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Tässä työssä tutkittiin aurinkolämmön käytön mahdollisuuksia rakennuksen 

lämmittämiseen suomessa. Aurinkolämmön energia voidaan kerätä talteen 

aurinkokeräimellä. Aurinkokeräintyypit jaetaan kiertoaineen ja rakenteen mukaan eri 

ryhmiin. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan tasokeräimiä ja tyhjiöputkikeräimiä, joiden 

kiertoaineena toimii vesi tai ilma. Keräinten hyötysuhteet ja saatava lämmitystehot 

lasketaan samalla tavalla, kiertoaineesta tai keräintyypistä riippumatta. Tarvittava 

lämmitysteho lasketaan sääalueella I sijaitsevan 150 m2 pohjapinta-alallisella 

kuvitteellisella rakennuksella. Rakennukselle luodaan kolme eri eristysvaihtoehtoa. 

Lämmitysjärjestelmänrakenne valitaan kiertoaineen mukaan. Aurinkolämmön 

hyötylaskenta tehdään 10 m2 keräimen tuottamalla teholla ja 1.2.2012 päivän 

sähkönhinnoilla.  
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 A   pinta-ala     [m²] 

 C   käyttökustannukset vuodessa   [€/a] 

 cp   ominaislämpökapasiteetti   [J/(kgK)] 

 E   energia      [Wh] 

 FR   keräimen lämmönsiirtokerroin  [-] 

 H   ominaislämpöhäviö    [W/K] 

 I   investointi kulut    [€] 

  K   aurinkoenergian tuottamat säästöt vuodessa [€/a] 

 m   takaisinmaksu aika    [a] 

 n   korkokausien lukumäärä   [-] 

 n   vuotoilmakerroin    [1/h] 

 n50   rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku   [1/h]  

 p   korkoprosentti     [%] 

 Q   lämmitysenergia    [Wh] 

 qm   massavirta     [kg/s] 

 qv   tilavuusvirta     [m³/s] 

 S   auringon säteilyvoimakuus   [Wh/m2] 

 t   aika      [h] 

 T   lämpötila     [ºC] 

 U    lämmönläpäisykerroin   [W/(m²K)] 

 UL   keräimen lämpöhäviökerroin   [-] 

 W   sähköenergia      [Wh] 

 V   tilavuus     [m³] 

 εLP   lämpökerroin     [-] 

 η   hyötysuhde     [-] 

 ρ   tiheys      [kg/m³] 
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Alaindeksit 

 a  vuosi 

 aur  aurinko 

 c  keräin 

 d  vuorokausi 

 henk  henkilö 

 i  ilma 

 in  sisääntuleva 

 iv  ilmanvaihto 
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 lp  lämpöpumppu 
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 s  sisäilma 
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 use  käyttöön saatava 

 w  vesi 

 v  viikko 

Käytetyt lyhenteet 
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1. JOHDANTO 

Aurinkoenergia on oman tähtemme, auringon, tuottamaa energiaa. Energia kantautuu 

auringosta maapallolle säteilynä. Aurinkoenergian käyttö jaetaan kahteen alaryhmään, 

epäsuora ja suora aurinkoenergian käyttö. Epäsuoria ovat esim. puitten fotosynteesi ja 

tuulivoima. Suora menetelmiä ovat auringon säteilyenergian muuntaminen sähköksi tai 

lämmöksi. Sähköksi muuntaminen tapahtuu puolijohteista valmistetuilla aurinkokennoilla. 

Lämmöksi muuttaminen tapahtuu absorptioaineen avulla. Tässä työssä keskitytään 

aurinkoenergian muuntamista lämmöksi tasokeräimillä. 

Talojen huoneilma pyritään pitämään 20–25°C alueella. Tämmöisen lämmön tuottaminen 

aurinkoenergian avulla onnistuu helposti. Suomen olosuhteissa huonona puolena on 

lämmityksen tarve juuri silloin, kun aurinkoenergiaa on vähän. Pitkä ja pimeä talvi ei ole 

hyväksi aurinkoenergialle. Kesällä lämpöä riittää ilman erillistä järjestelmää. Syksyllä ja 

keväällä aurinko paistaa ja rakennuksia tarvitsee lämmittää. Nämä vuodenajat 

mahdollistavat rakennusten lämmittämisen aurinkoenergialla. 

Nykyajan rakennuksissa on lämmöntalteenottojärjestelmiä, sekä tarvittava 

lämmitysenergian määrä on huomattavasti alempi kuin vanhoissa rakennuksissa. Eristys on 

parantunut ja ilmastointilaitteet tehostuneet. Lisäämällä lämmitysjärjestelmään 

aurinkokeräin, onnistutaan vähentämään ulkopuolisen lämmitysenergian tarvetta. Tällä 

tavalla saadaan kuluttajalle säästöjä ja uusiutuvan energian käyttöä saadaan lisättyä.  
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2. AURINKOENERGIA JA LÄMMITYSTARVE 

Talteen otettava auringonenergian määrä tarvitsee tasapainottaa tarvittavaan 

lämmitysenergian tarpeeseen. Rakennuksen eristyksen laatu vaikuttaa lämmitysenergian 

tarpeeseen. Aurinkoenergian määrään taas vaikuttaa sijainti, sääolosuhteet ja aika. 

Aurinkoenergian määrä vaihtelee paljon ja tämän takia laskelmissa käytetään mittauksia 

monen vuoden ajalta ja näitten avulla arvioidaan saatava aurinkoenergia (Kreider 1981, 2-

21)  

2.1. Auringon säteily maanpinnalla 

Maapallo ei ole kohtisuoraan aurinkoa kohti, vaan 23,5 asteen kulmassa. Tämä aiheuttaa 

auringon lakipisteen muuttumisen vuoden aikana. Aurinko on suomessa korkeimmillaan 

kesäpäivänseisauksen aikana ja matalimmillaan talvipäivänseisauksen aikana. Vuoden 

aikana aurinko liikkuu näitten kahden pisteen välillä edestakaisin. Auringon liikkuminen 

taivaalla vaikuttaa säteilyn määrään eri päivinä (Boyley 2004, 25). 

Säteilyn määrään vaikuttaa sääolosuhteet, varjostumat ja kellon aika. Sääolosuhteisiin ja 

kellon aikaan ihminen ei voi vaikuttaa. Varjostumat voidaan minimoida keräimen oikealla 

asennuksella. Horisontaalisella tasolla mitattu säteily ei ole maksimiarvo, joka voidaan 

saavuttaa. Kun keräin asennetaan oikeaan kulmaan, auringon säteily osuu kohtisuoraan 

keräimeen. Tällöin energia määrä, joka saavutetaan, on suurempi. Suomessa keräimen 

optimaalinen kulma on aina kallellaan. Tämä lisää saatavaan säteilyyn myös heijastuksen. 

Maan pinnan kautta heijastunut säteily saadaan nyt hyötykäyttöön(Boyley 2004, 24–26). 
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2.2. Lämmityksen tarve 

Jotta pystymme päättämään lämmitysjärjestelmän koon, meidän pitää tietää rakennuksen 

lämmitysenergiankulutus. Tämän määrittelemme suomen rakennusmääräyskokoelman D5 

mukaan (Suomen RakMK D5, 2007). Aloitetaan koko rakennuksen energian kulutuksella, 

joka jakautuu kolmeen osaan. 

 �rakennus = 
lämmitys + �laitesähkö + 
jäähdytys,	tilat (1)  

missä 

 Erakennus  rakennuksen energiankulutus    [kWh] 

 Qlämmitys  rakennuksen lämmitysenergiankulutus  [kWh] 

 Wlaitesähkö   rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus  [kWh] 

 Qjäähdytys, tilat  rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus [kWh] 

Nyt olemme ainoastaan kiinnostuneet Qlämmitys osiosta, joka myös jakautuu kolmeen eri 

osaan. 

 
lämmitys = 
lämmitys	tilat + 
lkv + 
LP/�LP (2)  

missä 

 Qlämmitys, tilat  rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus [kWh] 

 Qlkv   käyttöveden lämmityksen energiankulutus  [kWh] 

 QLP   poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä  
    ja tilojen tai käyttöveden lämmityksessä   
    hyödynnetty energia     [kWh] 
 εLP   poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin [-] 

Pyrimme nyt vaikuttamaan lämmitysenergiankulutukseen Qlämmitys tilat, mutta eri 

aurinkoenergiajärjestelmissä voidaan myös vaikuttaa lämpimän käyttölveden 

energiankulutukseen Qlkv. Tästä kerrotaan enemmän luvussa 4 lämmitysjärjestelmät. 

Rakennuksen tilojen lämmitys lasketaan seuraavalla kaavalla. 
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lämmitys	tilat = 
lämmitys	tilat,	netto + 
lämmitys	tilat,	häviöt − 
LP,	tilat (3)  

missä 

 Qlämmitys, tilat, netto tilojen lämmityksen nettoenergiantarve  [kWh] 

 Qlämmitys, tilat, häviöt rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän  

    lämpöhäviöenergia     [kWh] 

 QLP, tilat   poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä  

    ja tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia [kWh] 

Tarkoituksemme on lämmittää tiloja aurinkoenergialla. Tämä jakautuu seuraavan yhtälön 

mukaisesti. 

 
lämmitys	tilat,	netto = 
joht + 
vuotoilma + 
iv − 
sis.lämpö (4)  

missä 

 Qjoht   rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia  [kWh] 

 Qvuotoilma  vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia  [kWh] 

 Qiv   ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia [kWh] 

 Qsis.lämpö  lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään  

    lämmityksessä      [kWh] 

Tämä arvo on haluamamme tulos, jota käytetään rakennuksen vertailussa myöhemmin. 

Jotta voimme laskea arvot, meidän pitää selvitää miten jokainen termi lasketaan. 

Johtumisen lämpöenergialle pätee yhtälö 

 
joht = "#joht(%s − %u)'( (5)  

missä 

 ΣHjoht   rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö [W/K] 

 A   rakennusosan pinta-ala    [m²] 

 Ts   sisäilman lämpötila     [ºC] 

 Tu   ulkoilman lämpötila     [ºC] 
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 ∆t   ajanjakson pituus     [h] 

Vuotoilman lämpöenergia voidaan laskea yhtälöstä 

 
vuotoilma = 	 #vuotoilma	(%s − %u)'t (6)  

 #vuotoilma	 = )i*pi+v,	vuotoilma (7)  

 +v,	vuotoilma = ,vuotoilma-/3600 (8)  

 ,vuotoilma = ,50
25  (9)  

missä 

 Hvuotoilma  vuotoilman ominaislämpöhäviö   [W/K] 

 ρi   ilman tiheys      [kg/m³] 

 cpi   ilman ominaislämpökapasiteetti             [Ws/kgK] 

 qv, vuotoilma  vuotoilmavirta      [m³/s] 

 nvuotoilma  rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa [1/h] 

 V   rakennuksen ilmatilavuus    [m³] 

 n50   rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku  

    50 Pa:n paine- erolla     [1/h] 

Ilmanvaihdon lämpöenergia saadaan yhtälöstä 

 
iv = "(#iv	(%s − %u)'() (10)  

 #iv	 = )i*pi+v,	poisto(d3(v(1 − 5a) (11)  

missä 

 Hiv   ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö   [W/K] 

 qv, poisto   poistoilmavirta     [m³/s] 
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 td   ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen  

    vuorokautinen käyntiaikasuhde   [h/24h] 

 tv   ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen  

    käyntiaikasuhde            [vrk/7vrk] 

 r    muuntokerroin, joka ottaa huomioon  

    ilmanvaihtolaitoksen  vuorokautisen käyntiajan 

 ηa   ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton 

    (LTO) vuosihyötysuhde tai keskimääräinen  

    hyötysuhde laskentajaksolta,     [-] 

Hyödynnettävien lämpökuormien yhtälö on seuraavanlainen. 

 
sis.lämpö = 5lämpö
lämpökuorma 
(12)  

 
lämpökuorma = 
henk + 
lämmityskuorma

+ 
lkv,kuorma + 
säh + 
aur 
(13)  

missä 

 Qsis.lämpö   rakennuksen lämpökuormien lämpöenergia,  

    joka hyödynnetään lämmityksessä   [kWh] 

 ηlämpö   lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste [-] 

 Qlämpökuorma  rakennuksen lämpökuormaenergia  

    eli muun kuin säätölaitteilla ohjatun lämmityksen 

    kautta rakennuksen sisälle vapautuva lämpöenergia [kWh] 

 Qhenk   henkilöiden luovuttama lämpöenergia  [kWh] 

 Qlämmitys, kuorma  tilojen lämmitysjärjestelmästä rakennuksen  

    sisälle vapautuva lämpökuormaenergia  [kWh] 

 Qlkv, kuorma  käyttöveden lämmitysjärjestelmästä rakennuksen 

    sisälle vapautuva lämpökuormaenergia  [kWh] 

  

Qsäh   valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle 
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     vapautuva lämpökuormaenergia   [kWh] 

 Qaur   ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva  

    auringon säteilyenergia    [kWh] 

Luodaan kuvitteellinen rakennus vertailua varten. Rakennuksen pohjapinta-ala on 150 m2 ja 

rakennus on neliön muotoinen. Huonekorkeus on 2,5 m. Rakennuksen sisälämpötilan 

oletetaan olevan 21 °C. Rakennuksen sijainti on Helsinki-Vantaan lentokentän 

läheisyydessä eli sääalue on alue I. Kuvitteelliselle rakennukselle luodaan kolme eri 

eristysvaihtoehtoa: hyvä eristys, normaali eristys ja huono eristys. Normaali eristys 

kuvastaa nykyaikaisen rakennuksen eristystä, kun taas hyvin eristetty rakennus kuvaa 

matalaenergiatalon eristystä. Huonosti eristetty talo kuvaa vanhaa rakennusta. 

Kuvassa 1 on eri rakennustyypien lämmitysenergian tarve sääalueella yksi. Muiden 

sääalueitten lämmitysenergian tarpeet on esitetty liitteessä I. Huomaamme normaallisti ja 

huonosti eristetyn rakennuksen tarvitsevan lämmitystä yhdeksänä kuukautena, kun taas 

hyvin eristetyn talon vain seitsemänä kuukautena vuodesta.  

 

Kuva 1. Rakennuksien lämmitysenergian tarve kuukausittain 
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2.3. Aurinkoenergian määrä 

Aurinkopaneeli voidaan asentaa eri kulmiin. Yleensä asennuspaikka määrittää paneelin 

kulman. Seinään asennetun paneelin kulma on 90°. Katolle asennettu paneeli on yleensä 

samassa kulmassa kuin katto. Harjakatolle tämä on n. 35°. Horisontaaliselle tasolle 

asennettu paneelin kulma on 0°. Koska aurinko on eri korkeudella eri aikaan päivästä, 

paneelin asennuskulma vaikuttaa saatavaan energian määrään. Kuvassa 2 on esitelty eri 

kulmiin asennettujen paneelien saama teho eri kuukausina. Arvojen laskemiseen on 

käytetty 2006-2010 mitattuja arvojen keskiarvoa. Mittaus paikkana on Helsinki-Vantaan 

lentokentän sääasema. Liitteessä I on esitetty eris sääalueilla sijaitsevien kaupunkien 

aurinkoenergia määrät. Tiedot on kerätty RETscreen ohjelmalla.  

 

 

Kuva 2. Aurinkoenergian määrät kuukaudessa eri asennuskulmilla 

 

Koska tarkoituksemme on hyödyntää aurinkoenergiaa rakennuksen lämmittämiseen, 
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maaliskuu välille suurimmat arvot. 35° asteen kulmaan asennettu paneeli antaa suurimmat 

arvot huhtikuun ja syyskuun välille. Molemmat asennuskulmat ovat hyviä rakennuksen 

lämmittämiseen, mutta jos paneeleita käytetään myös veden lämmittämiseen, 35° asteen 

kulmaan asennettu paneeli antaa suuremman hyödyn, kun myös kesällä saadaan energiaa 

käyttöveden lämmittämiseen. Nyrkkisääntönä keräimen optimaaliselle asennuskulmalle 

voidaan pitää leveyspiiri ±15° (Boyley 2004, 24). Tämä toimii, jos halutaan kerätä energiaa 

ympäri vuoden. Jos halutaan painottaa keräämistä kesälle, asennuskulmaa kannattaa 

pienentää. Talveksi painotettuun keräilyyn kulmaa kannattaa vastaavasti kasvattaa. Kuvassa 

2 ei ole huomioitu varjojen aiheuttamaa haittaa. Katolle osuu harvemmin varjo kuin 

seinälle korkeamman sijoituspaikan takia.  
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3. AURINKOKERÄIMET 

Auringon säteily saadaan muutettua lämmöksi absorptioaineen avulla. Tämä on yleensä 

musta materiaali. Hyvä absorptioaine ei heijasta säteilyä, eikä päästä valoa lävitseen. 

Mustalla värillä estetään läpäisy ja heijastus. Kun säteily saadaan muutettua lämmöksi 

absorptioaineeseen, se täytyy siirtää hyötykäyttöön. Tunnetuin aine lämmön siirtämiseen 

aurinkokeräimissä on vesi, mutta lämmön voi siirtää myös ilman avulla. Tämä jakaa 

tasokeräimet kahteen eri ryhmään: Vesi- ja ilmakeräimet. Suurin lämpötilan nousu saadaan 

tyhjiöputkikeräimillä, joissa kiertoaineena voi olla ilma tai vesi. Erilaisen rakenteen takia, 

tyhjiöputkikeräimet käsitellään erikseen. 

Taso- ja tyhjiöputkikeräimille hyötysuhde lasketaan samalla tavalla yhtälöllä 

 5 = 
use

in

 (14)  

missä 

 η   hyötysuhde      [-] 

 Quse   käyttöön saatava lämpöenergia   [kWh] 

Qin   keräimeen kohdistuva lämpöenergia   [kWh] 

Keräimelle tuleva energia saadaan laskettua auringonsäteilyn voimakkuuden ja keräimen 

pinta-alan avulla. 

 
in = 6c8 (15)  

missä 

 Ac   keräimen pinta-ala     [m2] 

 S   auringon säteilyvoimakuus    [Wh/m2] 

Tiedetään, että hyödyksi saatu energia voidaan laskea keräimeen tulevan ja lähtevän fluidin 

lämpötilojen avulla.  
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use = +m*p(%out − %in) (16)  

missä 

 qm   massavirta      [kg/s] 

 cp   kiertoaineen keskimääräinen  

ominaislämpökapasiteetti    [J/(kgK)] 

 Tout   ulostulevan kiertoaineen lämpötila   [ºC] 

 Tin   sisääntulevan kiertoaineen lämpötila   [ºC] 

Sijoittamalla yhtälöt (15) ja (16) yhtälöön (14) saadaan 

 5 = +m*p(%out − %in)
6c8  (17)  

Toisaalta tiedämme keräimen hyötysuhteen riippuvan voimakkaasti ympäristön 

olosuhteista, erityisesti säteilyn voimakkuudesta (Rojas 2008, 756–757). Kaikille 

tasokeräimille pätee yhtälö (18) (Duffie 1991, 278). 

 
use = 6c9R(8 − ;L(%in − %u)) (18)  

missä 

 FR   keräimen lämmönsiirtokerroin   [-] 

 UL   keräimen lämpöhäviökerroin   [Wh/Km2] 

Yhdistämällä yhtälöt (18) ja (15) yhtälöön (14) saadaan. 

 

 5 = 9R(8 − ;L(%in − %u))
8  (19)  

Koska säteilyn voimakkuus ja ympäristön lämpötila vaihtelevat ajan suhteen, pitkän ajan 

hyötysuhteen määrittäminen on hankalaa. Arvo voidaan laskea arvioiduilla arvoilla tai 

mittaustuloksilla. Tämä antaa suhteellisen tarkan arvon keräimen hyötysuhteelle, mutta 

vain kyseiselle keräimelle kyseisessä paikassa. Varsinkin pohjoisen ilmastossa keräimen 
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vuotuinen hyötysuhde on hankala määrittää (Hendel 2002, 304). Tässä kandidaatintyössä 

teen karkean arvion ja oletan vuosihyötysuhteeksi 40 %. 

Yhtälöstä (19) huomaamme hyötysuhteen muuttuvan keräimelle tulevan kiertoaineen 

lämpötilan mukaan. Parhaimman hyötysuhteen saavuttamiseksi kiertoaineen lämpötilan 

tulisi olla mahdollisimman alhainen. Tällöin keräimen hyötysuhde on mahdollisimman 

hyvä. Toisaalta tällöin myös kiertoaineen loppulämpötila jää alhaisemmaksi. Jos haluamme 

saavuttaa korkeampia lämpötiloja, kiertoaineen tulolämpötila tulisi olla korkeampi. 

Suljetussa kierossa, saavutetaan korkeampia lämpötiloja kuin avoimessa kierossa, mutta 

keräimen hyötysuhde jää alhaisemmaksi. Avoimessa kierossa saavutettava lämpötila on 

matalampi, mutta keräimen hyötysuhde on korkeampi. Avoimesta ja suljetusta kierosta on 

esimerkki kuvassa 8 kappaleessa 4.3. Passiivinen aurinkolämmitysjärjestelmä. Tämän 

fysikaalisen ilmiön vaikutus tulee ilmi, kun tarkastelemme vesi- ja ilmalämitysjärjestelmiä 

myöhemmin kappaleessa 4. 

3.1. Vesikeräimet 

Vesikeräimen kiertoaineena on neste. Suomessa se ei ole puhdasta vettä, koska talvella vesi 

jäätyisi ja rikkoisi keräimen. Tämän takia kiertoaineena yleensä toimii glygoli-vesi seos. 

Keräimen absorptioaine on yleensä musta metalli. Tämä sen takia, että hyvän absorption 

lisäksi tarvitaan hyvää lämmönjohtavuutta. Veden ja absorptioaineen välinen kosketuspinta 

on yleensä pieni putki, kun taas absorptiopinta on suuri levy. Lämmön on siirryttävä levystä 

mahdollisimman hyvin kiertoaineeseen. Kuvassa 3 on tyypillinen vesikeräin. Putkissa 

kiertävä neste kerää lämmön absorptiolevystä ja eristys estää lämpöä karkaamasta. 

Keräimen päällä oleva selektiivinen lasi päästää säteilyn sisään, mutta estää lämmön 

karkaamasta ulos. 
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Kuva 3. Vesikeräimen rakenne (Stine 2001a) 

 

Kuvan 3 tyyppisillä tasokeräimillä pystytään pääsemään yli 70 asteen lämpötiloihin, mutta 

alle 100 asteeseen. Tämä lämpötila on riittävä käytettäväksi rakennuksen lämmittämiseen ja 

jopa käyttöveden lämmittämiseen. 

3.2. Ilmakeräimmet 

Ilmakeräimet ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaisia kuin vesikeräimet, mutta nyt 

kiertoaineena toimii ilma. Tämän takia ei tarvita putkia, vaan ilma voi kiertää keräimessä 

vapaasti. Koska ilma kulkee vapaasti se koskettaa suurempaa pinta-alaa, jolloin 

absortiomateriaalin ei tarvitse olla yhtä hyvä johtamaan lämpöä kuin vesikeräimessä. Tästä 

syystä ilmakeräimen rakentaminen on halvempaa ja helpompaa. Tarvitaan vain laatikko, 

jonka sisälle laitetaan musta absorptiopinta. Tämä voi olla kangas tai mustaksi maalattu 

taustalevy. Ilmakeräimellä pystytään saavuttamaan yhtä korkeita lämpötiloja, kuin 

vesikeräimellä (Boyley 2004, 37). 
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Ilmakeräimen hyötyjä ovat halpuus ja helppo rakentaminen. Talvella ilma ei jäädy, joten 

pakkanen ei aiheuta vahinkoja. Huonona puolena on ilman huono lämmönjohtavuus. 

Tämän takia keräimen pääasiallinen käyttö ei voi olla veden lämmittäminen. Varastona 

pystytään käyttämään kivipetiä tai suola-akkua, joista kivipetiä käsitellään tarkemmin 

luvussa 5 ”Lämpöenergian varastointi”. Suola-akku vaihtoehtoa ei käsitellä tässä työssä. 

Toinen ilmakeräimen haitta on sen korkeahko melutaso. Koska ilmakiertää putkistossa, se 

aiheuttaa pientä metelöintiä, kuten ilmastointilaite. Tämä on vesikeräimeen verrattuna 

huomattavan paljon suurempi, mutta sopivalla ilman nopeudella se ei häiritse (Kreider 

1981, 12-31). 

3.3. Tyhjiöputkikeräimet 

Tyhjiöputkikeräimen nimi kertoo keräimen rakenteen. Keräin itsessään sisältää useamman 

putken vierekkäin, joista jokaisessa on eristys luotu tyhjiöllä. Kuvassa 4 on 

läpileikkauskuva tyhjiöputkesta, joka on perusmalli. Muitakin malleja on, mutta rakenteen 

yleiskäsityksen kannalta tämä on paras malli esitellä. Aurinkon säteily läpäisee kaksi 

kerrosta lasia, joidenka välissä on tyhjiö. Tämän jälkeen säteily kulkee kiertoaineen lävitse, 

samalla absorpoituen suoraan kiertoaineeseen. Viimeiseksi keskiputkeen osuva auringon 

säteily absorpoituu putkeen. Kiertoaine tuodaan putken keskiosassa sisään. Putken päässä 

kiertoaineen virtaus kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Lämpöä siirtyy konvektion kautta 

keskiputkesta kiertoaineeseen (Yong 2007, 773-778). 

 

Kuva 4. Tyhjiöputken läpileikkauskuva ja virtaus kuva sivusta (Yong 2007, 777) 
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Koska absorbointi pinta on 360°, keräimen taakse on hyvä asentaa heijastin. Tyhjiöputket 

ovat muita tasokeräimiä kalliimpia, mutta niillä voidaan saavuttaa suurempi lämpötilan 

nousu ja parempi hyötysuhde kuin tasokeräimissä (Boyle 2004, 37).  

Vaikka tyhjiöputkessa kiertoaineena voi olla vesi tai ilma, yleensä suositaan vettä. Syynä 

on lämmönsiirtopinta-ala absorptioaineesta kiertoaineeseen. Kuten aikaisemmin mainittu, 

ilmalla on huonompi lämmönjohtavuus, ja lämmönsiirtopinta-ala tyhjiöputkessa on sama 

kiertoaineesta huolimatta. Tällöin lämmönsiirto on huonompi ilmalla kuin vedellä. 

Haittapuolena on talvella jäätymisvaara, mutta glygoliseoksella tämä ei haittaa. 
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4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Kun aurinkoenergia on saatu kiertoaineeseen, se täytyy siirtää rakennukseen. Koska 

rakennuksen lämmitystarve verrattuna aurinkoenergian määrään vaihtelee, tarvitaan 

energialle varasto. Tällä varmistetaan mahdollisimman suuri hyötykäyttö kerätystä 

energiasta. Lämpöenergian varastoinnista kerrotaan enemmän luvussa 5. Mahdollisimman 

tehokkaasti suoritettu lämmönsiirto keräimestä huoneilmaan on myös tärkeää, jotta 

siirtohäviöt olisivat mahdollisimman pienet. 

Erityyppisiä lämmitysjärjestelmiä voidaan käyttää erikseen tai yhtä aikaa. Varsinkin 

passiivisia menetelmiä tulisi hyödyntää, koska järjestelmä toimii omalla voimalla eikä 

tällöin aiheuta lisäkustannuksia. Yksi mahdollinen yhdistelmä aurinkolämmön käyttöön on 

hyvä passiivisen auringonenergian käyttö ja aktiivinen ilmalämmitys tilan lämmitykseen ja 

vesilämmitys käyttövedelle. Tällöin lämmönsiirto aineesta toiseen on mahdollisimman 

vähäistä. Erityyppiset järjestelmät ovat tarkemmin kerrottuna seuraavissa luvuissa. 

4.1. Aktiivinen ilmalämmitysjärjestelmä 

Ilmalämmitysjärjestelmässä sisään tulevalla ilmalla pyritään lämmittämään oleskelutilat. 

Jos aurinkoenergia ei yksin riitä tähän, voidaan huoneilmaa lämmittää perinteisillä tavoilla 

tai tuloilmaan voidaan asentaa erillinen lämmitin. Koska sisäilman pitää pysyä puhtaana, 

järjestelmän pitää toimia avoimella kierolla. Järjestelmän pakollisia osia ovat: keräin, 

varasto ja puhallin. Järjestelmään voidaan lisäksi yhdistää veden esilämmitin ja ilman 

jälkilämmitin. Kuvassa 5 on ilmalämmitysjärjestelmän periaatekuva ja sen eri vaiheet 

(Kreider 1981, 12-8). Kuvissa on suljettu kierto, mutta se ei ole ilman puhtauden kannalta 

järkevä vaihtoehto.  
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Kuva 5. Ilmalämmitysjärjestelmän toimintavaiheet (Kreider 1981, 12-8). a) Aurinkoenergiaa käytetään 
huoneilman lämmittämiseen. b) Huoneilma on tarpeeksi lämmintä, joten aurinkoenergia kerätään varastoon. 
c) Aurinkoenergia ei riitä huoneilman lämmittämiseen, joten energiaa otetaan varastosta. d) Huoneilma on 
tarpeeksi lämmintä ja varasto täynnä. Aurinkoenergiaa käytetään veden esilämmittämiseen. 

Kuvassa 5 huoneen lämmitystä keräimen avulla kuvataan kohdassa a. Tällöin puhallin 

(PUH) siirtää keräimellä lämmitetyn ilman ja se ohjataan veden esilämmittimen (VEL) 

kautta huoneilmaan. Tarvittaessa ilmaa lämmitetään lisää erillisellä jälkilämmittimellä 

(VLL). Kohdassa b huoneessa on tarpeeksi lämmintä ja keräimen tuottama lämpö johdetaan 
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varastoon veden esilämmittimen kautta. Tässä vaiheessa suljettu kierto on mahdollista, 

jolloin energiaa ei mene hukkaan. Kohdassa c varastoon kerättyä energiaa käytetään 

huoneilman lämmittämiseen, koska auringon energia ei riitä. Tuleva ilma on mahdollista 

lämmittää LTO laiteella. Kohdassa c varasto on täynnä ja huoneessa on tarpeeksi lämpöä. 

Tällöin keräin toimii ainoastaan veden esilämmittimenä. Suljettu kierto on järkevää, jolloin 

esilämmitetyn veden lämpötila saadaan korkeammaksi (Kreider 1981, 12-8).  

 

Tyypillisiä ilmalämmitysjärjestelmän arvoja on kerrottu taulukossa 1. Nämä arvot ovat 

suuntaa antavia, mutta hyviä lähtöarvoja järjestelmän suunnitteluun. 

 

Taulukko 1. Ilmakeräimen ja varaston tyypillisiä arvoja (Kreider 1981) 
Keräimen asennuskulma  Leveyspiiri ±15 ° 

Varaston tilavuus 0,153 m3/m2 Keräimen alasta 

Varaston massa 244 kg/m2 Keräimen alasta 

Varatson materiaali Puhdas hiekka tai murskattu kivi 

Kiven ominaislämpökapasiteetti 0,84 kJ/kgK 

Kivien koko 1,9-3,8 cm 

Ilman nopeus varastossa 6,1-9,1 m/min 

Ilman nopeus keräimessä 305 m/min 

 

4.2. Aktiivinen vesilämmitysjärjestelmä 

Vesilämmitysjärjestelmässä pyritään lämmittämään oleskelutilat vedellä. Tämä tarkoittaa 

lämmityspattereita tai lattialämmitystä. Vesilämitysjärjestelmän hyötypuolena on 

käyttöveden lämmitys samalla, kun rakennuksen tiloja lämmitetään. Energian tarve 

lisääntyy, jolloin aurinkoenergian ylijäämä saadaan käyttöön. Suomessa tämä on varsinkin 

kesällä tärkeää. Varaston suhteen ei tarvitse erillistä lämminvesivarastoa, vaan käyttöveden 

varasto kelpaa tähän tarkoitukseen. Kuvassa 6 on esitetty yksinkertainen 

vesilämmitysjärjestelmä.  
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Kuva 6. Vesilämmitysjärjestelmä (Faninger-Lund 2000, 12) 

 

Vesilämmitysjärjestelmä pysyy samana, mutta nyt järjestelmään lisätään: keräin (1), 

lämmönsiirrin (4), kiertopumppu (6), säätöyksikkö (7) ja paisuntasäiliö (9). Kuvassa on 

myös ilmoitettu ventiilejä (10, 11 ja 12). Keräimessä tarvitsee olla nestettä, joka ei jäädy 

talvella. Tämä on yleensä glykoli-vesi seos. Tämä neste kiertää suljetussa kierossa. 

Lämminvesivaraajassa oleva lämmönsiirrin kannattaa asentaa mahdollisimman alas, jossa 

oleva vesi on viileintä. Tällöin lämpötilaero keräimen ja varaajan välillä on suuri ja 

keräimen hyötysuhde nousee yhtälön (18) mukaan. 

 

Taulukossa 2 on esitetty vesilämmitysjärjestelmälle tyypillisiä arvoja. Arvot ovat suuntaa 

antavia, mutta hyviä lähtöarvoja järjestelmän suunitteluun. 
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Taulukko 2. Ilmakeräimen ja varaston tyypillisiä arvoja (Duffie 1991, 569) 

Keräimen asennuskulma Leveyspiiri ±15 ° 

Varaston tilavuus 50-100 l/m2 Keräimen alasta 

Varatson materiaali Vesi 

Keräimen virtausnopeus 0,01-0,02 kg/m2s Keräimen alasta 

 

4.3. Passiivinen aurinkolämmitysjärjestelmä 

Aurinkoenergiaa voidaan kerätä myös passiivisesti. Tämä tarkoittaa, että 

rakennuksensuunnitteluvaiheessa pohditaan ikkunoiden oikeita asennuspaikkoja ja talon 

oikeanlaista suuntausta. Passiivisessa järjestelmässä ei ole erillisiä voimanlähteitä, vaan 

energia virtaa luonnonmukaisesti. Suomen talvi estää passiivisten vesijärjestelmien käytön, 

mutta ikkunat ovat jo osa passiivista lämmitystä. Auringon energia pääsee ikkunasta sisään 

ja lämmittää rakennusta. Varastoksi voimme mieltää lattiat ja seinät (Kreider 1981, 16-4). 

Lämpöseinä tyyppinen passiivinen lämmitysmenetelmä on esitetty kuvassa 7. 

 

 
Kuva 7. Yksinkertaisen lämpöseinän rakenne. 
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Lämpöseinän ideana on käyttää huoneilma rakennuksen ulkopuolella ja lämmittää se 

auringon energialla. Tämä toimii keväällä ja syksyllä hyvin, mutta kesällä ratkaisu lisää 

lämpökuormaa. Tämän takia lämpöseinässä tulee olla ohitus. Järjestelmän varastona toimii 

seinä. Huoneilman kannalta likaisen ilman kierättäminen ei ole järkevää ja lämmin ilma 

menee suoraan ylös, jolloin hyöty ei ole suurin mahdollinen. 

Osittain passiivinen järjestelmä lämmittää sisään otettavaa ilmaa keräimen avulla ja sen 

jälkeen antaa ilmastointilaitteen tuoda lämmitetty ilma huoneeseen. Keräin toimii ilman 

esilämmittimenä. Kuvassa 8 on kaksi mallia järjestelmästä.  

 

Kuva 8.  Ilman esilämmittäminen keräimellä. a) Avoimella kierolla toimiva lämmitys. b) Suljetulla kierolla 
toimiva lämmitys. 
 

Kohdassa a lämmitettäisiin avoimen kierron tavoin ottamalla ilma ulkoa ja siirtämällä se 

sisälle. Kuvassa olevan tuulettimen voi mieltää ilmastointilaitteeksi. Kohdassa b järjestelmä 

on suljetulla kierolla. Tämän tyyppinen ratkaisu toimii esim. LTO järjestelmän tukena. 

Molemmissa järjestelmissä on tuuletin, joten ne eivät ole täysin passiivisia järjestelmiä. Jos 

talossa on jo ilmastointilaite ja keräin asennetaan jälkikäteen, lämpöä saadaan pienen 

painehäviön hinnalla.  
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5.  LÄMPÖENERGIAN VARASTOINTI 

Kuten kappaleessa neljä on mainittu, varasto mahdollistaa ylijäämäenergian käytön. 

Varaston rakenne riippuu onko keräin neste- vai ilmakiertoinen. Nesteelle varastona toimii 

vesivaraaja. Ilmakeräimelle varastona toimiva ratkaisu on kivipeti. Varasto tuo pienen 

häviön, mutta on tärkeä osa aurinkoenergiajärjestelmää. Epätasaisen saatavuuden takia 

hyvä varasto on ehdoton edellytys tehokkaalle aurinkoenergiajärjestelmälle. Varaston 

toimintaa on esitetty kuvassa 9. Ylijäämäenergia varastoidaan, josta sitä voidaan käyttää, 

kun energiaa ei ole tarpeeksi. 

 

Kuva 9. Varaston toimintaa kuvaava päivämalli (Stine, 2001b) 

 

Kuva on yhdelle päivälle, mutta energiaa voidaan varastoida useamman päivän tarpeeseen, 

jos varaston koko ja saatavan energian määrä tämän sallii. Varaston koko tarvitsee mitoittaa 

käyttötarkoituksen mukaan. Jos varasto on liian pieni, energiaa ei saada säilöttyä tarpeeksi. 

Kun taas liian ison varaston kanssa häviöt kasvavat. Koska sadepäiviä saattaa olla monta 

peräkkäin, tarvitsee varaston kestää päiviä. Varastoa ei kumminkaan kannata kasvattaa liian 

suureksi, koska häviöt ja tilan tarve kasvavat. Jos ajattelee kokovuotisella tasolla, 

varastoitava energiamäärä vaatisi järjettömän kokoisen lämpövaraston.  
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Kivipetivarasto on nimensä mukaan kiviä täynnä oleva varaaja. Rakenne on samanlainen, 

kuin normaalissa vesivaraajassa, mutta nyt veden sijasta astia on täynnä kiviä. Ilma 

johdetaan astian läpi, jolloin ilma luovuttaa energiaa kiville. Kivet lämpenevät ja jos 

läpikulkeva ilma jäähtyy kivien lämpötilan alle, kivet alkavat luovuttaa lämpöä ilmaan. 

Toisinkuin vesivaraajassa, nyt ei tarvita lämmönsiirtimiä. Kivipedin rakennekuva on 

esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Kivipedin rakenne 
 

Varaston mitoituksessa otetaan huomioon saatavan energian määrä. Varaston ei kannata 

olla niin suuri, ettei se voi koskaan täyttyä. Tällöin häviöitten määrä kasvaa. Varaston 

kokoon sopivia mitoitusnyrkkisääntöjä on esitetty taulukoissa (1) ja (2). 
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6. AURINKOLÄMMITYKSEN HYÖTYLASKELMA 

Keräimen pinta-alaa rajoittaa asennuspinnan pinta-ala, joka yleensä kuitenkin on suurempi, 

kuin keräimen pinta-ala tarve. Toinen rajoittava tekijä on investointikustannukset. Ei ole 

järkeä asentaa liian isoa keräintä. Tärkein tekijä keräimen pinta-alan määrittämiseen onkin 

tarvittava energiamäärä. Hyvin eristetyn rakennuksen energiantarve on pienempi, joten 

tarvittavan keräimen pinta-ala on pienempi. Kuten huomasimme kuvasta 2, myös keräimen 

asennuskulma vaikuttaa saatavaan energiamäärään.  

Laskennassa oletetaan varaston toimivan niin, että kuukauden aikana saadaan 

mahdollisimman suuri määrä energiaa käyttöön, mutta energiaa ei siirry kuukaudelta 

toiselle. Keräimen ja järjestelmän yhteiseksi hyötysuhteeksi on oletettu 40 %. Vesikeräin 

vaatii suuremman lämpötilaeron, kuin ilmakeräin. Tämä heikentää huomattavasti 

vesikeräimen hyötysuhdetta, erityisesti talviaikaan. Tämä aiheuttaa virheen, joka näkyy 

liian suurina arvoina talviaikaan. Nyt oletetaan vesikeräimen olevan paremmin rakennettu, 

kuin ilmakeräin. Tällöin talvella tapahtuva virhe korjaantuu muun vuoden aikana saadun 

energian määrässä. Ilmakeräimessä tapahtuu sama virhe, mutta huomattavasti pienempänä, 

joten voimme olettaa tämänkin korjaantuvan. Kuvissa 11, 12 ja 13 on esitetty pinta-alan 

funktiona keräimen tuottama lämpöenergian osuus rakennuksen kokonaislämpöenergian 

kulutukseen verrattuna. Hyvin eristetyn rakennuksen kokonaislämpöenergian kulutus on 

7 100 kWh/a. Normaalisti eristetyn rakennuksen 10 000 kWh/a. Huonosti eristetyn talon 

20 000 kWh/a. 
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Kuva 11. Aurinkoenergian osuus rakennuksen kokonaislämmitysenergian tarpeesta eri asennuskulmilla, kun 

eristys on hyvä. 

 
Kuva 12. Aurinkoenergian osuus rakennuksen kokonaislämmitysenergian tarpeesta eri asennuskulmilla, kun 
eristys on normaali. 
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Kuva 13. Aurinkoenergian osuus rakennuksen kokonaislämmitysenergian tarpeesta eri asennuskulmilla, kun 
eristys on huono. 
 

Kuvista 11, 12 ja 13 huomaamme parhaimman asennuskulman olevan 90°. Ero ei 

kuitenkaan ole suuri, jos tarkastellaan alle 20m2 keräimiä. Hyvin eristetyllä talolla 

saavutetaan noin 40 % osuus jo 20 m2 keräin pinta-alalla, kun asennuskulma on 90°. 

Kuvaajasta huomataan, kuinka hyvin aurinkolämpöjärjestelmä toimii matalaenergiataloissa. 

Vanhoissa rakennuksissa aurinkoenergian osuus lämmitysenergiasta on pienempi, koska 

tarvittava lämmitysenergian määrä on huomattavasti suurempi. Kuitenkin vanhoissa 

rakennuksissa käytettävän aurinkoenergian määrä on suurempi, koska lämmitystä tarvitaan 

vielä touko- ja syyskuussa. Taulukossa 3 on esitetty eri talotyyppien ja asennuskulmien 

tuottama aurinkolämmön energia ja sen osuus kokonaislämmitysenergian määrästä, kun 

keräimen ala on 10 m2.  

Taulukko 3. Aurinkoenergian määrä ja sen osuus kokonaislämmitysenergiasta eri talotyypeillä ja eri 
asennuskulmilla. Keräimen ala 10m2 

Talotyyppi Hyvä eristys Normaali eristys Huono eristys 

Kulma kWh/a % kWh/a % kWh/a % 

0° 1015 14 1266 13 1988 10 

35° 1579 22 1830 18 2646 13 

90° 1601 22 1851 18 2399 12 

Matalaenergiatalon lämmitysenergian tarpeesta pystytään tuottamaan jo neljännes 10 m2 

keräimellä. Koska aurinkopaneeleilla on pitkä elinikä ja ne eivät vaadi paljoa huoltoa, 

suurin kustannus on investointi (Boyle 2004, 38). Matalaenergiatalo tarvitsee pienemmän 
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keräimen, tätä kautta pienemmän varaston ja tällöin pienemmän investoinnin. Tämän takia 

takaisinmaksuaika lyhenee ja tällöin saa suuremman hyödyn aurinkolämmityksestä. 

Toisaalta matalaenergiatalossa on jouduttu tekemään eristyksiin yms. rakenteisiin 

suuremmat investoinnit kuin ns. normaalitalossa. 

6.1. Käyttökustannusvertailu aurinko- ja sähkölämmityksen välillä 

Sähkölämmityksen hyötysuhde on 100 %, joten vertailu aurinkolämmitykseen on helppoa. 

Sähkölämmityksen käyttökustannus on sähkön hinta kertaa tarvittava lämmitysenergian 

määrä. Sähkön hinta koostuu sähköenergian hinnasta, siirtomaksuista ja veroista. 

Sähkönhinta vaihtelee ajan mukaan. Sähkön hintakehitys ja jakautuminen on esitetty 

liitteessä II. Kaikissa tarkasteluissa käytetään 1.2.2012 arvoja.  Tarkastellaan aluksi, kuinka 

paljon aurinkokeräimellä tuotetun lämpöenergian tuottaminen sähköllä kustantaisi. 

Tarkastelun kohteena on 10 m2 aurinkokeräin, jonka arvot ovat ilmoitettu taulukossa 3. 

Taulukossa 4 on ilmoitettu säästetyn sähköenergian arvo, kun sähköenergian hinta on 

5,80 snt/kWh (Energiamarkkinavirasto, 2012). 

Taulukko 4. Säästetyn sähköenergian arvo, kun sähköenergian hinta on 5,80 snt/kWh. Keräimen ala 10m2 

Talotyyppi Hyvä eristys Normaali eristys Huono eristys 

Kulma kWh/a €/a kWh/a €/a kWh/a €/a 

0° 1015 58,92 1266 73,48 1988 115,41 

35° 1579 91,68 1830 106,24 2646 153,57 

90° 1601 92,91 1851 107,46 2399 139,26 

Keräimen tuottaman lämpöenergian tuottaminen sähköllä maksaisi n. 100 €/a. Tämä on 

tuottamamme lämpöenergian arvo. Koska tuotamme energian siellä, missä kulutammekin 

sen, ei siirtomaksuja tule. Tuottamamme energia on myös verotonta, koska kulutamme sen 

itse. Kun taas ostamaamme energiaan kuuluu siirtomaksu ja vero, todellinen hyöty on 

sähkön kokonaishinta veroineen. Taulukossa 5 on ilmoitettu todellisen hyödyn arvo, kun 

sähkön kokonaishinta veroineen on 12,78 snt/kWh (Energiamarkkinavirasto, 2012) 
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Taulukko 5. Tuotetun energian arvo, kun sähkön kokonaishinta on 12,78 snt/kWh. Keräimen ala 10m2 

Talotyyppi Hyvä eristys Normaali eristys Huono eristys 

Kulma kWh/a €/a kWh/a €/a kWh/a €/a 

0° 1015 129,72 1266 161,76 1988 254,09 

35° 1579 201,85 1830 233,89 2646 338,10 

90° 1601 204,54 1851 236,58 2399 306,59 

Todellinen hyöty on yli kaksinkertainen tuotetun energian arvoon verrattuna. 

Aurinkolämmön paikallinen tuotto omaan käyttöön tekee saadusta hyödystä suuremman 

kuin pelkän tuotetun energian arvon. Aurinkolämpö on uusiutuvana energianlähteenä myös 

ympäristöystävällinen vaihtoehto. Muita hyötyjä on helppokäyttöisyys. Laitteen 

asennuksen jälkeen ei tarvitse lisätä polttoainetta tai suorittaa suuria huoltotöitä. Keräimen 

peseminen on ainut usein tehtävä huolto keräimelle. Muuten järjestelmä vaatii putki- ja 

pumppuhuollot, joita ei tarvitse usein tehdä (Boyley 2004, 38). Kuvassa 14 on esitetty 

rakennuksen lämmitysenergian tarve ja aurinkolämmön osuus, kun keräin on asennettu 35° 

kulmaan ja keräimen pinta-ala on 10m2.  

 
Kuva 14. Aurinkolämmön osuus rakennuksen lämmitysenergiasta, asennuskulma 35°. Keräimen ala 10m2 

Kuvasta 14 voimme todeta aurinkolämmön vähentävän huomattavasti ostoenergiantarvetta 

aina maaliskuun ja lokakuun välillä. Kuvaajasta voimme myös todeta huomattavan osuuden 

aurinkoenergiasta menevän hukkaan, koska kesä-elokuussa ei aurinkolämmöstä saada 

juurikaan hyötyä vaikka saatavuus on tällöin suurimmillaan. Tämän takia käyttöveden 

lämmittäminen aurinkolämmöllä on kannattavampaa kuin asuintilojen. 
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6.2. Investointi ja takaisinmaksuaika 

Tarkastellessa investointikuluja ja takaisinmaksuaikoja oletetaan korkoprosentti nollaksi ja 

sähkönhinta vakioksi. Takaisinmaksuaika lasketaan yhtälön (20) mukaan. 

 

 

< =
= >1 + ?

@AAB
C

D − E  (20)  

missä 

 m  takaisinmaksuaika     [a] 

 I  investointikulut     [€] 

 p  korkoprosentti      [%] 

 n  korkokausien lukumäärä    [-] 

  K  aurinkoenergian tuottamat säästöt vuodessa  [€/a] 

 C  käyttökustannukset vuodessa    [€/a] 

 

Nyt oletuksien mukaan korkoprosentti, p,on nolla, joten yhtälö (20) saa muodon. 

 < = =
D − E (21)  

 

Käyttökustannuksien, C, laskemiseen oletamme ainoastaan pumpun tai puhaltimen 

sähkönkulutuksen. Tämä on hyvin vähäistä, joten voimme olettaa käyttökustannuksien 

olevan nolla. Vesikeräimen kohdalla oletamme vesivaraajan olevan jo olemassa, joten 

varastoa ei lasketa investointikustannuksiin. Ilmajärjestelmässä taas kivipetiä ei ole, joten 

tämä lisätään kustannuksiin. Rakennuksessa, jossa on vesilämmitys, on myös vesivaraaja 

valmiiksi. Kivipetivarastoa on harvemmin valmiina, joten on järkevää olettaa sen 

hankkiminen investointikustannuksiin. Vertailussa oletetaan rakennuksen lämmityksen 

toimivan sähköllä, jonka avuksi rakennetaan aurinkolämpöjärjestelmä. 
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Suomessa vesikeräinten hinta on n. 500 €/m2 (Brechlin, 2003). Tämä sisältää tarvittavan 

laitteiston poislukien varaston, jonka oletamme jo olevan tarkasteltavassa rakennuksessa. 

Tarkasteltaessa 10 m2 vesikeräimen investointikustannuksia ja saatavia hyötyjä, 

huomaamme takaisinmaksuajan nousevan 15-25 vuoteen. Aurinkolämpöjärjestelmät ovat 

pitkäikäisiä ja voidaan olettaa toimivan yli 20 vuotta, joten järjestelmä todennäköisesti 

maksaisi itsensä takaisin.  

 

Syynnä näin pitkään takaisinmaksuaikaan on aurinkotehon huipun osuminen eri 

ajankohtaan, kuin rakennuksenlämmitysenergian tarve. Takasinmaksuaika tippuu 

huomattavasti, jos lämminkäyttövesi lämmitetään aurinkolämmöllä. Kolmen hengen 

vedenkulutuksesta 4 m2 aurinkokeräin pystyy tuottamaan puolet koko vuoden 

käyttövedestä, joka on n. 1365 kWh. Tämä tarkoittaa 174 € lisähyötyä (Faninger-Lund 

2000, 16). Suurin osa tästä energiansaanista ajoittuu huhtikuun ja elokuun välille, jolloin 

rakennuksen lämmitys on vähäistä. Tämän hyödyn lisääminen lyhentää järjestelmän 

takaisinmaksuajan noin 10–15 vuoteen. 

Ilmakeräimet ovat halvempia investointeja. Itse rakennettuna 10 m2 ilmakeräimen hinnaksi 

tulee n. 100 €. Varaston hinta on suurimmilta osin varaavien kivien hinta, koska kivipedissä 

ei tarvitse erillisiä lämmönsiirtimiä. Kokonaisuudessaan järjestelmän hinnaksi tulee alle 

1000 €, puhaltimien ja säätölaitteitten kanssa. Tällöin takasinmaksuajaksi tulee 3-8 vuotta. 

Takaisinmaksuaikoja lyhentää suomessa tarjolla oleva kotitalousvähennys, joka voidaan 

myöntää aurinkokeräimen asennuksesta koituvista kustannuksista. 45 % vähennys 

asennuskustannuksista  vaatii, että asennuksen tekee ennakkoperintörekisteriin kuuluva 

yritys. 15 % vähennys asennuskustannuksista vaatii asennuksen tekevän palkattu 

työntekijä. Itse rakennettuna aurinkokeräinjärjestelmä ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 

Kotitalousvähennys on maksimissaan 2000 €/henkilö (Verohallinto 2012).   
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7. YHTEENVETO 

Aurinkolämmön keräämiseen on monia vaihtoehtoja. Yleisin malli on vesitasokeräin. Myös 

ilmakeräimellä saavutetaan sama hyötysuhde ja lämpötilan nousu. Parhaan hyötysuhteen 

tarjoaa tyhjiöputkikeräimet, mutta näiden investointikustannukset ovat suuremmat. 

Aurinkolämmöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä rakennuksen lämmittämisessä. 

Erityisesti matalaenergiataloissa merkittävä osa lämmitysenergiasta pystytään tuottamaan 

aurinkolämmöllä.  

Aurinkolämpöjärjestelmiä on monia eri versioita. Passiivisia järjestelmiä suomen oloihin 

on rajallinen määrä, mutta nämä tuottavat ilmaista energiaa heti rakentamisen jälkeen. 

Aktiiviset järjestelmät tuottavat käyttämäänsä energiaan nähden suuren hyödyn. 

Molemmissa tapauksissa tuotettu energia on paikallisesti tuotettua ja uusiutuvasta 

energialähteestä saatu. Tehokkaan järjestelmän tärkeä komponentti on varasto. Vaihtelevan 

energian saatavuuden takia varasto on elintärkeä. Tällä pystytään varmistamaan tasainen 

energian saanti. 

Ilmalämmitysjärjestelmän etuna on halpa keräin ja yksinkertainen järjestelmä. Järjestelmä 

on pitkäikäinen ja huoltoja vaaditaan vähän. Koska huoneiston lämmitys tapahtuu 

tuloilman avulla, ei erillisiä lämmönsiirtimiä tarvita. Jos ilmaa käytetään veden 

esilämmittämiseen, tarvitaan lämmönsiirrin esilämmittimeen. Ilman huonon 

lämmönjohtavuuden takia käyttöveden lämmittäminen ei ole järkevää 

ilmalämmitysjärjestelmällä. Tämä vähentää aurinkolämmön käyttökohteita. 

Vesilämmitysjärjestelmä vaati enemmän komponentteja, jolloin häviöitä tulee enemmän. 

Järjestelmän komponentit kestävät pitkään, joten järjestelmän elinikä on pitkä. 

Vesilämmitysjärjestelmän yhteydessä aurinkolämpöä voidaan käyttää sekärakennuksen että 

käyttöveden lämmittämiseen. Tämä lisää saatavaa hyötyä varsinkin kesällä, kun 

aurinkoenergiaa on saatavilla runsaasti.  
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Rakennuksen lämmitysenergian tarve määrää aurinkolämpöjärjestelmän koon. 

Matalaenergiataloissa pystytään jo pienellä keräimen pinta-alalla saavuttamaan suuria 

osuuksia lämmitysenergian tarpeesta. Tämän takia aurinkojärjestelmä on hyvä vaihtoehto 

lämmitysjärjestelmäksi matalaenergiataloon. Perinteisiin ja vanhoihin taloihin 

aurinkolämmitys tuottaa hyötyä, mutta järjestelmän koko tarvitsee olla suurempi, jolloin 

investointikustannukset nousevat huomattavasti.  

Aurinkolämmön tuottamasta hyödystä energiakustannus on vain yksi osa.  Koska energia 

on tuotettu paikan päällä, ei erillisiä siirtomaksuja ole. Aurinkolämpö on myös verotonta, 

koska se tuotetaan omaan käyttöön. Siirtomaksun ja veron puute tuottaa yli puolet 

aurinkolämmön hyödystä, kun aurinkolämmitystä verrataan suoraan sähkölämmitykseen. 

Myös aurinkolämmön ympäristöystävällisyys ja helppokäyttöisyys ovat 

aurinkolämpöjärjestelmän etuja. 

Koska talvella ei ole aurinkoenergiaa saatavilla tarpeeksi, aurinkolämpöjärjestelmä 

tarvitsee aina toisen lämmitysmuodon vierelleen. Aurinkoenergia avusteinen 

lämmitysjärjestelmä on kuitenkin toimiva ratkaisu Suomessakin.  
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Liite I, 1 
 

Rakennuksen lämmitysenergian tarve sääalueella II ja aurinkoenergian määrät Lappeenrannassa. 
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Liite I, 2 
 

Rakennuksen lämmitysenergian tarve sääalueella III ja aurinkoenergian määrät Oulussa. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

k
W

h
/m

2
 

0°

35°

90°

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

k
W

h
 

Hyvä eristys

Normaali eristys

Huono eristys



Liite I, 3 
 

Rakennuksen lämmitysenergian tarve sääalueella IV ja aurinkoenergian määrät Rovaniemellä 
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Liite II, 1 
 

Sähkön hintakehitys ajalta 1.1.1999 – 1.2.2011 
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