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Aurinkolämpöjärjestelmien 
määrittelyä
• Kiinteistökohtainen aurinkolämpö:

• < 50 m2 keräinpinta -alaa

• Lämmin käyttövesi ja mahdollisesti lämmitys

• Teollinen aurinkolämpö
• 50 – 500 m2 keräinpinta -alaa

• Prosessilämpö, käyttövesi tms.

• Aurinkokaukolämpö
• > 500 m2 keräinpinta -alaa

• Lämmitys kaukolämpöjärjestelmissä, usein mukana 
lämmön kausivarastointi



Aurinkokaukolämmön markkina

• Lähinnä käytössä vain 
Euroopassa

• Vuoden 2013 lopussa 
131 järjestelmää 
(> 1000 m2)

• Rakentamisvauhti 
kasvussa



Järjestelmäkapasiteetti maittain
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Aurinkokaukolämmön 
ominaisuuksia
• Kuten kaikki aurinkolämpö, aurinkokaukolämpö 

pitää alhaisesta lämpötilasta lämmön 
kulutuksessa/siirrossa

• Suurissa Tanskalaisissa järjestelmissä päästään 
kausivarastoinnin avulla parhaimmillaan yli 50 % 
vuotuiseen aurinkolämpöosuuteen

• Järjestelmät aina hybridiratkaisuja 



Aurinkokaukolämmön 
kustannuksista
• Järjestelmien hinta vaihtelee 

tyypillisesti välillä 150 – 500 €
/ keräin m 2 

• Tanskassa kustannukset 
selvästi alhaisemmat kuin 
muualla

• Suuremmissa järjestelmissä 
hinta laskee selvästi

• Tanskan aurinkokauko-
lämpöjärjestelmät tuottavat 
lämpöä parhaimmillaan alle 40 
€/MWh hintaan

• Kausivaraston kustannus 
esimerkiksi Marstalissa 0,38 €
/ MWh tai 35,5, € / m3

Lähde: SDH Conference



Marstal fjernvarme



Järjestelmän kokoonpano



Marstalin suurempi kausivarasto



Kausivaraston ominaisuudet

• Rakennettu 2011-2012

• 75 000 m3 vettä

• Lämpötila -alue 10 – 90 C

• Kapasiteetti 6 960 MWh

• Lataus- ja purkuteho 10,5 MW

• Laskettu lämpöhäviö 2 475 MWh/a

• Hinta 2,65 M€ ilman siirtoputkistoa eli 35,5 € / m3 

tai 0,38 €/kWh



Energiakaavio toteutuneesta



Kausivarastojen kustannuksia



Yhteenveto

• Aurinkokaukolämpö on edullista, puhdasta ja 
vaivatonta lämpöenergiaa

• Ajallinen saatavuusvaihtelu vaatii kausivarastointia jos 
aurinkoenergian osuutta halutaan kasvattaa yli 10 - 20 
% vuosikulutuksesta

• Kausivarasto helpottaa myös muiden 
lämmöntuottojärjestelmien käyttöä

• Aurinkokaukolämmöllä ja aurinkolämmön 
kausivarastoinnilla on merkittävä potentiaali 
Suomessakin



Lisätietoja

Solar District Heating Platform
http://www.solar-district-heating.eu/Home.aspx

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

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

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

http://www.solar-district-heating.eu/Home.aspx
http://www.estif.org/
http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/index.php
http://www.y-energia.com/


Kiitos !

markku.tahkokorpi@utuapu.com
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