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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää aurinkolämmön käyttömahdollisuuksia kau-

kolämpöratkaisuissa pohjoisilla leveysasteilla. Työssä tarkastellaan aurinkolämmön vaati-

maa tekniikkaa, erilaisia tapoja liittää aurinkolämpöä kaukolämpöön ja selvitetään jo ole-

massa olevien aurinkolämpöratkaisuiden toimivuutta ja hyödynnettävyyttä. Tutkimusmene-

telmänä toimii kirjallisuustutkimus, jonka lähteinä käytetään tieteellisiä artikkeleita, alan yh-

tiöiden verkkosivuja ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.  

 

Aurinkolämpöjärjestelmät toimivat yleensä jonkin toisen lämmöntuotantomuodon rinnalla 

hybridijärjestelmänä. Näin saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sääs-

tettyä polttoainekustannuksissa. Energiavarastoiden avulla aurinkolämpöä saadaan hyödyn-

nettyä vuoden ympäri, vaikka aurinko ei aina paistaisikaan.  

 

Aurinkolämmön hyödyntämistä on tutkittu simulaatioilla ja kannattavuuslaskelmilla. Näi-

den lisäksi aurinkolämpöä hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa jo jopa pohjoisilla le-

veysasteilla. Tanska on maailman johtava maa aurinkolämmön hyödyntämisessä niin kapa-

siteetissa kuin asennettujen systeemien määrässäkin. Esimerkkejä löytyy myös muualta Eu-

roopasta ja mm. Kanadasta. Myös Suomessa on alettu käyttää aurinkolämpöä ja muutama 

kaukolämpöratkaisukin löytyy. Energianvarastointitekniikoiden kehittyminen luo vielä pa-

remmat edellytyksen aurinkolämmön hyödyntämiselle ympärivuotisesti. Toki aurinkovoi-

maloiden kustannuksista ja hallinnoinnista on saatava parempi kuva ennen suuremman ko-

koluokan toimintaa. 
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The aim of this bachelor’s thesis is to research the potential of solar thermal solutions in 

district heating in northern latitudes. The thesis examines the technology required for solar 

thermal energy, different ways of integrating solar thermal energy into district heating and 

the functionality and usability of existing solar thermal solutions. The research methodology 

is based on literature review, using scientific articles, company websites and related 

literature as source.  

 

Solar thermal systems usually operate as hybrid system alongside another form of heat 

production. This reduces the use of fossil fuels and saves on fuel costs. With energy storages, 

solar thermal energy can be utilised all year round, even if the sun is not always shining. 

 

The use of solar thermal energy has been studied through simulations and feasibility studies. 

In addition, solar thermal energy is already being used for district heating even in northern 

latitudes. Denmark is the world leader un use of solar thermal energy, both in terms of 

capacity and the number of systems installed. Examples can also be found elsewhere in 

Europe and i.a. in Canada. Finland has also started to use solar thermal energy and even a 

few district heating solutions have been developed. The development of energy storage 

technologies creates even better conditions for the use of solar thermal energy all year round. 

Of course, a better understanding of the costs and management of solar thermal power plants 

is needed before large scale operations. 

 



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

Roomalaiset 

cp ominaislämpökapasiteetti  J/kgK 

m massa   kg 

T lämpötila   K 

Q varastointikapasiteetti  J 

  

Lyhenteet 

CHP sähkön ja lämmön yhteistuotanto (Combined Heat and Power) 

BTES porakaivovarasto (Borehole Thermal Energy Storage) 

IEA Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency) 

SDH aurinkolämpöä hyödyntävä kaukolämpö (Solar District Heating)  
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1  Johdanto 

Rakennusten lämmitykseen kuluvan energian kasvihuonepäästöt ovat noin 30 % Suomen 

kokonaispäästöistä (Mattinen, Heljo, Savolahti, 2016) Kaukolämpöyhtiöiden markkina-

osuus Suomen lämmöntuotannossa oli 45% vuonna 2020 ja kaukolämpötaloissa asuvia oli 

noin 2,98 miljoonaa. Kaukolämpöenergiaa myytiin 30,1 TWh ja 60,2% tästä energiasta tuo-

tettiin CHP (Combined Heat and Power) laitoksissa ja 39,8% erillistuotantona. 56% kauko-

lämmöntuotannossa käytetyistä energianlähteistä oli hiilidioksidineutraaleja. (Energiateolli-

suus ry, 2022.) 

 

Lähes puolet suomalaisista käyttävät siis kaukolämpöä lämmittääkseen kotinsa ja käyttöve-

tensä. Kaukolämmön tuotannon energianlähteistä jo yli puolet ovat hiilidioksidineutraaleja, 

mutta lukua täytyy kasvattaa, jos halutaan olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Kau-

kolämmön etuna on, että siinä voidaan käyttää monia uusiutuvia energianlähteitä, sillä läm-

pöverkossa itsessään on tyypillisesti suuri lämmönvarastointikapasiteetti (Paiho, Saastamoi-

nen, 2018). Yksi näistä uusiutuvista energiantuotantotavoista on aurinkoenergia ja tarkem-

min sanottuna aurinkolämpö, jota hyödynnetään jo laajasti esimerkiksi Tanskassa (Tian, Z. 

et al., 2019).  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää aurinkolämpöratkaisujen hyödynnettävyyttä kau-

kolämmön tuotannossa pohjoisilla leveysasteilla. Aurinkolämpöä hyödyntävästä kaukoläm-

möstä käytetään lyhennettä SDH (Solar District Heating). Tutkimus suoritetaan olemassa 

olevan kirjallisuuden avulla ja pääpainona on aurinkolämmön ja kaukolämmön yhteensovi-

tus. Tavoitteena on myös selvittää aurinkolämmön vaatimaan tekniikkaan ja energianvaras-

tointiin liittyviä tekniikoita. 
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2  Aurinkolämmön vaatima tekniikka 

Auringosta saatavaa säteilyä kerätään aurinkokeräimillä, jotka muuntavat säteilyn joko läm-

möksi aurinkolämpöratkaisuissa tai sähköksi aurinkokennotekniikan avulla. Aurinkoläm-

mön tapauksessa aurinkokeräin absorboi säteilyn lämpönä, joka siirretään absorptiopinnan 

avulla järjestelmässä virtaavan fluidin lämmöksi. Virtaavan fluidin lämpöä voidaan käyttää 

esimerkiksi talouksien lämmitykseen tai energiavaraston lataukseen. 

 

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu keräin, lämmönsiirtoputkisto, pumppu, varaaja ja oh-

jausyksikkö. Kokonaisuus on esitetty kuvassa 1. Varaajan avulla lämpöä voidaan varastoida 

ja käyttää vasta silloin kun sille on tarve, eli aurinkolämpöjärjestelmällä toimiva lämmitys 

ei ole rajattu vain aurinkoisiin päiviin. 

 

Kuva 1. Aurinkolämpöjärjestelmä (Motiva, 2020a) 

 

Aurinkolämpöä tuottavia aurinkokeräimiä on kahta tyyppiä: kiinteitä ja aurinkoa seuraavia 

keräimiä. Kiinteisiin keräimiin kuuluvat tasokeräimet, tyhjiöputkikeräimet ja kiinteät kes-

kittävät keräimet. Taso- ja tyhjiöputkikeräimet toimivat paneelien tavoin ja niissä säteilyä 

vastaanottava pinta on samalla lämmitettävä pinta. Keskittävät aurinkokeräimet sisältävät 
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heijastavia pintoja, joilla säteily pyritään keskittämään pienemmälle alalle, jolloin voidaan 

saavuttaa suurempi lämpövuo. Aurinkoa seuraavat keräimet ovat tyypillisesti keskittäviä ke-

räimiä. (Kalogirou, 2004.) Keräintyyppejä ja niiden ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Aurinkokeräintyypit (Kalogirou, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa 1 esiintyvä keskittävyys on määritelty laitteen koon ja absorptiopinnan suhteena. 

Keskittävät keräimet eivät sovellu kovin hyvin pohjoisen leveyspiirin olosuhteisiin, sillä ne 

vaativat suoraa auringonsäteilyä, jota ei ole ympärivuotisesti paljoa saatavilla. 

 

2.1  Tasokeräimet 

Tasokeräimet ovat yleisin aurinkokeräintyyppi Euroopassa (European Solar Thermal In-

dustry Federation, 2015). Ne koostuvat läpinäkyvästä kannesta, absorptiolevystä, eristysker-

roksista ja talteenottoputkista, jotka sisältävät lämmönsiirtoaineen. Lisäksi keräimissä on 

muita komponentteja kuten kotelo ja kiinnittimet. Keräimen periaatekuva on esitetty kuvassa 

2. Kansi on usein lasia ja sen tarkoituksena on päästää lyhyt aaltoinen säteily hyvin läpi, ja 

estää pidempi aaltoisen säteilyn läpäisy. Näin saadaan vähennettyä absorptiolevyn 

Liike Keräintyyppi Absorptiotyyppi Keskittävyys 
Toimintalämpötila 

(℃) 

Kiinteä Tasokeräin (FPC) Taso 1 30-80 

 Tyhjiöputkikeräin (ETC) Taso 1 50-200 

 Parabolinen keräin 

(CPC) 
Putkimainen 1-5 60-240 

Yksiakselinen, 

seuraava 

Parabolinen keräin 

(CPC) 
Putkimainen 5-15 60-300 

 Lineaarinen Fresnel hei-

jastin (LFR) 
Putkimainen 10-40 60-250 

 Sylinterimäinen kouru-

keräin (CTC) 
Putkimainen 15-50 60-300 

 Parabolinen kourukeräin 

(PTC) 
Putkimainen 10-85 60-400 

Kaksiakseli-

nen, seuraava 

Parabolinen lautaskeräin 

(PDR) 
Piste 600-2000 100-1500 

 Heliostaattinen kenttä-

keräin (HFC) 
Piste 300-1500 150-2000 



9 

 

konvektiosta, heijastuksesta ja säteilystä johtuvia häviöitä. Absorptiolevyn tehtävänä on ab-

sorboida auringosta tuleva energia ja siirtää se kiertoaineeseen. (Tian, Y., Zhao, 2013.) 

 

Kuva 2. Tasokeräimen rakenne (Nieminen 2013) 

 

Tasokeräimissä on tärkeää varmistaa lämmönsiirto väliaineeseen tarpeeksi nopeasti, jotta 

systeemi ei ylikuumene. Kuumenemisen seurauksena aurinkokeräimen ja ympäristön läm-

pötilaero kasvaa, jolloin hyötysuhde laskee (Motiva 2022). Lämmönsiirron tehostamista on 

tutkittu esimerkiksi värähtelevällä virtauksella, huokoisilla lisämateriaaleilla, putkien kak-

soisvedoilla ja rivoilla. (Tian, Zhao, 2013.)  

 

2.2  Tyhjiöputkikeräimet 

Tyhjiöputkikeräin koostuu läpinäkyvästä putkesta, putken sisällä olevasta tyhjiöstä, absorp-

tiopinnasta, kupariputkesta ja lämmönsiirtoputkistosta. Rakenne esitetty kuvassa 3. Tyhjiö 

toimii eristeenä konvektiolle ja johtumiselle, minkä ansiosta tyhjiöputkikeräin voi toimia 

tasokeräintä korkeammissa lämpötiloissa. Tyhjiö myös auttaa pienentämään esimerkiksi 

kosteuden aiheuttamaa materiaalien heikkenemistä. Absorptiopinta absorboi auringon ener-

gian ja siirtää sen kupariputkeen. Kupariputken sisällä on nestettä, joka höyrystyy ja nousee 

putken yläosaan. Yläosa on liitetty lämmönsiirtoputkistoon, jossa höyrystynyt 
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lämmitysneste luovuttaa lämmön lämmönsiirtonesteelle, tiivistyy takaisin nesteeksi ja valuu 

kupariputken pohjalle aloittaen kierron uudestaan. (Kalogirou, 2004.) 

 

Kuva 3. Tyhjiöputkikeräimen rakenne (Motiva, 2020b) 

 

Tyhjiöputkikeräimen avulla saadaan hyödynnettyä paremmin auringon hajasäteily, jolloin 

sitä voidaan hyödyntää paremmin kylmissä ja pilvisissä olosuhteissa, mutta myös tilanteissa, 

joissa aurinko paistaa vähemmän ja matalammalta kuten keväällä ja syksyllä. Tyhjiön avulla 

keräintä voidaan hyödyntää myös talvella, kunhan aurinko paistaa.  

 

2.3  Keskittävät keräimet 

Keskittävissä keräimissä tuleva aurinkoenergia keskitetään ennen kuin se muunnetaan läm-

möksi. Keräin koostuu yksinkertaisesti heijastavista pinnoista ja absorptioputkesta tai -le-

vystä. Heijastimien vuoksi keräimiä voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa ja saavut-

taa korkeampi termodynaaminen hyötysuhde. Keskittävät keräimet voivat olla kiinteitä tai 

aurinkoa seuraavia keräimiä.   

 

Kiinteinä keräiminä käytetään parabolisia keräimiä, jotka vastaanottavat saapuvaa säteilyä 

laajalla kulmalla. Niissä hyödynnetään parabolista kourua, jossa kaksi heijastavaa pintaa 

ovat vastakkain, jolloin saadaan hyödynnettyä useammasta kulmasta saapuva säteily. Säteily 
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kohdistetaan heijastavasta pinnasta tiettyyn kohtaan, jossa absorptiopinta vastaanottaa sätei-

lyn ja siirtää energian eteenpäin. Kuvassa 4 on parabolinen kourukeräin, keskellä keräintä 

nähdään absorptioputki. (Kalogirou, 2014.) 

 

Kuva 4. Parabolinen kourukeräin Dubassa, Saudi Arabiassa (sbp, 2022)  

 

Aurinkoa seuraavissa keräimissä säteilyn tulokulma yritetään pitää mahdollisimman opti-

maalisena, jotta säteilystä saadaan mahdollisimman paljon energiaa talteen. Keräimet voivat 

olla joko yksi- tai kaksiakselisia. Yksiakselinen keräin seuraa aurinkoa vain yhdessä suun-

nassa (itä-länsi tai pohjoinen-etelä), kun taas kaksiakselinen vaihtoehto muuttaa sekä keräi-

men kallistuskulmaa, että suuntakulmaa aurinkoon nähden. Kaksiakselisella keräimellä au-

rinkoa voidaan siis seurata tarkasti. Keräimiä liikutetaan moottoreilla, joita ohjaavat joko 

elektroniset sensorit, jotka havaitsevat auringon valoa tai tietokoneohjelmistot, jotka saavat 

informaatiota auringon säteilyä mittaavilta sensoreilta. Moottoreiden avulla keräimiä voi-

daan myös suojata vaarallisilta olosuhteilta kuten tuulelta tai ylikuumenemiselta. (Kalogi-

rou, 2014.) 
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3  Energiavarastot 

Energiavarastot ovat tärkeässä osassa aurinkolämmön hyödyntämisessä, koska auringosta 

saa energiaa vain silloin kun se paistaa. Tämän vuoksi on oltava tehokas energianvarastoin-

tijärjestelmä, jotta lämmön kulutus ja tuotanto saadaan kohtaamaan. Tässä työssä ei pereh-

dytä syvällisemmin energianvarastointitapoihin, mutta käsitellään lyhyesti, minkälaisia 

energiavarastoja on olemassa. 

 

Energiavarastojen suunnittelussa on huomioitava teknilliset ominaisuudet, kustannustehok-

kuus ja ympäristövaikutukset. Varastot jaotellaan kolmeen pääryhmään, jotka ovat tuntuvan 

lämmön varastointi, latenttilämmön varastot ja kemialliset lämpövarastot. Tuntuvan lämmön 

varastoinnissa energia varastoidaan muuttamalla varastointiaineen lämpötilaa. Tämä on hal-

vin keino varastoida lämpöä, mutta varastointikapasiteetti on pienin, jonka vuoksi varastoin-

tiainetta on oltava paljon. Tuntuvan lämmön varastoinnin kapasiteetti saadaan määritettyä 

kaavalla 

 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝𝑑𝑇 (1) 

 

, jossa Q on lämmön varastointikapasiteetti [J], m on aineen massa [kg], cp on aineen omi-

naislämpökapasiteetti [J/kgK] ja dT on lämpötilan muutos [K].  

Latenttilämmössä lämpöä varastoidaan aineen olomuodon muutoksessa varastoituvana ener-

giana. Koska entalpiat ovat olomuodonmuutoksissa korkeammat kuin lämmityksessä, saa-

vutetaan latenttilämmöllä parempi varastointikapasiteetti. Latenttilämmön varastoiden 

huono puoli on kuitenkin aineiden huono lämmönjohtavuus. Kemiallisten lämpövarastoiden 

toiminta perustuu palautuviin kemiallisiin reaktioihin, joissa lämpöä sitoutuu ja vapautuu 

tiettyjen kemikaalien reaktioissa hyvin paljon. Kemiallisissa varastoissa on paras varastoin-

tikapasiteetti, mutta sen käyttöä rajoittavat monimutkaiset reaktiot ja reaktioiden toistuvuus 

ja siksi se onkin vasta tutkimusasteella. (Xu, Wang, Li, 2014.)  
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Tehokkain lämmönvarastointitapa hyödyntää sekä lyhytaikaisia (kaukolämpöverkko, vesi-

tankit yms.), että pitkäaikaisia lämpövarastoja. Pitkäaikaisista varastoista suosituin on pora-

kaivovarastot (Borehole Thermal Energy Storage, BTES), koska ne ovat halvimpia ja hel-

poimpia asentaa. Ne koostuvat maaperään poratuista rei’istä, joihin syötetään lämpöputkia, 

jotka toimivat lämmönvaihtimina maaperän ja lämmönsiirtonesteen välillä. Varaston kokoa 

voidaan helposti kasvattaa poraamalla lähistölle lisää reikiä. Huonona puolena porakaivova-

rastoilla on maaperän huono lämpökapasiteetti ja suhteellisen suuret lämpöhäviöt maaperän 

kautta verrattuna esimerkiksi vesisäiliöön. (Guelpa, Verda, 2019.)  
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4  Aurinkolämmön integrointi kaukolämpöön 

Kun aurinkolämpö liitetään verkkoon, täytyy huomioida kolme asiaa: aurinkolämpöön käy-

tettävä teknologia, aurinkolämpöverkon integrointi kaukolämpöverkkoon ja molempien 

verkkojen hallinnointi. Näitä kohtia muuttamalla saadaan erilaisia järjestelmätyyppejä. Au-

rinkolämpöä tuottava teknologia valitaan vallitsevien säteilyolosuhteiden mukaan ja sama 

teknologia sopii moneen eri järjestelmätyyppiin. Suurin ero järjestelmätyyppien välillä tulee 

aurinkolämmön integroinnista kaukolämpöverkkoon. Verkkojen hallinnointi taas riippuu 

valittavasta järjestelmästä. (Perez‐Mora et al., 2018.) 

 

Aurinkolämpöosuus (eng. solar fraction) kuvaa aurinkolämmöllä tuotettua osuutta tarvitusta 

lämpökuormasta. Pienillä aurinkolämpöosuuksilla (< 50%) ei vaadita muuta lämpövarastoa 

kuin kaukolämpöverkko itse. Aurinkolämpöosuuksien noustessa on kuitenkin systeemissä 

tarve lämpövarastolle. Lämpövarastoja voi olla monenlaisia ja tästä syntyy monenlaisia jär-

jestelmätyyppejä. Keskeisimmät järjestelmätyypit ovat kuitenkin keskitetty ja hajautettu 

systeemi, sekä rakennuskohtaiset ratkaisut. (Perez‐Mora et al., 2018.) 

 

4.1  Keskitetty systeemi 

Keskitetyssä systeemissä aurinkolämpö syötetään suoraan kaukolämpöä tuottavan laitoksen 

järjestelmään. Aurinkokeräimet sijaitsevat yleensä lähellä laitosta ja järjestelmään on usein 

liitettynä myös pitkän ajan lämpövarasto, jonka avulla voidaan saavuttaa suuri aurinkoläm-

pöosuus. Keskitetty systeemi liitetään lähes aina olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon ja 

sillä pyritään vähentämään muiden polttoaineiden käyttöä. (Miedaner, Pauschinger, 2012.) 

 

4.2  Hajautettu systeemi 

Hajautetussa systeemissä aurinkokeräimet voivat olla missä vain otollisessa paikassa ja 

lämpö syötetään suoraan kaukolämpöverkkoon eikä laitokseen. Nämä systeemit 
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hyödyntävät usein itse kaukolämpöverkkoa lämpövarastonaan. Myös hajautetut systeemit 

liitetään lähes aina olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon. (Miedaner, Pauschinger, 2012.)  

 

4.3  Rakennuskohtaiset ratkaisut 

Rakennus- tai asuinaluekohtaiset ratkaisut ovat pieniä kaukolämpöverkkoja. Ne voidaan liit-

tää olemassa olevan verkon rinnalle ja ne rakennetaankin yleensä samaan aikaan rakennus-

ten kanssa. Näissä ratkaisuissa voidaan hyödyntää sekä keskitettyä, että hajautettua systee-

miä kohteen sijainnin ja tyypin mukaisesti. Aurinkokeräimet voidaan sijoittaa lähelle läm-

pölaitosta tai ne voidaan asentaa rakennusten katoille. Nämä keräimet voivat olla liitettynä 

suoraan kaukolämpöverkkoon tai vaihtoehtoisesti lämpövarastoon. (Perez‐Mora et al., 

2018.) Eri vaihtoehdot on esitetty kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. Aurinkolämpösysteemien vaihtoehdot 

 

4.4  Haasteet ja kannattavuus 

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on listannut SDH:n haasteiksi ja riskeiksi seuraavia asi-

oita (Leoni, Schmidt, Geyer, Reiter, 2020): 

• Pitkä takaisinmaksuaika vähentää sijoittajien kiinnostusta 
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• Sähkön hinnan lasku, lisää kilpailua (power-to-heat) 

• Keräinalueet saattavat vahingoittua (esim. luonnonkatastrofit) 

• Maa-alueiden hinta nousee 

• Huono tietotaito heikentää päättäjien päätöksentekoa 

 

Muita haasteita on muun muassa kausivarastoinnin tarve, korkeat lämpötilat lämpöverkoissa 

ja se että teknologia on vasta kehitysvaiheessa, jolloin on vaikea arvioida pitkän ajan näky-

miä. Myös kesä- ja talvikausien lämmityserot ovat haaste, sillä jos kapasiteetti mitoitetaan 

vastaamaan kesäajan tarvetta, ei se riitä talvikauden lämmitykseen. Toisaalta järjestelmää ei 

kannata myöskään ylimitoittaa yli kesän tarpeitten. Kausivarastoilla päästään tällä hetkellä 

parhaimmillaan keskiarvoisesti noin 50% vuosittaiseen aurinkolämpöosuuteen. (Li, Nord, 

2018.) 
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5  Aurinkolämpö maailmalla 

Ensimmäiset aurinkolämpölaitokset kaukolämmön tuotantoon rakennettiin jo 1970-luvun 

lopulla Ruotsissa. Sen jälkeen laitoksia on asennettu Tanskaan, Saksaan, Itävaltaan ja Ruot-

siin ja Tanska onkin nykyään edelläkävijä SDH:n hyödyntämisessä. (Perez‐Mora et al., 

2018.)  

 

5.1  Säteilyolosuhteet 

Etelä-Suomessa säteilyolosuhteet vaihtelevat heinäkuun noin 200 kWh/m2 aina joulukuun 

noin 3 kWh/m2. Vuodessa säteilyä saadaan noin 1000–1100 kWh/m2 kun parhaimmilla alu-

eilla päästään jopa 2500 kWh/m2 (European Union, Joint Research Centre, 2019). Sätei-

lyolosuhteissa samanlaisia ovat esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja suurin osa Saksaa kuten ku-

vasta 6 voidaan nähdä. Tanskassa ja Ruotsissa jo toimiviksi todetut käytännöt voitaisiin hyö-

dyntää siis myös Suomessa.  

 

 

Kuva 6. Säteilyolosuhteet Euroopassa (European Union, Joint Research Centre 2022) 
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5.2  Tanska 

Yli 64% kotitalouksien lämmöstä tuotetaan Tanskassa kaukolämmöllä. Vuoden 2016 lopulla 

Tanskassa oli yli 110 aurinkolämpölaitosta ja aurinkokeräinten yhteenlaskettu pinta-ala oli 

yli 1,3 miljoonaa m2. Vuosien 2012 ja 2016 välillä keräimillä kerättiin säteilyä vuosittain 

313–577 kWh/m2 ja näin ollen hyödynnettiin auringon säteilyä 27,6–50,8% tehokkuudella. 

Muutokset johtuvat mm. säiden vaihtelusta sijainnista ja vuodesta riippuen, sekä kaukoläm-

pöverkkojen eri lämpötilatasoista, jotka vaikuttavat lämpöominaisuuksiin. (Furbo et al., 

2018.) 

 

Tanska on maailman johtava aurinkolämpöä hyödyntävä maa, sekä asennettujen systeemien 

määrässä, että kapasiteetissa. Tanska on myös ainut maa maailmassa, jonka aurinkolämpö-

laitokset ovat markkinalähtöisiä ja kaupallisia. Tähän suosioon on monia syitä, joita löytyy 

sekä Tanskan päättävistä elimistä, kansasta, että yrityksistä. Ensimmäinen aurinkolämmön 

käyttöä ajava asia on kaukolämmön yleisyys Tanskassa. Valmis kaukolämpöverkko pienen-

tää aurinkolämmön vaatimaa investointia ja lisää kiinnostusta. Toinen hyödyttävä asia on 

Tanskan verotus maakaasua kohtaan, jonka ansiosta aurinkolämpö on kilpailukykyinen pe-

rinteisten energiantuotantotapojen kanssa. Tanskan kaukolämpöyhtiöt ovat suurimmaksi 

osaksi yhteisöjen omistuksessa, joten yrityksillä on suurempi halu rakentaa aurinkolämpöä 

ja siihen käytettävä maa-ala on usein halpaa. Viimeisenä pointtina voidaan pitää luotettavia 

ja tehokkaita aurinkokeräimiä, jotka on tuotettu Tanskassa. Käytetyistä aurinkokeräimistä 

yli 70% on tanskalaisen Arcon-Sunmark A/S yrityksen tuottamia ja niille voidaan olettaa 

jopa 30 vuoden käyttöikää. (Tian et al., 2019.)  

 

Suurin osa Tanskassa käytettävistä keräimistä on tasokeräimiä. Useimmissa tapauksissa sys-

teemit ovat suoraan liitetty olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon ja aurinkokeräinalueet 

ovat maaseudulla, jossa maa-alue on halpaa. Yleisimmät varastointikeinot ovat vesikaivoi-

hin ja porakaivoihin varastointi. Kuvassa 7 on maailman suurin aurinkolämpölaitos 0,16 km2 

keräinalalla Silkeborgissa, Tanskassa. 
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Kuva 7. Silkeborgin aurinkolämpölaitos (Solar District Heating, 2016) 

 

Tanska on myös alkanut tutkia keskittävien keräimien ja tasokeräimien yhdistettyä lämpö-

laitosta, joissa siirtonesteen lämpötilaa nostetaan tasokeräimien jälkeen vielä keskittävissä 

keräimissä. Näin saadaan tehokkaammin lämmitettyä neste kaukolämpöverkon vaatimalle 

tasolle. (Tian et al., 2019.) 

 

5.3  Drake Landing 

Kanadassa Calgaryn eteläpuolella sijaitseva yhteisö hyödyntää lämmityksessään aurinko-

lämpöä. Yhteisö on päässyt yli 90% aurinkolämpöosuuksiin viimeisten 12 vuoden käytön 

aikana ja vuosina 2012–2016 keskiarvo oli 96%. Hankkeessa hyödynnetään porakaivoja 

kausittaisessa lämmönvarastoinnissa. Drake Landingin aurinkolämpöhanke on näyttänyt, 

että aurinkolämpöä voidaan tuottaa pohjoisillakin alueilla ja jopa selvitä sen avulla. Hanketta 

on tutkittu ja on todettu, että aurinkolämpöratkaisut voisivat toimia Isossa-Britanniassakin. 

Pohjois-Amerikkaan ei ole kuitenkaan rakennettu tämän jälkeen lisää aurinkolämpövoima-

loita, sillä se ei pysty kilpailemaan edullisemman maakaasun kanssa. (Drake Landing Solar 

Community, 2019.) 
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5.4  Suomi 

Aurinkolämpöjärjestelmät ovat Suomessa toistaiseksi suurimmaksi osaksi rivi- ja kerrosta-

lokokoluokan käyttöveden ja tilojen lämmitystä ja niitä käytetään mm. toimistokiinteistöissä 

(Leppäkoski, 2018) ja uimahalleissa (Kuokkanen, 2017). Mikkeliläinen Savosolar on aurin-

kolämpötekniikan edelläkävijä Suomessa ja se on toimittanut aurinkolämpöjärjestelmiään 

17 maahan neljällä mantereella. Savosolar on toteuttanut myös muutaman kaukolämpöön 

integroidun aurinkolämpökohteen Suomessa. Myrskylässä sijaitseva Kirkkojärven asuinalue 

on kaukolämpöverkossa, jonka lämpö tuotetaan aurinkokeräinten ja maalämpöpumppujen 

avulla. Ristiinassa kaukolämpöä tuotetaan aurinkolämmön ja puuhakekattilan hybridiratkai-

suna ja Limingassa aurinkolämpöjärjestelmällä pyritään kattamaan mahdollisimman suuri 

osa kesäajan lämmöntarpeesta, öljynkulutuksen laskemiseksi. Limingan keräinala on 356 m2 

ja se on tällä hetkellä Suomen suurin järjestelmä (kuva 8). Puumalaan ollaan rakentamassa 

aurinkolämpöjärjestelmää, jonka keräinpinta-alaksi on suunniteltu 400 m2. Käytännön ko-

keiluja ja mielenkiintoa siis löytyy myös Suomesta. (Savosolar, 2018.) 

 

Kuva 8. Tasokeräimiä Limingassa (Savosolar, 2018)  

 

Rehman, Hirvonen, Sirén, (2017) ja Hirvonen, ur Rehman, Deb, Sirén, (2017) ovat tutkineet 

aurinkolämmön hyödyntämistä pohjoisilla leveysasteilla, erityisesti Suomessa, simulaatioi-

den avulla. Rehman et al. tutki eri konfiguraatioita aurinkolämpöratkaisujen toteuttamiseen. 

Tutkimuksessa oli pyritty huomioimaan eri muuttujia kuten rakennusratkaisut, lämmön va-

rastointitavat ja sääolosuhteet. Tuloksena huomattiin, että aurinkolämmön hyödyntäminen 
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pohjoisilla leveysasteilla on mahdollista lämpövarastojen avulla. Kun tähän lisätään aurin-

kosähköllä toimivat lämpöpumput, saadaan energiasta entistä puhtaampaa. Systeemit täytyy 

kuitenkin suunnitella tapauskohtaisesti, sillä tietyt komponentit toimivat tietyissä olosuh-

teissa parhaiten. Myös Hirvonen et al. tutkimus aurinkolämpösysteemien optimoinnista tu-

kee tätä väitettä. Tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi Suomen lämmöntarpeesta 95% 

voitaisiin tuottaa aurinkolämmöllä. Tähän kuitenkin vaadittaisiin 49000 € investointi jo-

kaista taloa kohden. Kohtuullisemmalla 30000 €/talo hinnalla voitaisiin saavuttaa 80% au-

rinkolämpöosuus.   
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6  Johtopäätökset 

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen ja sen eteen 

on tehtävä valtavasti töitä ja päätöksiä. Suomen päästöistä noin 30 % tulee lämmityksestä ja 

lähes puolet lämmityksestä katetaan kaukolämmön avulla. Uusiutuvien ja hiilineutraalien 

polttoaineiden, kuten aurinkolämmön, hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa on siis tär-

keä tutkia ja toteuttaa, jotta tavoitteita voidaan saavuttaa.  

 

Aurinkolämmön haasteena on mm. suuret investointikustannukset, sääolojen armoilla oleva 

epävakaa tuotanto, päättäjien huono tietotaito, sekä lämmöntuotannon ja sen tarpeen kohtaa-

mattomuus. Pahimmillaan aurinkolämmön käyttö voisi lisätä fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä, jos niitä pitäisi käyttää ns. varavoimana aurinkolämmön tilalla. Lisäksi aurinkoläm-

mön tuotanto vaatii suuria maa-alueita, jos se halutaan toteuttaa tehokkaasti. Näihin haastei-

siin täytyy pystyä vastaamaan, jos halutaan tuottaa puhdasta energiaa auringon avulla. 

 

Aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on todettu toimivaksi keinoksi, 

sekä tutkimuksilla ja simulaatioilla, että käytännön kokeiluina. Tekniikkaa hyödynnetään 

myös pohjoisilla leveysasteilla, kuten Tanskassa, jossa säteilyolot ovat Etelä-Suomen ta-

solla. Kausivarastoinnin avulla pystytään tasaamaan vuodenaikojen vaihtelusta johtuvaa 

epäsuhtaa lämmityksen ja tuotannon välillä ja näin saavuttamaan korkeampi aurinkoläm-

pöosuus. Erilaisten ratkaisuiden paljous voi tuottaa ongelmia yhdistää systeemejä jo ole-

massa oleviin lämpöverkkoihin ja toisiinsa. Optimointia kehittämällä saadaan minimoitua 

systeemien koot ja samalla investointien kustannukset.  

 

Aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa on siis todistetusti jo mahdol-

lista. Energianvarastointitekniikoiden kehittyminen luo vielä paremmat edellytyksen aurin-

kolämmön hyödyntämiselle ympärivuotisesti. Toki aurinkovoimaloiden kustannuksista ja 

hallinnoinnista on saatava parempi kuva ennen suuremman kokoluokan toimintaa.  
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