjestelmän hyötysuhde  [-] 

Yhtälöä (1) varten on laskettava ja arvioitava lukuisa määrä erilaisia arvoja; muun muassa 

talon eri rakenteiden materiaalien lämmönjohtavuudet on selvitettävä ja laskettava niiden 

perusteella rakenteille lämmönläpäisyluvut. Laskennan yksinkertaistamiseksi osa 

tarvittavista arvoista on arvioitu suoraan Suomen rakentamismääräyskokoelman osien 

D5, D3 ja C4 perusteella. Lisäksi laskennassa on jätetty rakennusosien väliset kylmäsillat 

kokonaan huomioimatta. Kylmäsilloilla oletetaan olevan hyvin vähäinen merkitys 

rakennuksen johtumislämpöhäviöiden suuruuteen. Laskentatyötä kylmäsiltojen laskenta 

olisi lisännyt huomattavasti, koska rakennus koostuu kahdesta täysin erilaisesta osasta. 

Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarve voidaan määrittää yhtälöllä (2) 

 𝑄lkv,tarve =
𝜌v𝑉lkv𝑐𝑝,v∆𝑇lkv

3600∙𝜂lkv,siirto
    (2) 

jossa 
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 Qlkv,tarve lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarve        [kWh] 

ρv veden tiheys                      [kg/m3] 

 Vlkv lämpimän käyttöveden kulutus                    [m3] 

 cp,v veden ominaislämpökapasiteetti                 [kJ/(kgK)] 

 ΔTlkv lämpimän ja kylmän käyttöveden lämpötilaero         [K] 

 ηlkv,siirto lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde                [-] 

Rakennuksen tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämisen kuukausittainen 

lämmitysenergian tarve on esitetty taulukossa 1. Tarkemmat laskelmat välivaiheineen ja 

tuloksineen on esitetty liitteessä A. 

Taulukko 1. Suunnittelukohteen tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämisen 

kuukausittaiset lämmitysenergian tarpeet. 

 

Kuukausi  Qtila,tarve [kWh]  Qlkv,tarve [kWh] 

tammi 3150 780 

helmi 2825 718 

maalis 2668 780 

huhti 1368 759 

touko 227 780 

kesä 0 759 

heinä 0 780 

elo 0 780 

syys 389 759 

loka 1464 780 

marras 2338 759 

joulu 2860 780 

Yht. 17290 9215 
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7 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA 

MITOITUS 

Ajatus aurinkolämpöjärjestelmän hankinnasta suunnittelukohteeseen syntyi 

energiatehokkuuden parantamisesta. Puukattilan lämmittäminen kesähelteillä tuntuu 

melko järjettömältä, kun ulkolämpötilat lähentelevät 30 astetta ja auringonsäteily on 

lämmittänyt kattopellin lähelle 60 astetta. Tilojen lämmitystarvetta ei ole, mutta 

käyttövesi täytyy jotenkin lämmittää. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi taloon 

soveltuvan aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelua, järjestelmän energiantuotannon 

arviointia sekä sen vaikutusta talon ostoenergian kulutukseen. 

7.1 Yleissuunnittelu 

Suunnittelukohteeseen asennettavan aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelun ja 

mitoituksen lähtökohtana on, että talon kokonaislämmitysenergian tarve pystyttäisiin 

kattamaan kesäkuukausina pelkällä aurinkoenergialla. Suomessa saattaa esiintyä 

talvikuukasina jopa kireitä pakkasasteita, joten valitaan aurinkolämpöjärjestelmän 

tyypiksi aktiivinen järjestelmä, jonka toteutustavaksi epäsuora järjestelmä. Talon 

nykyinen lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen, missä puukattilassa tuotettu energia 

siirretään veden välityksellä tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Tilojen ja 

käyttöveden lämmityspiirien lämmönsiirtimet ovat sijoitettuna samaan 

lämminvesivaraajaan, jolloin aurinkolämmöllä saatu energia jakautuu näiden kesken. 

Suunniteltavan aurinkolämpöjärjestelmän tyypiksi määräytyy siis kombijärjestelmä. 

Aurinkolämpöjärjestelmän liittämistä nykyiseen järjestelmään helpottaa, että varaaja on 

tyypiltään niin sanottu hybridivaraaja, jossa on valmius aurinkolämpöjärjestelmän 

liittämiseen. Varaajan tilavuus on 2400 litraa ja suunniteltu käyttölämpötila on noin 80 

astetta. Nopeasti päättelemällä, voidaan varaajan energianvarastointikapasiteetin olettaa 

olevan suurin piirtein 210 kWh. Suuri energianvarastointikapasiteetti antaa hieman 

joustavuutta aurinkolämpöjärjestelmän mitoitukseen, mutta järjestelmää ei kuitenkaan 

ole tarkoituksen mukaista ylimitoittaa. 
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Aurinkolämpöjärjestelmän toimittajia löytyy Suomestakin useita. Suunnitteluun 

kannattaakin valita mukaan useampi järjestelmätoimittaja, jolloin hankinnan voi 

kilpailuttaa. Aurinkolämpöjärjestelmä on myös mahdollista suunnitella kokonaan itse, 

jolloin voi valita haluamansa järjestelmäkomponentit ja aurinkokeräimen. Järjestelmän 

asennustyöt voi suorittaa mikä tahansa LVI-alan yritys. 

Kilpailutuksen jälkeen kohdetalon aurinkolämpöjärjestelmän toimittajaksi valittiin 

HeatUp Lämmityspalvelut Oy, joka on Sundial Finland Oy:n aurinkolämpöjärjestelmien 

jälleenmyyjä. Hinnan lisäksi toimittajan valintaan vaikuttivat, että HeatUp toimii 

kohdealueella sekä tarjoaa aurinkolämpöjärjestelmän asennuspalvelun avaimet käteen -

periaatteella. Sundialin aurinkolämpöjärjestelmän aurinkokeräinten tekniset tiedot on 

esitetty taulukossa 2. Teknisten tietojen pohjalta lasketaan aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotanto eri aurinkokeräinmäärillä. Eri järjestelmäkokoonpanojen 

hankintahintojen ja arvioitujen energiantuotantomäärien perusteella mitoitetaan 

taloudellisesti paras järjestelmätoteutus.  

Taulukko 2. Sundialin aurinkolämpöjärjestelmän aurinkokeräinten tekniset tiedot; A 

aurinkokeräinten valoaukon pinta-ala, η0 aurinkokeräinten optinen hyötysuhde, a1 

aurinkokeräinten lämpöhäviökerroin, a2 kerroin, joka ottaa huomioon kertoimen a1 riippuvuuden 

lämpötilasta, IAM aurinkokeräinten kohtauskulmakerroin (incidence angle modifier) 

määritettynä 50 asteen kallistuksella poikittais- (trans) ja pituussuunnassa (long). Jos arvot 

eroavat tosistaan, niin IAM(50) = IAM(50)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∙ IAM(50)𝑙𝑜𝑛𝑔. 

 

Yritys Sundial Finland Oy 

Aurinkokeräin Savosolar SF100-03-SH 

Tyyppi Tasokeräin 

A [m2] 2 

η0 0,88 

a1 [W/(m2K)] 3,35 

a2 [W/(m2K2)] 0,026 

IAM(50)trans 0,93 

IAM(50)long 0,93 

IAM(50) 0,93 
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7.2 Energiantuotanto 

Aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon arviointiin on monia eri menetelmiä ja 

simulaatio-ohjelmia, joista osa on hyvinkin monimutkaisia. Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osassa D5 on kuvattu menetelmä aurinkokeräinten 

energiantuotannon arvioimiseksi. Menetelmä on kuitenkin hyvin paljon yksinkertaistettu 

ja siten epätarkka. Tässä työssä aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon 

arvioimiseen käytetään eurooppalaista EN 15316-4-3:2007 standardia, joka on 

vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi SFS-EN 15316-4-3. 

Standardissa esitetään kaksi eri menetelmää aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotannon arvioimiseksi. Menetelmä B, jota tässä työssä käytetään, perustuu f-

chart -menetelmään. 

F-chart -menetelmä on korrelaatio, joka on muodostettu lukuisien 

aurinkolämpöjärjestelmäsimulaatioiden tulosten pohjalta. Se antaa tuloksena 

aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon osuuden järjestelmälle kohdistuvasta 

lämpökuormasta (solar fraction). Tämä osa on kahden dimensiottoman muuttujan X:n ja 

Y:n funktio. Muuttuja X kuvaa aurinkolämpöjärjestelmän häviöiden suhdetta 

järjestelmälle kohdistuvaan lämmitysenergian kulutukseen ja muuttuja Y 

aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon suhdetta järjestelmälle kohdistuvaan 

lämmitysenergian kulutukseen. (Duffie 2014, 669.) 

Standardissa kuvattu menetelmä käyttää lähtötietoinaan aurinkolämpöjärjestelmän 

komponenttien testituloksia ja vaatii tiedon talon lämmitysenergian kulutuksesta, joka on 

eritelty tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen kuluvaan energiaan. Energiankulutuksessa 

tulee olla mukana kaikki lämmitysjärjestelmiin kohdistuvat lämpöhäviöt. Menetelmän 

laskenta-ajanjaksona voidaan käyttää vuotta, jolloin laskennassa käytetään vuotuisia 

keskiarvoja tai vuosi voidaan jakaa esimerkiksi kuukausiin, jolloin käytetään 

kuukausittaisia keskiarvoja. Lyhemmät laskenta-ajanjaksot tuottavat luonnollisesti 

tarkemman lopputuloksen. 
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Taloon suunniteltava aurinkolämpöjärjestelmä on tyypiltään kombijärjestelmä, jolloin 

osa aurinkokeräinten tuottamasta energiasta kuluu käyttöveden lämmittämiseen ja osa 

tilojen lämmittämiseen. Aurinkolämpöjärjestelmän kokonaisenergiantuotanto 

määritellään näiden osien summana. Energiantuotanto lasketaan tässä työssä 

kuukausittain, jolloin vuotuinen energiantuotanto saadaan summaamalla kuukausittaiset 

energiantuotantomäärät yhteen. Aurinkolämpöjärjestelmän vuotuinen energiantuotanto 

voidaan laskea yhtälöllä (3) 

 𝑄Tot,sol,out,a = ∑ (𝑄W,sol,out,m + 𝑄H,sol,out,m
12
𝑚=1 )  (3) 

jossa 

 QTot,sol,out,a aurinkokeräinten kokonaisenergiantuotanto vuodessa  [kWh] 

QW,sol,out,m aurinkokeräinten tuottama energia käyttöveden  [kWh]   

lämmittämiseen kuukaudessa 

QH,sol,out,m aurinkokeräinten tuottama energia tilojen  [kWh]     

lämmittämiseen kuukaudessa 

Aurinkolämpöjärjestelmän tuottama energia käyttöveden ja tilojen lämmitykseen 

lasketaan erikseen ikään kuin ne olisivat kaksi erillistä järjestelmää. Tätä varten 

aurinkokeräinten pinta-ala on jaettava käyttöveden ja tilojen lämmityksen kesken. 

Suunniteltavassa järjestelmässä on vain yksi lämminvesivaraaja, joten myös sen tilavuus 

on jaettava. Jakamista varten on määritettävä lämpimän käyttöveden ja tilojen 

lämmityksen energiantarpeiden suhde kokonaislämmitysenergian kulutukseen. Suhteet 

lasketaan yhtälöillä (4) ja (5) 

 𝑃W =
𝑄W,sol,us

𝑄W,sol,us+𝑄H,sol,us
    (4) 

jossa 
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PW  lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarpeen  [-]

 suhde kokonaislämmitysenergiaan 

 QW,sol,us lämpimän käyttöveden energiantarve   [kWh] 

 QH,sol,us   tilojen lämmitysenergian tarve   [kWh] 

 

 𝑃H =
𝑄H,sol,us

𝑄H,sol,us+𝑄W,sol,us
    (5) 

jossa 

PH tilojen lämmitysenergian tarpeen suhde   [-] 

kokonaislämmitysenergiaan 

Suhteita laskettaessa on tärkeää huomioida, että ne lasketaan kuukautta kohden. Vuotuisia 

arvoja käytettäessä lämpimän käyttöveden lämmittämiseen jää liian pieni osuus 

aurinkokeräinten pinta-alasta ja varaajan tilavuudesta.  

Aurinkokeräinten pinta-ala käyttöveden lämmittämiseen on keräinten pinta-ala 

kerrottuna Pw:llä. Lämminvesivaraajan tilavuus käyttöveden lämmittämiseen on varaajan 

tilavuus kerrottuna Pw:llä. Keräinpinta-ala ja varaajan tilavuus lasketaan vastaavasti 

tilojen lämmitykseen. 

Aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto lasketaan kuukausittain yhtälöllä (6) 

 𝑄sol,out,m = (𝑎𝑌 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑌2 + 𝑑𝑋2 + 𝑒𝑌3 + 𝑓𝑋3) ∙ 𝑄sol,us,m (6) 

jossa 

 Qsol,out,m aurinkokeräinten kuukausittainen energiantuotanto [kWh] 

Qsol,us,m lämmitysenergian tarve   [kWh] 
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a, b, c, d, e kokeellisesti määritettyjä korjauskertoimia, jotka  [-]         

riippuvat lämminvesivaraajan tyypistä 

f  erityinen korjauskerroin aurinkotilalle   [-] 

X ja Y  dimensiottomia muuttujia    [-] 

Yhtälö (6) on täysin kokeellisesti määritetty, joten sen käytöllä on omat rajoitteensa: 

yhtälö voi antaa aurinkolämpöjärjestelmän tuotoksi negatiivisen arvon; tällöin tulos 

korjataan yhtä suureksi kuin 0, yhtälö voi antaa aurinkolämpöjärjestelmän tuotoksi 

suuremman arvon kuin mitä on järjestelmälle kohdistuva lämmitysenergian kulutus; 

tällöin tulos korjataan yhtä suureksi kuin mitä on järjestelmälle kohdistuva 

energiankulutus. 

Dimensioton muuttuja X riippuu aurinkokeräinten lämmönsiirtopiirin 

lämpöhäviökertoimesta ja varaajan kapasiteetin korjauskertoimesta, joka ottaa huomioon 

varaajan tilavuuden. Dimensioton muuttuja X voidaan määrittää yhtälöllä (7) 

 𝑋 =
𝐴∙𝑈loop∙𝜂loop∙∆𝑇∙𝑓st∙𝑡m

𝑄sol,us,m∙1000
    (7) 

jossa 

A aurinkokeräinten sovelluskohtainen valoaukon [m2]            

pinta-ala  

Uloop aurinkokeräinten lämmönsiirtopiirin             [W/(m2K)] 

lämpöhäviökerroin 

 ηloop aurinkokeräinten lämmönsiirtopiirin hyötysuhde [-] 

 ΔT referenssilämpötilaero   [K] 

 fst varaajan kapasiteetin korjauskerroin  [-] 
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 tm kuukauden pituus   [h] 

Lämmönsiirtopiirin lämpöhäviökerroin ottaa huomioon aurinkokeräimissä ja putkistossa 

tapahtuvat lämpöhäviöt. Siihen vaikuttavat aurinkokeräinten suunnitteluarvot ja 

putkiston eristys. Lämpöhäviökerroin määritetään yhtälöllä (8) 

 𝑈loop = 𝑎1 + 𝑎2 ∙ 40 +
𝑈loop,p

𝐴
   (8) 

jossa 

a1 aurinkokeräimen lämpöhäviökerroin, joka riippuu          [W/(m2K)] 

aurinkokeräimen valoaukon pinta-alasta 

a2 kerroin, joka ottaa huomioon aurinkokeräimen               [W/(m2K2)] 

lämpöhäviökertoimen a1 riippuvuuden lämpötilasta 

Uloop,p  lämmönsiirtopiirin kokonaislämpöhäviökerroin               [W/(m2K)] 

A         aurinkokeräinten valoaukon pinta-ala                [m2] 

Kertoimet a1 ja a2 ovat aurinkokeräimen ominaissuureita, jotka valmistaja on määrittänyt 

standardin EN 12975-2:n mukaisesti. 

Aurinkokeräinten lämmönsiirtopiirin kokonaislämpöhäviökerroin ottaa huomioon 

kaikissa lämmönsiirtopiirin putkissa tapahtuvat lämpöhäviöt. Se voidaan määrittää 

lämmönsiirron perusyhtälöiden avulla, kun putkisto ja sen eristystaso tunnetaan. Jos 

lämmönsiirtopiirin putkiston ominaisuuksia ei tunneta, kuten tässä työssä, voidaan piirin 

kokonaislämpöhäviökerroin arvioida yhtälöllä (9) 

 𝑈loop,p = 5 + 0,5𝐴    (9) 

jossa 

 A aurinkokeräinten valoaukon pinta-ala   [m2] 
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Referenssilämpötilaero määritetään yhtälöllä (10) 

 ∆𝑇 = 𝜃ref − 𝜃e,avg    (10) 

jossa 

θref referenssilämpötila, joka riippuu varaajan tyypistä [oC]

 ja aurinkolämpöjärjestelmän käyttötarkoituksesta 

θe,avg kuukausittainen ulkolämpötilan keskiarvo [oC] 

Referenssilämpötilana tilojen lämmitykseen käytettään 100 oC. Käyttöveden 

lämmityksen referenssilämpötila määritellään yhtälöllä (11) 

 𝜃ref = 11,6 + 1,18𝜃w + 3,86𝜃cw − 1,32𝜃e,avg  (11) 

jossa 

 θw kuuman veden lämpötila; oletetaan olevan 40 oC 

 θcw kylmän vesijohtoveden lämpötila; oletetaan olevan 5 oC 

Varaajan kapasiteetin korjauskerroin fst riippuu varaajan tyypistä ja käyttötavasta. Se 

lasketaan yhtälön (12) avulla 

 𝑓st = (
𝑉ref

𝑉sol
)0,25    (12) 

jossa 

Vref  varaajan tilavuuden referenssiarvo;   [m3]

 75 litraa keräinneliömetriä kohden 

 Vsol aurinkolämpöjärjestelmän varaajan tilavuus [m3] 
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Aurinkolämpöjärjestelmän varaajan tilavuus riippuu järjestelmän käyttötavasta. Tässä 

työssä aurinkolämmön ajatellaan toimivan veden esilämmittimenä, jolloin Vsol on yhtä 

suuri kuin varaajan nimellinen tilavuus.  

Dimensioton muuttuja Y riippuu aurinkokeräimen ominaisuuksista ja auringon säteilystä 

aurinkokeräimen pinnalle. Dimensioton muuttuja Y määritetään yhtälöllä (13) 

 𝑌 =
𝐴∙IAM∙𝜂0∙𝜂loop∙𝐸sät

𝑄sol,us,m
    (13) 

jossa 

 A aurinkokeräinten sovelluskohtainen valoaukon  [m2]

  pinta-ala  

IAM  aurinkokeräimen kohtauskulmakerroin, joka on [-]

 määritetty 50 asteen kallistuksella 

η0 aurinkokeräimen optinen hyötysuhde   [-] 

(zero-loss efficiency) 

 Esät     auringon kuukausittainen säteilyenergia     [kWh/m2, kk]

  tasopinnalle      

Auringon säteilyenergian kuukausittaiset määrät 45 astetta kallistetulle tasopinnalle 

nykyilmastossa (TRY2012) alueille I ja II on esitetty liitteen B osassa B.1. 

Aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannolla katettava osuus rakennuksen 

kokonaislämmitysenergian tarpeesta fsol (solar fraction) voidaan laskea kuukausittain 

yhtälöllä (14) 

 𝑓𝑠𝑜𝑙,𝑚 =
𝑄sol,out,m

𝑄sol,us,m
    (14) 
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7.2.1 Apulaitteiden energiankulutus 

Suunniteltava aurinkolämpöjärjestelmä on tyypiltään aktiivinen järjestelmä, joka vaatii 

toimiakseen automaatiojärjestelmän. Automaatiojärjestelmä sisältää kiertopumpun, 

lämpötila-anturit ja ohjauslogiikan, jotka vaativat sähköä toimiakseen. Jos suunniteltava 

järjestelmä olisi passiivinen aurinkolämpöjärjestelmä, ei automaatiolaitteita tarvittaisi ja 

järjestelmän energiankulutus olisi nolla. 

Järjestelmän kiertopumpun sähköenergian kulutus kuukaudessa Wsol,aux,m voidaan laskea 

yhtälöllä (15). Antureiden ja ohjauslogiikan sähköenergian kulutus oletetaan niin 

vähäiseksi, että se voidaan jättää huomioimatta. 

 𝑊sol,aux,m =
𝑃aux,nom∙𝑡aux,m

1000
  [kWh]  (15) 

jossa 

 Paux,nom  kiertopumpun nimellisteho   [W] 

 taux,m kiertopumpun käyntiaika kuukaudessa  [h] 

Jos kiertopumpun nimellisteho ei ole tiedossa, voidaan se arvioida yhtälön (16) avulla 

 𝑃aux,nom = 25 + 2𝐴    (16) 

jossa 

 A aurinkokeräinten valoaukon pinta-ala  [m2]

  

Standardissa EN 12976 on kiertopumpun vuotuiseksi käyntiajaksi määritelty 2000 tuntia. 

Kuukausikohtainen käyntiaika on suoraan verrannollinen kuukausittaiseen auringon 

säteilyenergian määrään.  
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7.2.2 Häviöt 

Aurinkolämpöjärjestelmän komponentit sijoitetaan talon tekniseen tilaan, joka on 

palosuojattu ja siten erillään muusta rakennuksesta. Standardin mukaan lasketusta 

aurinkolämpöjärjestelmän tuotosta ei vähennetä enää järjestelmän lämpöhäviöitä, vaan 

ne on jo otettu menetelmässä huomioon. Häviöiden laskenta on vain siinä tapauksessa 

hyödyllistä, jos niitä pystytään hyödyntämään tilojen lämmityksessä, mikä ei 

suunnittelukohteessa ole mahdollista. Tästä syystä häviöiden laskentaa ei käydä tässä 

työssä tarkemmin läpi. 

7.3 Järjestelmän mitoitus  

Aurinkolämpöjärjestelmän teho on tärkeää mitoittaa oikein, jotta järjestelmä vastaisi 

käyttötarkoitustaan ja toimisi suurimman osan ajastaan mahdollisimman taloudellisella 

tavalla. Aurinkolämpöjärjestelmän teho riippuu käytettävästä aurinkokeräintyypistä ja 

aurinkokeräinten pinta-alasta. Aurinkokeräinten pinta-alan kasvattaminen lisää 

järjestelmän asennuksesta syntyviä vuotuisia säästöjä, mutta kasvattaa vastaavasti myös 

järjestelmän investointikustannuksia. 

Aurinkolämpöjärjestelmän hankintahinta muodostuu neljästä pääosasta: 

aurinkokeräimistä, aurinkokeräinten lämmönsiirtopiirin putkistosta komponentteineen, 

automaatiojärjestelmästä sekä aurinkolämpöjärjestelmän asennustöistä. Kustannukset 

voidaan jakaa aurinkokeräinten pinta-alasta riippuviin ja riippumattomiin kustannuksiin. 

Aurinkokeräinten pinta-alasta riippuvia kustannuksia ovat: aurinkokeräinten hinta sekä 

pieni osa lämmönsiirtoputkiston ja asennustöiden hinnasta. Jos muiden kustannusten 

noususta aurinkokeräinten pinta-alan kasvaessa ei ole tietoa, niin voidaan olettaa, että 

aurinkokeräinten hinta on ainoa pinta-alasta riippuva kustannus. Aurinkokeräinten pinta-

alasta riippumattomien kustannusten suuruuteen ei voida vaikuttaa. Ne aiheutuvat 

aurinkolämpöjärjestelmän toiminnan kannalta olennaisista komponenteista, kuten 

automaatiojärjestelmästä. 
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Aurinkolämpöjärjestelmän tehon taloudellinen mitoitus on optimointiongelma, jossa 

optimoitavana parametrina on aurinkokeräinten pinta-ala, joka vaikuttaa järjestelmän 

hankinnasta syntyviin vuotuisiin säästöihin ja järjestelmän hankintakustannuksiin. 

Optimointi voidaan suorittaa investointilaskentamenetelmien keinoin. Tässä työssä 

aurinkolämpöjärjestelmän teho optimoidaan nykyarvomenetelmää soveltamalla. 

Aurinkolämpöjärjestelmälle lasketaan nykyarvo eri aurinkokeräinmäärillä. Se 

järjestelmäkokoonpano, joka tuottaa suurimman nykyarvon, on taloudellisesti 

kannattavin toteutusvaihtoehto. 

Laskentaa varten on selvitettävä aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon vuotuinen 

osuus rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta eri aurinkokeräinmäärillä. 

Aurinkolämpöjärjestelmän vuosituotanto arvioidaan edellisessä kappaleessa esitetyn 

laskentamenetelmän avulla keräinmäärille 1-9 kpl. Laskennan tulokset on esitetty 

taulukossa 4. 

Aurinkolämpöjärjestelmän hankinnasta syntyvät vuotuiset säästöt voidaan laskea 

yhtälöllä (17) 

 𝑆pa = 𝑓sol ∙
𝑄us

𝜂kattila
∙ 𝐻pa    (17) 

jossa 

Spa ostoenergian vähenemisestä syntyvä [€]  

  vuotuinen säästö 

ηkattila kattilan höytysuhde  [-] 

Qus kokonaislämmitysenergian tarve [kWh/a] 

 Hpa ostoenergian hinta  [€/kWh] 
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Talon lämmitykseen käytettävässä puukattilassa poltetaan pääasiassa sekapuupilkkeitä ja 

kattilan hyötysuhteen arvioidaan olevan 73 %. Pilkkeiden keskihinta Suomen 

metsäkeskuksen ylläpitämällä Halkoliiteri.com -sivustolla (2016) oli Kanta-Hämeen 

alueella 51,9 € heittokuutiolta. Sekapuupilkkeiden oletetaan sisältävän leppää, haapaa, 

mäntyä ja kuusta, kutakin 25 %. Pilkkeiden kosteudeksi oletetaan 20 % ja 

energiatiheydeksi 780 kWh/i-m3, jolloin niiden hinnaksi saadaan 6,7 snt/kWh. Hinnan 

oletetaan nousevan vuosittain 2 %. (Alakangas 2000, 73.) 

HeatUp Lämmityspalvelut Oy:tä pyydettiin tekemään tarjoukset viiden ja kuuden 

aurinkokeräimen aurinkolämpöjärjestelmistä. Tarjoukset ovat esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Viiden ja kuuden aurinkokeräimen aurinkolämpöjärjestelmien tarjoukset.  

(HeatUP Lämmityspalvelut Oy 2016) 

 

Keräin Savosolar SF100-03-SH 

Keräinten lkm 6 5 

Keräinten pinta ala [m2] 12 10 

Asennustyö alv 0 % [€] 1989 1989 

Laitteisto & tarvikkeet alv 0 % [€] 6290 5620 

Yht. alv 0 % [€] 8279 7609 

Yht. alv 24 % [€] 10266 9435 

Kotitalousvähennys [€] 1110 1110 

Yht. alv 24 % sis. kotitalousvähennyksen [€] 9156 8325 

 

Tarjousten perusteella voidaan ratkaista aurinkokeräinten pinta-alasta riippuvat ja 

riippumattomat kustannukset. Pinta-alasta riippuvat kustannukset voidaan ratkaista 

yhtälöllä (18) 

 𝑏 =
∆𝐻

∆𝐴
     (18) 

jossa 

 b aurinkokeräinten pinta-alasta riippuvat kustannukset [€/m2] 

 H aurinkolämpöjärjestelmän investointikustannus  [€] 
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 A aurinkokeräinten pinta-ala    [m2] 

Aurinkolämpöjärjestelmän hinta muodostuu yhtälön (19) esittämällä tavalla. Yhtälöstä 

voidaan ratkaista aurinkokeräinten pinta-alasta riippumattomat kustannukset. 

 𝐻 = 𝑏𝐴 + 𝑑     (19) 

jossa 

 d aurinkokeräinten pinta-alasta riippumattomat [€] 

  kustannukset   

Yhtälö (19) olettaa aurinkolämpöjärjestelmän hinnan käyttäytyvän lineaarisesti. 

Käytännössä järjestelmän hinta käyttäytyy lineaarisesti vain tietyillä aurinkokeräinten 

pinta-ala-alueilla; esimerkiksi pinta-alan kasvaessa joudutaan lopulta ostamaan 

tehokkaampi kiertopumppu, mikä nostaa järjestelmän hintaa. Oletetaan, että 

aurinkolämpöjärjestelmän hinta käyttäytyy likimain lineaarisesti aurinkokeräinten pinta-

ala-alueella 2–18 m2. Aurinkokeräinten pinta-alasta riippuviksi kustannuksiksi saadaan 

415,40 €/m2 ja pinta-alasta riippumattomiksi kustannuksiksi 4171,30 €. 

Aurinkolämpöjärjestelmän huolto- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan 

järjestelmän ensimmäisenä toimintavuotena yhden prosentin investointikustannuksista ja 

niiden oletetaan nousevan puoli prosenttia vuosittain. Huolto- ja 

kunnossapitokustannuksia aiheutuu muun muassa aurinkolämpöjärjestelmän 

lämmönsiirtonesteen säännöllisestä vaihtamisesta. Lisäksi aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotannon arvioidaan laskevan puoli prosenttia vuosittain, mikä aiheutuu muun 

muassa lämmönsiirtopintojen likaantumisesta. 

Muita aurinkolämpöjärjestelmän käytöstä aiheutuvia kustannuksia ovat järjestelmän 

kiertopumpun kuluttama sähköenergian määrä Wsol,aux. Sähköenergian hinnaksi oletetaan 

13 snt/kWh, mikä vastaa talon nykyistä sähkösopimusta. Hinta muodostuu sähköenergian 

ja sähkön siirron hinnasta sekä sähköverosta, ja sen oletetaan nousevan 2 % vuosittain. 

Todellisuudessa pumpun kuluttamaa sähköenergian määrää kompensoi kuitenkin 
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puukattilan kiertopumpun vähentynyt käyntiaika aurinkolämpöjärjestelmän ollessa 

käytössä. 

Kaikki aurinkolämpöjärjestelmien asennuksesta ja käytöstä syntyvät kustannukset ja 

säästöt on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Aurinkolämpöjärjestelmän hankinnasta syntyvät säästöt ja kustannukset 

järjestelmän ensimmäisenä toimintavuotena eri aurinkokeräinmäärillä. 

 

Keräin Sundial/Savosolar SF100-03-SH    

Keräinten 
lkm [kpl] 

fsol    
[-] 

A 
[m2] 

Investointi 
[€] 

Kunnossapito 
[€] 

Wsol, aux 

[kWh] 
Hsol,aux  

[€] 
Säästö 
[€] 

0 0,000 0 4171 42 0 0 0 

1 0,052 2 5002 50 58 8 125 

2 0,098 4 5833 58 66 9 236 

3 0,138 6 6664 67 74 10 332 

4 0,172 8 7495 75 82 11 415 

5 0,198 10 8325 83 90 12 478 

6 0,218 12 9156 92 98 13 526 

7 0,232 14 9987 100 106 14 561 

8 0,244 16 10818 108 114 15 589 

9 0,254 18 11649 117 122 16 614 

10 0,264 20 12479 125 130 17 637 

 

Nykyarvoarvomenetelmä tarvitsee lähtötietoinaan aurinkolämpöjärjestelmän 

hankintakustannuksen, järjestelmän käytöstä syntyvät säästöt ja kustannukset sekä 

aurinkolämpöjärjestelmän mahdollisen jäännösarvon. Lisäksi nykyarvomenetelmää 

varten on määritettävä laskentakorkokanta ja aurinkolämpöjärjestelmän taloudellinen 

pitoaika. Nykyarvo lasketaan yhtälöllä (20) 

 𝑁𝐴 = ∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
+

𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛
− 𝐻𝑛

𝑡=1    (20) 

jossa 
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 NA nykyarvo     [€] 

 n aurinkolämpöjärjestelmän taloudellinen käyttöaika  [a] 

St  aurinkolämpöjärjestelmän käytöstä syntyvä  [€] 

 vuosittainen     kustannussäästö 

i laskentakorkokanta    [%] 

JA aurinkolämpöjärjestelmän jäännösarvo   [€] 

H aurinkolämpöjärjestelmän hankintahinta  [€] 

Aurinkolämpöjärjestelmän taloudellisen käyttöiän oletetaan olevan 25 vuotta ja 

järjestelmän jäännös- eli romutusarvon nolla euroa käyttöiän loputtua. 

Aurinkolämpöjärjestelmän hankinta rahoitetaan kokonaan omalla rahalla, jolloin 

korkokustannuksia ei synny. Nykyarvomenetelmän laskentakorkokannaksi valitaan 2 %, 

joka on markkinoiden nykyisen korkotason mukainen. 

Aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvo eri aurinkokeräinmäärillä on helppo laskea 

taulukkolaskentaohjelmistoilla. Tässä työssä laskentaan käytettiin Exceliä; tarkemmat 

laskelmat välivaiheineen on esitetty liitteessä C. Aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvo 

aurinkokeräinten pinta-alan funktiona on esitetty kuvassa 5. 

Kuvasta 5 nähdään, että aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvo saavuttaa maksiminsa noin 

12 m2:n aurinkokeräin-alalla eli kuudella aurinkokeräimellä. Kuudesta aurinkokeräimestä 

koostuva aurinkolämpöjärjestelmä on siis taloudellisesti kannattavin toteutusvaihtoehto. 

Kuvassa on lisäksi esitetty eri parametrien vaikutus aurinkolämpöjärjestelmän 

mitoitukseen eli mitoitukselle on suoritettu herkkyystarkastelua.  

Korvattavan ostoenergian hinnalla ja aurinkolämpöjärjestelmään kohdistuvan 

lämmitysenergian kulutuksen määrällä on suurin vaikutus järjestelmän mitoitukseen. 

Suurimmassa osassa kuvan 5 käyristä aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvon maksimiarvo 
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esiintyy pinta-aloilla 10–14 m2, joten herkkyystarkastelun tulokset puoltavat kuuden 

aurinkokeräimen valintaa. 

Kuvan 5 käyrät eivät laske maksimiarvojensa jälkeen yhtä jyrkästi kuin nousevat ennen 

maksiarvoja. Tästä voisi päätellä, että aurinkolämpöjärjestelmä kannattaa hieman 

ylimitoittaa, jotta varmistetaan paras taloudellinen kannattavuus. Ylimitoittamisesta voi 

kuitenkin seurata pahimmillaan järjestelmän vikaantuminen, jos järjestelmän 

energiantuotantoa ei pystytä hyödyntämään. Riskiä lisää myös se, jos 

aurinkolämpöjärjestelmään kohdistuva lämmitysenergian kulutus on jo alun perin 

arvioitu liian suureksi todellisuuteen nähden. Asia kannattaakin pitää mitoituksessa 

mielessä. Esimerkiksi kuvan 5 mukaan aurinkokeräinten määräksi kannattaisi valita 

yhdeksän keräintä, jos korvattavana ostoenergiana olisi sähkö. Määrä olisi kuitenkin 

aivan liian suuri talon kesäaikaiseen energiankulutukseen nähden. Aurinkokeräinten 

määrää on jälkikäteen kohtuullisen helppo lisätä, jos energiankulutus on arvioitu liian 

pieneksi. 
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Kuva 5. Aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvo aurinkokeräinten pinta-alan funktiona eri 

parametreilla. Laskentakorkona on käytetty 2 % ja pitoaikana 25 vuotta.  Parametreja: 

ostoenergia: puu, puun hinta -5 %, sähkö; pitoaika: +5 a, -5 a; laskentakorko: 4 %; 

energiankulutus: +1500 kWh jakautuneena tasaisesti kesäkuu–elokuu ajalle, -200 kWh/kk 

käyttöveden energiantarpeesta jakautuneena koko vuodelle; energiantuotanto: 

aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto 10 % pienempi kuin arvioitu. 
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8 TULOKSET 

Edellisessä kappaleessa esitetyllä mitoitusmenetelmällä suunnittelukohteen 

aurinkolämpöjärjestelmän aurinkokeräinten lukumääräksi mitoitettiin kuusi keräintä. 

Mitoitusmenetelmä pohjautui nykyarvomenetelmään, jolla aurinkolämpöjärjestelmän 

nykyarvoksi saatiin 787 €, kun pitoaikana käytettiin 25 vuotta ja laskentakorkokantana 2 

%. Positiivinen nykyarvo kertoo, että aurinkolämpöjärjestelmä on kannattava investointi, 

mutta ei ota kantaa siihen, että mikä on sillä tuotetun energian hinta tai järjestelmän 

takaisinmaksuaika. Tässä kappaleessa aurinkolämpöjärjestelmän kannattavuutta 

arvioidaan tarkemmin erilaisten investointilaskentamenetelmien avulla, jotta järjestelmän 

taloudellisesta kannattavuudesta saataisiin hyvä kokonaiskuva. 

Ennen investointilaskelmien tekemistä on hyvä tarkastella aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotannon hyödynnettävyyttä. Kuvassa 6 on esitetty rakennuksen 

kuukausittainen kokonaislämmitysenergian tarve sekä aurinkolämpöjärjestelmällä 

tuotettu energia. Kuvasta nähdään hyvin, kuinka rakennuksen lämmitysenergian tarve ja 

aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto käyttäytyvät. Kesällä rakennuksen 

energiankulutuksen ollessa vähäistä, voidaan rakennuksen lämmitysenergian kulutus 

kattaa neljältä kuukaudelta lähes kokonaan aurinkoenergialla. Huhtikuun 

lämmitysenergiasta lähes puolet ja syyskuun lämmitysenergiasta yli puolet saadaan 

aurinkoenergiasta. Kuitenkin talvella, kun rakennuksen lämmitysenergian kulutus on 

suurimmillaan, on aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto lähes nolla. Lisäksi 

kuvasta 6 nähdään selvästi syy siihen, miksi aurinkolämpöjärjestelmän teho on tärkeää 

mitoittaa oikein. Kesällä, kun aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto on 

suurimmillaan, ei kaikkea sen tuottamaa energiaa pystytä hyödyntämään. Tästä seuraa, 

että ylimääräinen energiantuotanto menetetään; kuvassa 6 aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotanto on korjattu vastamaan rakennuksen lämmitysenergian kulutusta 

kesäkuu–elokuu ajalta. Aurinkolämpöjärjestelmän hyödynnettävyys siis putoaa tehon 

kasvaessa. Ongelmaa varten on kehitetty erilaisia ratkaisuja, joista yksi on 

aurinkolämpöjärjestelmän ylimääräisen energiantuotannon varastoiminen kallioperään. 



48 

 

 

Kallioperään varastoitua lämpöenergiaa voidaan myöhemmin hyödyntää 

maalämpöpumpulla, kun aurinkoenergiaa ei ole saatavilla. 

 

 

Kuva 6. Rakennuksen kokonaislämmitysenergian kulutus ja aurinkolämpöjärjestelmän 

energiantuotanto kuukausittain. 

  

Aurinkolämpöjärjestelmän korollinen takaisinmaksuaika on helpoin laskea 

nykyarvomenetelmän rinnalla. Se kertoo, kuinka kauan kestää, kun investoinnista 

aiheutuva kumulatiivinen kassavirta ylittää aurinkolämpöjärjestelmän 

investointikustannuksen. Menetelmässä eri vuosien nettokassavirrat diskontataan 

nykyhetkeen laskentakoron avulla, kuten nykyarvomenetelmässä. Korollinen 

takaisinmaksuaika voidaan ratkaista yhtälöstä (21) 

 ∑
𝑆t

(1+𝑖)𝑛
− 𝐻 = 0𝑛

𝑡=1     (21) 
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Aurinkolämpöjärjestelmän korollinen takaisinmaksuaika on esitetty kuvassa 7. Kuvassa 

takaisinmaksuaika on esitetty eri parametrien funktiona. Ostoenergian hinnalla on 

merkittävä vaikutus aurinkolämpöjärjestelmän takaisinmaksuajan pituuteen. Puulla 

järjestelmän takaisinmaksuaika 2 %:n korolla on noin 23 vuotta, mutta sähköllä vastaava 

aika on vain noin 10 vuotta. Aurinkolämpöjärjestelmään kohdistuvaa lämmitysenergian 

kulutusta kasvattamalla kesäkuusta elokuun loppuun 500 kWh/kk, putoaa 

aurinkolämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika noin kolme vuotta. Kulutuksen laskiessa 

200 kWh/kk koko vuoden ajalta, nousee takaisinmaksuaika noin 27 vuoteen. Jos 

aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto on 10 % pienempi kuin mitä on arvioitu, 

nousee takaisinmaksuaika 26 vuoteen. Laskentakoron kaksinkertaistaminen johtaa siihen, 

että järjestelmä ei maksa itseään takaisin sen teknisen käyttöiän aikana. Tarkemmat 

laskelmat on esitetty liitteessä C. 

 

 

Kuva 7. Aurinkolämpöjärjestelmän korollinen takaisinmaksuaika eri parametreilla. 

Laskentakorkona on käytetty 2 %. Parametreja: ostoenergia: puu, sähkö; laskentakorko: 4 %; 

energiankulutus: +1500 kWh jakautuneena tasaisesti kesäkuu–elokuu ajalle, -200 kWh/kk 

jakautuneena koko vuodelle; energiantuotanto: aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotanto 10 % 

pienempi kuin arvioitu. 
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Aurinkolämpöjärjestelmälle voidaan laskea myös sisäinen korkokanta eli IRR. Sisäinen 

korkokanta kertoo investoinnin tuoton. Jos sisäinen korkokanta on suurempi kuin 

investoinnin tuottovaatimus, on investointi kannattava. Sisäinen korkokanta voidaan 

ratkaista nykyarvomenetelmän yhtälöstä (20) asettamalla investoinnin nykyarvo yhtä 

suureksi kuin nolla ja ratkaisemalla yhtälöstä laskentakorkokanta i. Kohteeseen 

asennettavan aurinkolämpöjärjestelmän IRR:ksi saadaan 3 %. IRR:lle voidaan suorittaa 

herkkyystarkastelu samoilla parametreilla kuin takaisinmaksuajalle, jolloin sen 

vaihteluväliksi saadaan 1–10 %. 

Eri energianlähteitä hyödyntäviä lämmitysjärjestelmiä voidaan puolueettomasti vertailla 

keskenään laskemalla niiden tuottamalle energialle omakustannushinta eli LCOE 

(levelized cost of energy). LCOE kertoo, että millä hinnalla järjestelmän tuottamaa 

energiaa tulisi myydä eteenpäin, jotta investointi olisi juuri ja juuri kannattava sen 

teknisen käyttöiän aikana. (Darling et al. 2011) LCOE voidaan laskea yhtälöllä (22) 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐻+∑

𝑉𝐾𝐾

(1+𝑖)𝑡
−

𝐽𝐴

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=1

∑
𝑊a∙(1−𝑇𝐿)

𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

    (22) 

jossa 

 VKK vuotuiset käyttökustannukset   [€] 

Wa  järjestelmän energiantuotanto ensimmäisenä [kWh] 

toimintavuotena   

 TL  energiantuotannon lasku    [%/a] 

Aurinkolämpöjärjestelmän tuottaman energian omakustannushinnaksi saadaan 10,7 

snt/kWh.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Aurinkoenergian hyödyntäminen aurinkolämpönä pientalojen lämmitysenergian 

tuotannossa on Suomessa taloudellisesti mahdollista. Työssä tämä osoitettiin 

suunnittelemalla konkreettiseen suunnittelukohteeseen aurinkolämpöjärjestelmä, jonka 

energiantuotanto ja kannattavuus arvioitiin. Aurinkolämpöjärjestelmä osoittautui 

kannattavaksi investoinniksi siitäkin huolimatta, että korvattavana energianlähteenä oli 

puu, joka on hyvin edullinen energianlähde. 

Suunnittelukohteen aurinkolämpöjärjestelmän korolliseksi takaisinmaksuajaksi saatiin 

noin 23 vuotta ja aurinkolämpöjärjestelmään sijoitetun pääoman tuotoksi 3 %, kun 

järjestelmän taloudelliseksi pitoajaksi oletettiin 25 vuotta. Markkinoiden nykyisellä 

korkotasolla 3 % on kohtuullinen tuotto yksityishenkilölle, mutta koska järjestelmän 

pitoaika on pitkä, voi markkinoiden korkotaso nousta. Tästä johtuen tuottovaatimus voisi 

olla käytännössä suurempi, jolloin investointi ei olisi enää kannattava. IRR:n 

vaihteluvälin arvioidaan olevan 1–4 % johtuen laskentaan liittyvästä epävarmuudesta. 

Investointipäätöstä tehtäessä takaisinmaksuajalle asetetaan usein suuri painoarvo, mutta 

menetelmä ei sovellu hyvin aurinkolämpöjärjestelmän kannattavuuden arviointiin, koska 

aurinkolämpöjärjestelmille ovat tyypillisiä pitkät takaisinmaksuajat. Pitkä 

takaisinmaksuaika ei kuitenkaan muodostu ongelmaksi, koska nykyiset laadukkaat 

aurinkolämpöjärjestelmät voivat toimia jopa yli 30 vuotta ilman suurempia korjauksia. 

Aurinkolämpöjärjestelmän kannattavuutta arvioitaessa suurempi painoarvo tulisi olla 

järjestelmän tuottaman energian omakustannushinnalla. (FinSolar 2016) 

Suunnittelukohteen aurinkolämpöjärjestelmän energian omakustannushinnaksi saatiin 

noin 11 snt/kWh, joka on edullisempi kuin sähköenergian hinta (13 snt/kWh), mutta 

enemmän kuin puun hinta (7 snt/kWh). Koska puun hinta on aurinkoenergian hintaa 

edullisempi, ei investointia voida pitää perusteltuna. Puun hinnassa ei ole kuitenkaan 

otettu huomioon puulämmityksen laite- ja käyttökustannuksia sekä siihen käytetyn työn 

arvoa, joten vertailu ei ole aivan reilua. Puun hinta nousisi todennäköisesti hyvin lähelle 

aurinkoenergian omakustannushintaa, jos edellä mainitut kustannukset otettaisiin 
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huomioon. Lisäksi aurinkolämmöllä tuotetun energian hinta pysyy tulevaisuudessakin 

vakiona, kun puun hinta voi nousta. 

Työssä aurinkolämpöjärjestelmälle asetettiin taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös 

muita tavoitteita, jotka toteutuivat. Aurinkolämmöllä on mahdollista kattaa 

suunnittelukohteen lämmitysenergian kulutus kokonaan toukokuusta elokuun loppuun. 

Kokonaisuudessaan aurinkolämmöllä on mahdollista kattaa 20 % talon 

kokonaislämmitysenergian kulutuksesta. Tämä vähentäisi merkittävästi puulämmityksen 

vaatiman työn määrää, mikä oli yksi päätavoitteista.   

Aurinkolämpöjärjestelmän etuja ovat sen ympäristöystävällisyys, helppohoitoisuus, 

käyttövarmuus ja pitkä käyttöikä. Aurinkolämpöjärjestelmän tehon mitoittamiseen on 

kiinnitettävä erityistä huomiota, koska järjestelmän tehon ja taloudellisen kannattavuuden 

välillä on vahva riippuvuus. Mitoittamisen epäonnistuminen johtaa usein siihen, että 

järjestelmä ei maksa itseään koskaan takaisin. Lisäksi ylimitoittamisesta voi 

pahimmillaan seurata aurinkolämpöjärjestelmän ennenaikainen vioittuminen. 

Aurinkolämmön suurimpana haasteena Suomessa on auringon säteilyenergiamäärän 

voimakas vaihtelu vuodenaikojen välillä. Kesällä aurinkoenergiaa on paljon saatavilla, 

mutta rakennusten lämmitystarve on kaikkein matalimmalla tasolla. Talvella tilanne on 

aivan päinvastainen. Voidaankin sanoa, että mitä enemmän aurinkolämpöjärjestelmälle 

voidaan kohdistaa kulutusta kesällä, sitä kannattavammaksi muuttuu investoiminen 

aurinkolämpöön.  

Suomessa pientalot ovat merkittävä energiankuluttajaryhmä, jolloin aurinkolämmön 

käyttöönotto lämmitysjärjestelmän yhtenä osana voisi mahdollistaa merkittävän 

energiansäästöpotentiaalin ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomessa. 

Taloudellisesti tarkasteltuna aurinkolämmön käyttöönotto voisi olla useassa tapauksessa 

täysin mahdollista toteuttaa. Jatkotutkimuksena suunnittelukohteen 

aurinkolämpöjärjestelmän kannattavuutta voisi verrata maalämpöpumpun 

kannattavuuteen.   
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LIITE A SUUNNITTELUKOHTEEN ENERGIALASKELMAT 

Tässä liitteessä on esitetty suunnittelukohteen energialaskennan välitulokset. 

Suunnittelukohteen energialaskelmat ovat tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osien D5, D3 ja C4 perusteella. Jos laskennassa on käytetty muita kuin Suomen 

rakentamismääräyskokoelman oletuksia, niin ne ovat erikseen mainittu tässä liitteessä. 

A.1 Energialaskennan tulokset 

 

Taulukko A1. Rakennuksen tilojen, ilmavaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergian 

nettotarpeet sekä tilojen lämmitysenergian tarve ilman hyödynnettäviä lämpökuormia. 

 

 

 

 

 

Kuukausi Tilojen 

lämmitysenergian 

tarve Qtila [kWh] 

tilojen 

lämmitysenergian 

nettotarve 

Qtilanetto [kWh]

ilmanvaihdon 

lämmitysenergian 

nettotarve Qiv 

[kWh]

Lämpimän 

käyttöveden 

lämmitysenergia 

Qlkv,netto [kWh]

tammi 3327 2520 194 543

helmi 3067 2260 183 490

maalis 3171 2134 169 543

huhti 2233 1094 41 525

touko 1360 182 0 543

kesä 905 0 0 525

heinä 538 0 0 543

elo 678 0 0 543

syys 1313 311 0 525

loka 2050 1171 12 543

marras 2661 1871 110 525

joulu 3089 2288 162 543

Yht. 24393 13832 872 6388
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Taulukko A2. Talon energialaskennan lopulliset tulokset. Järjestelmien hyötysuhteet on arvioitu 

rakentamismääräyskokoelman osan D5 perusteella. Lämmitysjärjestelmä koostuu osittain 

lattialämmityksestä maata vasten rajoittuvassa rakenteessa ja osittain vesiradiaattoreista 45/35 oC. 

Lämpimän käyttöveden jakoputki on suojaputkessa. 

 

 

 

A.2 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt 

Talon ajatellaan koostuvan kahdesta rakenneosasta: vanhasta ja uudesta. Talon vanhan 

rakennusosan alapohja rajoittuu ryömintätilaan. Tuuletusaukkojen lukumäärä on 

enemmän kuin 8 promillea alapohjan pinta-alasta. Uuden rakennusosan alapohja on 

maanvastainen. 

Lämmön 

jakelujärjestelmän 

hyötysuhde 

ηlämmitys, tilat

Lämpimän 

käyttöveden 

siirron hyötysuhde 

ηlkv, siirto

Kattilahyötysuhde 

ηkattila

Ilmanvaihdon 

lämmityksen 

hyötysuhde 

ηilmanvaihto

0,8 0,85 0,73 1

Kuukausi Tilojen 

lämmityksen 

lämpöenergian 

tarve Qlämmitys, 

tilat [kWh]

Lämpimän 

käyttöveden 

lämpöenergian 

tarve Qlämmitys, 

lkv [kWh]

Lämmitysjärjestelm

än lämpöenergian 

kulutus Qlämmitys 

[kWh]

ilmanvaihdon 

lämmitysenergia Qiv, 

lämmitys [kWh]

tammi 3150 780 5384 194

helmi 2825 718 4854 183

maalis 2668 780 4723 169

huhti 1368 759 2914 41

touko 227 780 1380 0

kesä 0 759 1040 0

heinä 0 780 1068 0

elo 0 780 1068 0

syys 389 759 1573 0

loka 1464 780 3074 12

marras 2338 759 4243 110

joulu 2860 780 4987 162

Yht. 17290 9215 36308 872
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Taulukko A3. Talon rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt rakennekohtaisesti. Lyhteet: a=ala, 

y=ylä. 

 

 

Taulukko A4. Talon rakenteiden pinta-alat rakennusosakohtaisesti jaoteltuna. 

 

 

 

 

Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt    Qjoht [kWh]

Yht. 

[kWh]

Kuukaudet tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Kuukauden 

tunnit [h] 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

R_osa Vanha 9822

Qseinä_a 326 300 308 208 133 86 48 64 132 193 259 302 2360

Qseinä_y 218 201 206 139 89 57 32 43 89 129 173 202 1578

alapohja 384 354 363 245 157 101 57 75 156 227 305 356 2781

yläpohja 205 189 193 131 84 54 30 40 83 121 162 190 1482

ikkunat 224 206 211 143 91 59 33 44 91 133 178 208 1621

R_osa Uusi 7971

Qseinä 410 378 387 262 167 108 61 80 167 243 326 381 2970

alapohja 84 83 100 105 109 97 84 76 66 60 58 68 992

yläpohja 196 180 185 125 80 52 29 38 80 116 155 182 1418

ikkunat 213 196 201 136 87 56 31 42 86 126 169 197 1540

ovet 145 134 137 93 59 38 21 28 59 86 115 135 1050

Yht. 17793

Rakennusosien pinta-alat [m2]

Rakennusosa Vanha

seinät_a 54,3

seinät_y 35,1

alapohja 65,5

yläpohja 49,5

ikkunat_a 9,2

ikkunat_y 2,8

ovet -

Rakennusosa Uusi

seinät 120,5

alapohja 67,5

yläpohja 83,5

ikkunat 11,4

ovet 7,8
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Taulukko A5. Talon rakenteiden tarkempi rakenne sekä rakenteiden lämmönjohtavuudet, 

lämpövastukset ja lämmönläpäisyluvut. 

 

Rakenteiden lämmönläpäisyluvut

Rakenteen paksuus 

[mm] k [W/mK] R [m2K/W] U [W/m2K]

Rakennusosa Vanha

Seinä_a 3,100 0,323

Rconv_sisä _ _ 0,130

lastulevy 12 0,14 0,086

höyrysulku 0,2 0,053 0,004

min.villa 75 0,055 1,364

hirsi 150 0,12 1,250

tuulensuojalevy 12 0,053 0,226

Rconv_ulko _ _ 0,040

Seinä_y 2,991 0,334

Rconv_sisä _ _ 0,130

lastulevy 12 0,14 0,086

höyrysulku 0,2 0,053 0,004

min.villa 150 0,055 2,727

tuulensuojapaperi 0,2 0,053 0,004

Rconv_ulko _ _ 0,040

alapohja 3,173 0,315

Rconv_sisä _ _ 0,170

lattialankut 20 0,12 0,167

puru 300 0,12 2,500

lauta 20 0,12 0,167

Rconv_ulko _ _ 0,170

yläpohja 4,499 0,222

Rconv_sisä _ _ 0,100

lastulevy 12 0,14 0,086

höyrysulku 0,2 0,053 0,004

min.villa 225 0,055 4,091

tuulensuojapaperi 1 0,053 0,019

Rconv_ulko _ _ 0,200

Rakennusosa Uusi

Seinä 5,462 0,183

Rconv_sisä _ _ 0,130

Kipsilevy 13 0,21 0,062

höyrysulku 0,2 0,053 0,004

ekovilla 200 0,04 5,000

tuulensuojalevy 12 0,053 0,226

Rconv_ulko _ _ 0,040

alapohja 6,213 0,161

TB_laatta 80 1,2 0,067

Styrox-levy 100 0,041 2,439

tiivistesora 300 0,13 2,308

R_maa _ _ 1,400

yläpohja 7,929 0,126

Rconv_sisä _ _ 0,100

sisäkatto 15 0,12 0,125

höyrysulku 0,2 0,053 0,004

ekovilla 300 0,04 7,500

Rconv_ulko _ _ 0,200

ikkunat 1

ovet 1
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Taulukko A6. Laskennassa käytetyt lämpötilat. Kuukausittaiset ulkolämpötilojen keskiarvot 

ovat alueille I ja II Ilmatieteen laitoksen laatimassa energialaskennan testivuodessa (TRY2012). 

Talon sisälämpötilan referenssiarvona on käytetty 21 oC. 

 

 

A.3 Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve 

Talon ilmanpitävyyttä ei tunneta, jolloin oletetaan, että rakennusvaipan ilmanvuotoluku 

q50= 4 m3/(hm2). 

Taulukko A7. Talon vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve. 

 

Kuukausi TRY2012 kuukausittainen 

keskilämpötila [C]

maan ja ulkoilman 

kuukausittaisten 

keskilämpötilojen ero 

ΔTmaa,kk [C] 

Sisä ja 

ulkolämpötilan 

erotus ΔT

alapohjan alapuolisen 

maan kuukausittainen 

keskilämpötila 

Tmaa,kk [C]

sisä ja maan 

keskilämpätilan erotus 

ΔTs,m

tammi -4 0 25 10,6 10,4

helmi -4,5 -1 25,5 9,6 11,4

maalis -2,6 -2 23,6 8,6 12,4

huhti 4,5 -3 16,5 7,6 13,4

touko 10,8 -3 10,2 7,6 13,4

kesä 14,2 -2 6,8 8,6 12,4

heinä 17,3 0 3,7 10,6 10,4

elo 16,1 1 4,9 11,6 9,4

syys 10,5 2 10,5 12,6 8,4

loka 6,2 3 14,8 13,6 7,4

marras 0,5 3 20,5 13,6 7,4

joulu -2,2 2 23,2 12,6 8,4

Kuukaudet Tunnit [h] Vuotoilman lämpenemisen 

lämpöenergian tarve 

Qvuotoilma [kWh]

tammi 744 524

helmi 672 483

maalis 744 495

huhti 720 335

touko 744 214

kesä 720 138

heinä 744 78

elo 744 103

syys 720 213

loka 744 310

marras 720 416

joulu 744 486

Yht. 3794
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A.4 Ilmanvaihto 

Talossa on koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokoneen tuloilmavirta on 65 dm3/s ja 

poistoilmavirta 75 dm3/s. Ilmanvaihtokoneessa on lämmöntalteenotto poistoilmavirrasta. 

Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila on 18 oC. Ilmanvaihtokoneen puhaltimen sähköteho 

on 105 W ja puhallin sijaitsee ilmavirrassa. Poistoilman lämmöntalteenoton 

vuosihyötysuhde on 60 %. Ilmanvaihdon käyttöaikoina on käytetty 

rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja. 

Taulukko A8. Rakennuksen Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, tuloilman lämpötila 

lämmöntalteenoton jälkeen sekä lämmöntalteenotolla talteenotettu kuukauden keskimääräinen 

teho. 

 

 

 

 

 

 

Kuukaudet Tunnit [h] ilmanvaihdon 

lämmitysenergian 

nettotarve Qiv 

[kWh]

Lämmöntalteenoton 

jälkeinen lämpötila 

Tlto [oC]

Lämmöntalteenotolla 

talteenotettu 

kuukauden keskim. 

teho Φlto [W]

tammi 744 194 13 1350

helmi 672 183 13 1377

maalis 744 169 14 1274

huhti 720 41 16 891

touko 744 0 18 551

kesä 720 0 14 0

heinä 744 0 17 0

elo 744 0 16 0

syys 720 0 18 567

loka 744 12 16 799

marras 720 110 15 1107

joulu 744 162 14 1253

Yht. 872
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Taulukko A9. Tuloilman lämpenemisen energiantarve rakennuksen tiloissa, korvausilman 

lämpenemisen energiantarve sekä poistoilmasta talteenotettu energia. 

 

 

A.5 Lämmin käyttövesi 

Lämpimän käyttöveden kulutus on arvioitu rakentamismääräyskokoelman osassa D5 

kuvatulla menetelmällä. Kulutus on laskettu viidelle henkilölle. Lämpimän käyttöveden 

ominaiskulutukseksi henkilöä kohti on oletettu 60 dm3. Kylmän käyttöveden lämpötila 

on 5 oC ja lämpimän käyttöveden 55 oC. 

 

 

 

 

 

 

Kuukaudet Tunnit  [h] tilassa tapahtuvan 

tuloilman 

lämpenemisen 

energian tarve 

Qiv,tulo [kWh]

Korvausilman 

lämpenemisen 

energian tarve 

Qiv,korv [kWh]

ilmanvaihdosta 

talteenotettu 

energia Qlto 

[kWh]

tammi 744 174 223 1004

helmi 672 157 206 925

maalis 744 174 211 948

huhti 720 168 143 642

touko 744 174 91 410

kesä 720 168 59 0

heinä 744 174 33 0

elo 744 174 44 0

syys 720 168 91 408

loka 744 174 132 595

marras 720 168 177 797

joulu 744 174 207 932

Yht. 1616
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Taulukko A10. Lämpimän käyttöveden kulutus ja sen lämmittämisen vaatima energiantarve 

kuukausittain. 

 

 

A.6 Lämpökuormat 

Lämpökuormat henkilöistä, valaistuksesta ja kuluttajalaitteista on arvioitu 

rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan. Lämpökuorma, joka aiheutuu 

rakennukseen ikkunoiden kautta tulevasta auringon säteilyenergiasta, on arvioitu 

rakentamismääräyskokoelman osan D5 perusteella. Lämpimän käyttöveden varastoinnin 

lämpöhäviöistä 50 % tulee tiloihin lämpökuormaksi. Varastoinnin lämpöhäviöt ovat 

määritetty rakentamismääräyskokoelman osan D5 perusteella, kun varaajan tilavuus on 

2400 l ja varaajan eristekerroksen paksuus 100 mm. Talossa ei ole lämpimän käyttöveden 

kiertojohtoa. 

 

 

 

 

Kuukaudet Tunnit  [h] Lämpimän 

käyttöveden kulutus 

Vlkv [m3/kk]

Lämpimän 

käyttöveden 

lämmitysenergia 

Qlkv,netto [kWh]

tammi 744 9 543

helmi 672 8 490

maalis 744 9 543

huhti 720 9 525

touko 744 9 543

kesä 720 9 525

heinä 744 9 543

elo 744 9 543

syys 720 9 525

loka 744 9 543

marras 720 9 525

joulu 744 9 543
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Taulukko A11. Henkilöistä, valaistuksesta ja laitteista aiheutuvat lämpökuormat. 

 

 

Taulukko A12. Auringon säteilystä ja lämpimän käyttöveden varastoinnista aiheutuvat 

lämpökuormat sekä lämpökuormien yhteenlaskettu määrä. 

 

 

Kuukaudet Tunnit  [h] Henkilöiden 

luovuttama 

lämpöenergia 

Qhenk  [kWh]

valaistuksen 

lämpökuorma [kWh]

laitteiden lämpökuorma 

[kWh]

tammi 744 221 148 332

helmi 672 200 133 300

maalis 744 221 148 332

huhti 720 214 143 321

touko 744 221 148 332

kesä 720 214 143 321

heinä 744 221 148 332

elo 744 221 148 332

syys 720 214 143 321

loka 744 221 148 332

marras 720 214 143 321

joulu 744 221 148 332

Kuukaudet Tunnit [h] Qaur [kWh] Qlkv, varastointi [kWh] Qlämpökuorma [kWh/kk]

tammi 744 34 71 1550

helmi 672 103 71 1479

maalis 744 265 71 1781

huhti 720 394 71 1863

touko 744 543 71 2059

kesä 720 538 71 2008

heinä 744 600 71 2116

elo 744 376 71 1892

syys 720 296 71 1765

loka 744 109 71 1625

marras 720 41 71 1511

joulu 744 29 71 1545



65 

 

 

Taulukko A13. Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergian määrä 

ikkunakohtaisesti. Lyhenteet: k=keittiö, t=takahuone, r=ruokahuone, o=olohuone, ya=yläaula, 

mh=makuuhuone. Indeksit 1…5 kuvaavat ikkunoiden lukumäärää. 

 

 

Taulukko A14. Auringon kokonaissäteilyenergian arvot pystypinnoille alueilla I ja II 

energialaskennan testivuodessa nykyilmastossa (TRY2012). (Ilmatieteen laitos) 

 

 

 

 

 

IKKUNOIDEN KAUTTA TULEVA SÄTEILYENERGIA

ikkunoiden pinta-alat

A1 [m2] A2 [m2] A3 [m2] A4 [m2]

1,68 1,44 2,1 1,8

k1 k2 t r1 r2 o1 o2 ya mh1 mh2 mh3 mh5 Yht. [kWh]

tammi 1,9 2,9 3,7 2,5 3,0 2,6 5,5 1,8 2,2 2,6 2,2 3,2 34,2

helmi 5,7 7,7 11,0 7,0 9,6 7,4 17,9 5,5 6,5 8,3 6,8 9,5 102,9

maalis 15,7 21,2 30,2 18,5 22,6 19,5 40,7 13,6 17,2 21,8 18,5 25,1 264,6

huhti 23,4 29,0 44,7 27,2 34,5 29,1 59,9 21,8 26,4 31,6 27,7 38,6 394,1

touko 35,7 44,0 65,2 37,4 44,4 39,8 70,9 30,6 35,5 45,7 42,1 51,9 543,2

kesä 31,8 38,4 69,8 38,6 41,7 42,5 66,4 28,8 41,5 40,7 37,5 60,6 538,4

heinä 37,1 45,2 72,3 42,7 49,4 46,0 77,5 34,6 42,4 47,0 43,7 62,1 600,1

elo 19,7 27,7 52,7 25,9 28,9 28,7 54,2 16,5 28,4 28,3 23,3 41,6 375,8

syys 18,5 20,1 29,8 18,7 29,0 19,9 51,2 17,9 17,7 25,3 21,9 25,9 295,7

loka 5,6 9,0 12,4 8,0 9,5 8,4 17,5 5,6 7,3 7,9 6,6 10,7 108,5

marras 2,3 3,3 4,4 2,9 3,8 3,1 7,1 2,2 2,6 3,3 2,7 3,8 41,4

joulu 1,9 2,2 2,5 1,9 3,0 1,9 5,2 1,9 1,5 2,6 2,3 2,2 29,1

Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille [kWh/m2]

Itä Koilinen Pohjoinen Luode Länsi Lounas Etelä Kaakko

tammi 3,8 4,7 6,2 4,7 3,8 9,5 12,9 9,5

helmi 15,6 13,8 17,3 14 15,6 30,9 41,4 31

maalis 48,5 38,1 40,3 36,9 43,7 69,4 89,5 75,1

huhti 79,9 56,3 43,9 56,8 80,6 101,6 107,3 101,1

touko 112,8 82,1 57,8 76,3 104,5 117,5 116 123,3

kesä 109,6 87,9 70,6 89,1 111,2 110,9 101,6 109,9

heinä 118,8 91,1 66,3 91,2 122,7 128,6 115,5 123,1

elo 91,8 66,4 50 61,1 78,8 92,8 100,4 106

syys 56,5 37,5 32,9 38,1 59,3 87,3 100,5 83,9

loka 17,5 15,6 17,9 15,7 18,8 30 37 28,3

marras 5,1 5,5 7,2 5,6 5,1 12,3 16,8 12,3

joulu 2,6 3,2 4,2 3,2 2,9 8,8 11,8 8,4
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Taulukko A15. Ympäristön varjostustekijöiden ja ikkunan sivuilla olevien rakenteiden 

etäisyydet ja kulmat ikkunakohtaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k=keittiö o=olohuone p=pesuhuone

t=takahuone khh=kodinhoitohuone ra=rappu

r=ruokahuone v=vessa ya=yläaula

Ikkuna varjostuskulmat

ympäristö sivu

ikkuna kohtisuora etäisyys huippu kulma korjauskerroin seinän et. kulman et. kulma korjauskerroin

k1 4,6 10 62,6 1,6 7,3 77,3

k2 3,8 7 57,1 - - -

t - - - - - -

r1 5,8 6,8 31,5 - - -

r2 4 4,5 27,3 2,5 4,3 54,5

o1 10 11 24,6 - - -

o2 17,9 18 6 - - -

khh - - - - - -

v - - - - - -

p1 - - - - - -

p2 - - - - - -

p3 - - - - - -

ra - - - - - -

ya 10,5 14 41,4 2,5 4,4 74

mh1 - - - 1,2 4,2 73,4

mh2 5,5 7 38,2 - - -

mh3 9,1 7,7 44,7 - - -

mh4 - - - - - -

mh5 - - - - - -
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Taulukko A16. Ikkunoiden varjostusten korjauskertoimet, ikkunoiden kehäkerroin ja 

verhokerroin sekä auringonsäteilyn läpäisyn korjauskertoimet. 

 

 

Taulukko A17. Ikkunoiden ympäristön varjostuksen korjauskertoimet. 

 

Fkehä1 0,6 ikkunan valoaukon kokonaissäteilyn läpäisykerroin g 0,63

Fverho 1

Varjostuskertoimet Fvarjostus

k1 k2 t r1 r2 o1 o2 ya mh1 mh2 mh3 mh5

tammi 0,310 0,775 1 0,840 0,500 0,874 0,919 0,344 0,855 0,511 0,429 1

helmi 0,292 0,700 1 0,788 0,487 0,833 0,914 0,327 0,855 0,490 0,404 1

maalis 0,329 0,700 1 0,788 0,512 0,833 0,925 0,360 0,855 0,533 0,454 1

huhti 0,365 0,650 1 0,754 0,535 0,806 0,929 0,394 0,855 0,575 0,503 1

touko 0,456 0,675 1 0,772 0,595 0,821 0,950 0,478 0,855 0,682 0,628 1

kesä 0,456 0,550 1 0,683 0,593 0,751 0,944 0,478 0,855 0,681 0,627 1

heinä 0,475 0,625 1 0,738 0,605 0,795 0,949 0,495 0,855 0,702 0,652 1

elo 0,292 0,525 1 0,667 0,490 0,739 0,920 0,327 0,855 0,491 0,404 1

syys 0,347 0,675 1 0,772 0,522 0,821 0,924 0,377 0,855 0,553 0,478 1

loka 0,310 0,725 1 0,806 0,500 0,847 0,919 0,344 0,855 0,511 0,429 1

marras 0,292 0,750 1 0,822 0,487 0,859 0,914 0,327 0,855 0,490 0,404 1

joulu 0,365 0,875 1 0,911 0,535 0,929 0,929 0,394 0,855 0,575 0,503 1

Läpäisyn kokonaiskorjauskerroin Fläpäisy

k1 k2 t r1 r2 o1 o2 ya mh1 mh2 mh3 mh5

tammi 0,186 0,465 0,6 0,504 0,300 0,524 0,551 0,206 0,513 0,307 0,257 0,6

helmi 0,175 0,420 0,6 0,473 0,292 0,500 0,548 0,196 0,513 0,294 0,242 0,6

maalis 0,197 0,420 0,6 0,473 0,307 0,500 0,555 0,216 0,513 0,320 0,272 0,6

huhti 0,219 0,390 0,6 0,452 0,321 0,484 0,557 0,236 0,513 0,345 0,302 0,6

touko 0,274 0,405 0,6 0,463 0,357 0,493 0,570 0,287 0,513 0,409 0,377 0,6

kesä 0,274 0,330 0,6 0,410 0,356 0,450 0,566 0,287 0,513 0,408 0,376 0,6

heinä 0,285 0,375 0,6 0,443 0,363 0,477 0,569 0,297 0,513 0,421 0,391 0,6

elo 0,175 0,315 0,6 0,400 0,294 0,444 0,552 0,196 0,513 0,294 0,242 0,6

syys 0,208 0,405 0,6 0,463 0,313 0,493 0,554 0,226 0,513 0,332 0,287 0,6

loka 0,186 0,435 0,6 0,484 0,300 0,508 0,551 0,206 0,513 0,307 0,257 0,6

marras 0,175 0,450 0,6 0,493 0,292 0,515 0,548 0,196 0,513 0,294 0,242 0,6

joulu 0,219 0,525 0,6 0,547 0,321 0,558 0,557 0,236 0,513 0,345 0,302 0,6

YMPÄRISTÖN VARJOSTUKSEN KORJAUSKERTOIMET

k1 k2 r1 r2 o1 o2 ya mh2 mh3

tammi 0,43 0,78 0,84 0,65 0,87 0,92 0,47 0,51 0,43

helmi 0,40 0,70 0,79 0,63 0,83 0,91 0,45 0,49 0,40

maalis 0,45 0,70 0,79 0,67 0,83 0,92 0,49 0,53 0,45

huhti 0,50 0,65 0,75 0,69 0,81 0,93 0,54 0,57 0,50

touko 0,63 0,68 0,77 0,77 0,82 0,95 0,66 0,68 0,63

kesä 0,63 0,55 0,68 0,77 0,75 0,94 0,65 0,68 0,63

heinä 0,65 0,63 0,74 0,79 0,80 0,95 0,68 0,70 0,65

elo 0,40 0,53 0,67 0,64 0,74 0,92 0,45 0,49 0,40

syys 0,48 0,68 0,77 0,68 0,82 0,92 0,52 0,55 0,48

loka 0,43 0,73 0,81 0,65 0,85 0,92 0,47 0,51 0,43

marras 0,40 0,75 0,82 0,63 0,86 0,91 0,45 0,49 0,40

joulu 0,50 0,88 0,91 0,69 0,93 0,93 0,54 0,57 0,50
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Taulukko A18. Ikkunoiden sivuvarjostuksen korjauskertoimet. 

 

 

Taulukko A19. Rakennuksen lämmityksessä hyödynnettävät lämpökuormat. Rakennuksen 

sisäpuolisena tehollisen lämpökapasiteetin arvona on käytetty 17360 Wh/K. 

 

  

SIVUVARJOSTUKSEN KORJAUSKERTOIMET

k1 r2 ya mh1

tammi 0,73 0,77 0,73 0,86

helmi 0,73 0,77 0,73 0,86

maalis 0,73 0,77 0,73 0,86

huhti 0,73 0,77 0,73 0,86

touko 0,73 0,77 0,73 0,86

kesä 0,73 0,77 0,73 0,86

heinä 0,73 0,77 0,73 0,86

elo 0,73 0,77 0,73 0,86

syys 0,73 0,77 0,73 0,86

loka 0,73 0,77 0,73 0,86

marras 0,73 0,77 0,73 0,86

joulu 0,73 0,77 0,73 0,86

Kuukaudet Tunnit [h] Rakennuksen 

tilojen 

ominaislämpöhäviö 

Htila

Rakennuksen 

aikavakio τ [h]

Suhdeluku ϒ numeerinen 

parametri a

lämpökuormien 

kuukausittainen 

hyödyntämisaste 

ηlämpö

Lämmityksessä 

hyödynnettävät 

lämpökuormat 

Qsis.lämpö 

[kWh]

tammi 744 178,84 97,07 0,47 7,47 1,00 1547

helmi 672 179,00 96,98 0,48 7,47 1,00 1476

maalis 744 180,59 96,13 0,56 7,41 0,99 1770

huhti 720 187,98 92,35 0,83 7,16 0,94 1754

touko 744 179,26 96,84 1,51 7,46 0,65 1339

kesä 720 184,81 93,93 2,22 7,26 0,88 1765

heinä 744 195,58 88,76 3,93 6,92 0,87 1849

elo 744 185,87 93,40 2,79 7,23 0,88 1662

syys 720 173,68 99,96 1,34 7,66 0,72 1275

loka 744 186,22 93,22 0,79 7,21 0,95 1551

marras 720 180,30 96,28 0,57 7,42 0,99 1501

joulu 744 178,99 96,99 0,50 7,47 1,00 1541
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LIITE B AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN ENERGIANTUO-

TANTO 

Tässä liitteessä on esitetty kappaleen 7 aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotannon 

arvioinnin välituloksia. Kaikki käytetyt merkinnät ovat standardin SFS-EN 15316-4-3 

mukaisia. 

Taulukko B1. Aurinkolämpöjärjestelmän kokonaisenergiantuotanto kuukausittain sekä 

aurinkoenergialla katettava osuus kuukausittaisesta ja vuotuisesta kokonaislämmitysenergian 

tarpeesta. 

 

 

B.1 Lähtöarvot 

 

Taulukko B2. Savo-Solar Oyj:n valmistamien aurinkokeräinten tekniset tiedot, joita on käytetty 

laskennassa. 

 

 

KOKO AURINKOENERGIA (KÄYTTÖVESI +TILAT)

kk Qtot,sol,us,m [kWh] Qtot,sol,out [kWh] fsol,m

tammi 3930 0 0,00

helmi 3544 134 0,04

maalis 3448 569 0,17

huhti 2127 951 0,45

touko 1007 951 0,94

kesä 759 759 1,00

heinä 780 780 1,00

elo 780 764 0,98

syys 1148 696 0,61

loka 2244 165 0,07

marras 3098 0 0,00 fsol,annual

joulu 3640 0 0,00 0,22

Keräin A (Aperture area) 

[m2]

η0 (zero loss 

efficiency)

a1 [W/m2K] a2 [W/m2K] IAM(50o)_trans IAM(50o)_long IAM(50)

Arvot laskentaan 2 0,88 3,35 0,026 0,93 0,93 0,93

Savosolar SF100-03-SH 2 0,88 3,35 0,026 0,93 0,93 0,93
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Taulukko B3. Talon energialaskelmat, joita on käytetty laskennassa. 

 

 

Taulukko B4. Auringon kokonaissäteilyenergian arvot, joita on käytetty laskennassa. 

 

Lämmön 

jakelujärjestelmän 

hyötysuhde 

ηlämmitys, tilat

Lämpimän 

käyttöveden siirron 

hyötysuhde ηlkv, 

siirto

Kattilahyötysuhde 

ηkattila

Ilmanvaihdon 

lämmityksen 

hyötysuhde 

ηilmanvaihto

0,8 0,85 0,73 1

Kuukausi Tilojen lämmityksen 

lämpöenergian tarve 

Qlämmitys, tilat 

[kWh]

Lämpimän 

käyttöveden 

lämpöenergian 

tarve Qlämmitys, lkv 

[kWh]

Lämmitysjärjestel

män 

lämpöenergian 

kulutus Qlämmitys 

[kWh]

ilmanvaihdon 

lämmitysenergia Qiv, 

lämmitys [kWh]

TRY2012 

kuukausittainen 

keskilämpötila [C]

tammi 3150 780 5384 194 -4

helmi 2825 718 4854 183 -4,5

maalis 2668 780 4723 169 -2,6

huhti 1368 759 2914 41 4,5

touko 227 780 1380 0 10,8

kesä 0 759 1040 0 14,2

heinä 0 780 1068 0 17,3

elo 0 780 1068 0 16,1

syys 389 759 1573 0 10,5

loka 1464 780 3074 12 6,2

marras 2338 759 4243 110 0,5

joulu 2860 780 4987 162 -2,2

Yht. 17290 9215 36308 872

Yht. 26505

Ilmansuunta

kk P Ko I Ka E Lo L Lu

tammi 5,2 5,2 6,2 10,7 13,1 10,7 6,3 5,2

helmi 15,4 15,8 23,5 37,3 44,3 36,8 22,6 15,6

maalis 38,1 44,4 66,3 94,9 106,7 90,3 63,1 42,5

huhti 51,5 73,7 108,8 143,4 154,9 142,7 114,3 72,8

touko 71,8 106,9 148,9 178,3 183 171,8 147,3 100,3

kesä 91,9 115,2 148 163,6 167,6 168,4 156,1 120,2

heinä 83 117,4 156,1 183,6 189,8 187,5 169,1 117,6

elo 60 87,2 123,5 150,5 152,1 136,9 113,7 78,7

syys 34,8 47,1 76,2 110,8 126,9 112,3 81,3 46,9

loka 17,1 18,1 25,6 37,2 44,3 38,7 26,9 18,5

marras 6,2 6,2 8 14 17 13,9 8,1 6,2

joulu 3,6 3,6 4,2 8,8 11,2 9,1 4,6 3,6

Yht. 478,6 640,8 895,3 1133,1 1210,9 1119,1 913,4 628,1

Auringon kokonaissäteilyenergia 45 astetta kallistetulle pinnalle eri ilmansuuntiin 

suunnatuilla vyöhykkeillä I ja II nykyilmastossa (TRY2012) [kWh/m2]
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Taulukko B5. Varaajan tilavuuden ja aurinkokeräinten pinta-alan jakautuminen käyttöveden ja 

tilojen lämmittämisen kesken. 

 

 

B.2 Aurinkoenergia käyttöveden lämmittämiseen 

 

Taulukko B6. Dimensioton luku X ja sen laskentaan tarvittavat arvot. 

 

 

 

Kuukausi PH PW VH [m3] VW [m3] AH [m
2] AW [m2]

tammi 0,80 0,20 1,92 0,48 9,62 2,38

helmi 0,80 0,20 1,91 0,49 9,57 2,43

maalis 0,77 0,23 1,86 0,54 9,29 2,71

huhti 0,64 0,36 1,54 0,86 7,72 4,28

touko 0,23 0,77 0,54 1,86 2,71 9,29

kesä 0 1 0 2,4 0 12

heinä 0 1 0 2,4 0 12

elo 0 1 0 2,4 0 12

syys 0,34 0,66 0,81 1,59 4,06 7,94

loka 0,65 0,35 1,57 0,83 7,83 4,17

marras 0,75 0,25 1,81 0,59 9,06 2,94

joulu 0,79 0,21 1,89 0,51 9,43 2,57

DIMENSIOTON LUKU X

ηloop 0,9

θw [C] 40

θcw [C] 5

Vsol [m3] (Oletetaan että aurinkolämpö toimii esilämmitysjärjestelmänä)

kk QW,sol,us,m [kWh] Uloop,p [W/m2K] Uloop [W/m2K] θref [C] ΔT [K] Vw,ref [m
3] VW,sol [m3] fst tm [h] X

tammi 780 11 5,31 83,38 87,38 0,18 0,48 0,78 744 0,74

helmi 718 11 5,31 84,04 88,54 0,18 0,49 0,78 672 0,75

maalis 780 11 5,31 81,53 84,13 0,20 0,54 0,78 744 0,81

huhti 759 11 5,31 72,16 67,66 0,32 0,86 0,78 720 1,03

touko 780 11 5,31 63,84 53,04 0,70 1,86 0,78 744 1,76

kesä 759 11 5,31 59,36 45,16 0,90 2,40 0,78 720 1,92

heinä 780 11 5,31 55,26 37,96 0,90 2,40 0,78 744 1,62

elo 780 11 5,31 56,85 40,75 0,90 2,40 0,78 744 1,74

syys 759 11 5,31 64,24 53,74 0,60 1,59 0,78 720 1,51

loka 780 11 5,31 69,92 63,72 0,31 0,83 0,78 744 0,95

marras 759 11 5,31 77,44 76,94 0,22 0,59 0,78 720 0,80

joulu 780 11 5,31 81,00 83,20 0,19 0,51 0,78 744 0,76
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Taulukko B7. Dimensioton luku Y. 

 

 

Taulukko B8. Aurinkokeräimistä saatava energia käyttöveden lämmittämiseen. 

 

 

DIMENSIOTON LUKU Y

kk QW,sol,us,m [kWh] Y

tammi 780 0,024

helmi 718 0,092

maalis 780 0,231

huhti 759 0,593

touko 780 1,508

kesä 759 1,960

heinä 780 2,125

elo 780 1,552

syys 759 0,865

loka 780 0,152

marras 759 0,040

joulu 780 0,022

KERÄIMISTÄ SAATAVA ENERGIA

kk QW,sol,us,m [kWh] Qw,sol,out,m [kWh]

tammi 780 0

helmi 718 32

maalis 780 135

huhti 759 352

touko 780 748

kesä 759 759 Parametrit

heinä 780 780 a 1,029

elo 780 764 b -0,065

syys 759 476 c -0,245

loka 780 71 d 0,0018

marras 759 0 e 0,0215

joulu 780 0 f 0
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B.3 Aurinkoenergia tilojen lämmittämiseen 

 

Taulukko B9. Dimensioton luku X ja sen laskentaan tarvittavat arvot. 

 

 

Taulukko B10. Dimensioton luku Y. 

 
 

 

DIMENSIOTON LUKU X

ηloop 0,9

θref [C] 100

Vsol [m3] (Oletetaan että aurinkolämpö toimii esilämmitysjärjestelmänä)

kk QH,sol,us,m [kWh] Uloop,p [W/m2K] Uloop [W/m2K] ΔT [K] VH,ref [m
3] VH,sol [m3] fst tm [h] X

tammi 3150 11 5,31 104 0,72 1,92 0,78 744 0,88

helmi 2825 11 5,31 104,5 0,72 1,91 0,78 672 0,89

maalis 2668 11 5,31 102,6 0,70 1,86 0,78 744 0,99

huhti 1368 11 5,31 95,5 0,58 1,54 0,78 720 1,45

touko 227 11 5,31 89,2 0,20 0,54 0,78 744 2,96

kesä 0 11 5,31 85,8 0,00 0,00 #DIV/0! 720 #DIV/0!

heinä 0 11 5,31 82,7 0,00 0,00 #DIV/0! 744 #DIV/0!

elo 0 11 5,31 83,9 0,00 0,00 #DIV/0! 744 #DIV/0!

syys 389 11 5,31 89,5 0,30 0,81 0,78 720 2,52

loka 1464 11 5,31 93,8 0,59 1,57 0,78 744 1,39

marras 2338 11 5,31 99,5 0,68 1,81 0,78 720 1,04

joulu 2860 11 5,31 102,2 0,71 1,89 0,78 744 0,94

DIMENSIOTON LUKU Y

kk QH,sol,us,m [kWh] Y

tammi 3150 0,024

helmi 2825 0,092

maalis 2668 0,231

huhti 1368 0,593

touko 227 1,508

kesä 0 #DIV/0!

heinä 0 #DIV/0!

elo 0 #DIV/0!

syys 389 0,865

loka 1464 0,152

marras 2338 0,040

joulu 2860 0,022
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Taulukko B11. Aurinkokeräimistä saatava energia tilojen lämmitykseen. 

 

 

B.4 Aurinkolämpöjärjestelmän kuluttama sähköenergia ja lämpöhäviöt 

 

Taulukko B12. Aurinkolämpöjärjestelmän kiertopumpun kuluttama sähköteho. 

 

KERÄIMISTÄ SAATAVA ENERGIA

kk QH,sol,us,m [kWh] QH,sol,out,m [kWh]

tammi 3150 0

helmi 2825 102

maalis 2668 434

huhti 1368 599

touko 227 203

kesä 0 0 Parametrit

heinä 0 0 a 1,029

elo 0 0 b -0,065

syys 389 221 c -0,245

loka 1464 94 d 0,0018

marras 2338 0 e 0,0215

joulu 2860 0 f 0

PUMPUT

Paux,nom [W] 49

t_pump_annual [h] 2000

kk t_pump [h] Wsol,aux,m [kWh]

tammi 19,1 0,9

helmi 65,8 3,2

maalis 161,4 7,9

huhti 255,0 12,5

touko 307,0 15,0

kesä 301,0 14,7

heinä 335,1 16,4

elo 244,7 12,0

syys 200,7 9,8

loka 69,2 3,4

marras 24,8 1,2

joulu 16,3 0,8

yht. 98
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Taulukko B13. Aurinkolämpöjärjestelmän lämpöhäviöt. 

 

  

SYSTEEMIN LÄMPÖHÄVIÖT

Lämminvesivaraaja

Ust [W/K] 7,83836718

θw,set_point [C] 60

θH,set_point [C] 40

θa,avg [C] 20

kk tm [h] Qw,sol,st,Is,m [kWh] QH,sol,st,Is,m [kWh] QW,bu,dis,Is,m [kWh] QH,bu,dis,Is,m [kWh] Qsol,Is,m [kWh]

tammi 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

helmi 672 9,4 3,8 0,6 2,0 15,8

maalis 744 40,5 19,0 2,7 8,7 70,8

huhti 720 104,7 49,4 7,0 12,0 173,1

touko 744 223,8 104,0 15,0 4,1 346,9

kesä 720 225,7 0,0 15,2 0,0 240,9

heinä 744 233,3 0,0 15,6 0,0 248,9

elo 744 228,4 0,0 15,3 0,0 243,7

syys 720 141,4 64,1 9,5 4,4 219,4

loka 744 21,3 7,5 1,4 1,9 32,1

marras 720 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

joulu 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yht 1591,7
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LIITE C TALOUSLASKELMIA 

Tässä liitteessä on esitetty aurinkolämpöjärjestelmän talouslaskelmia, jotka liittyvät 

kappaleisiin 7 ja 8. 

Taulukko C1. Aurinkolämpöjärjestelmän nykyarvon laskenta, järjestelmän hankinnasta 

aiheutuva kumulatiivinen säästö, sisäinen korkokanta ja järjestelmän tuottaman energian 

omakustannushinta. 

 

 

0,067 [€/kWh] 1 [%/Investointi]

2 [%/a] 0,5 [%/a]

0,13 [€/kWh] 0,5 [%/a]

2 [%/a]

Laskentakorko 2 [%]

n 25 [a]

JA 0 [€]

Pinta-ala [m2] 12

Vuodet

Energian 

tuotanto [kWh] Polttoainesäästö [€] Kunnossapitokust. [€] Wsol,aux [€] Säästö [€] Säästö_diskont [€]

Kumulatiivinen 

Säästö [€]

Sisäinen 

korkokanta (IRR) LCOE [€/kWh]

0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9 156,10 € -9 156,10 € -9 156,10 € 3 % 0,107

1 5769 525,88 € -91,56 € -12,74 € 421,58 € 413,31 € -8 742,79 €

2 5741 533,71 € -92,02 € -12,99 € 428,70 € 412,05 € -8 330,73 €

3 5712 541,67 € -92,48 € -13,25 € 435,93 € 410,79 € -7 919,94 €

4 5683 549,74 € -92,94 € -13,52 € 443,28 € 409,52 € -7 510,43 €

5 5655 557,93 € -93,41 € -13,79 € 450,73 € 408,24 € -7 102,18 €

6 5627 566,24 € -93,87 € -14,07 € 458,30 € 406,96 € -6 695,23 €

7 5599 574,68 € -94,34 € -14,35 € 465,99 € 405,67 € -6 289,55 €

8 5571 583,24 € -94,81 € -14,63 € 473,79 € 404,38 € -5 885,18 €

9 5543 591,93 € -95,29 € -14,93 € 481,72 € 403,08 € -5 482,10 €

10 5515 600,75 € -95,76 € -15,23 € 489,76 € 401,77 € -5 080,32 €

11 5487 609,70 € -96,24 € -15,53 € 497,93 € 400,47 € -4 679,86 €

12 5460 618,79 € -96,72 € -15,84 € 506,22 € 399,15 € -4 280,71 €

13 5433 628,01 € -97,21 € -16,16 € 514,64 € 397,83 € -3 882,87 €

14 5405 637,36 € -97,69 € -16,48 € 523,19 € 396,51 € -3 486,36 €

15 5378 646,86 € -98,18 € -16,81 € 531,87 € 395,19 € -3 091,18 €

16 5352 656,50 € -98,67 € -17,15 € 540,68 € 393,86 € -2 697,32 €

17 5325 666,28 € -99,17 € -17,49 € 549,62 € 392,52 € -2 304,80 €

18 5298 676,21 € -99,66 € -17,84 € 558,71 € 391,18 € -1 913,62 €

19 5272 686,28 € -100,16 € -18,20 € 567,93 € 389,84 € -1 523,77 €

20 5245 696,51 € -100,66 € -18,56 € 577,29 € 388,50 € -1 135,28 €

21 5219 706,89 € -101,17 € -18,93 € 586,79 € 387,15 € -748,13 €

22 5193 717,42 € -101,67 € -19,31 € 596,44 € 385,80 € -362,33 €

23 5167 728,11 € -102,18 € -19,70 € 606,23 € 384,45 € 22,12 €

24 5141 738,96 € -102,69 € -20,09 € 616,18 € 383,09 € 405,21 €

25 5116 749,97 € -103,20 € -20,49 € 626,27 € 381,73 € 786,95 €

26 NA 786,95 €

Polttoaineen hinta

Polttoaineen hinnan nousu

Sähkön hinta

Sähkön hinnan nousu

Kunnossapitokust.

Kunnossapitokust. nousu

Energiantuotannon väheneminen


