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TAMPERE-TALON LAAJENNUSOSAN AURINKOENERGIASELVITYS
TAMPERE-TALO

• Vuonna 1990 valmistunut Pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus; 
konsertti- ja kulttuuritapahtumia, kokouksia, kongresseja, näyttelyitä ja messuja

• Vuosina 2015-2017 laajenee 1 605 m2 laajennusosan tämänhetkisen
energiatehokkuustavoitetason ollessa nollaenergiatasoa

• Aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia on tutkittu Tampere-talon 
laajennusosassa sekä nykyisessä rakennuksessa osana RESCA-hanketta
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TAMPERE-TALON LAAJENNUSOSAN AURINKOENERGIASELVITYS
AURINKOENERGIAMALLINNUS

• Aurinkoenergiamallinnuksen perusteella määritettiin auringonsäteilykertymä katto-
ja julkisivupinnoille sekä aurinkosähkön ja -lämmön tuotantopotentiaalien maksimi
käytetyillä paneelipinnoilla

• Aurinkolämpö: Tyhjiöputkikeräin, jonka hyötysuhde 45 %, Aurinkosähkö: Tyypillinen
monikidepaneeli, jonka hyötysuhde 15 %

• Huomioitu kaikki pinnat, joiden säteilykertymä yli 90 % maksimisäteilykertymästä
(keltaiset ja punaiset alueet)
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TAMPERE-TALON LAAJENNUSOSAN AURINKOENERGIASELVITYS
MALLINNUSTULOKSET

• Aurinkoenergiamallinnuksen perusteella laskennallisella maksimikapasiteetilla voitaisiin kattaa 16-

31 % vuosittaisesta sähköntarpeesta (aurinkosähkö) tai 46-90 % lämmöntarpeesta (aurinkolämpö)

• Järkevä aurinkosähköllä katettava osuus 3-10 % vuositarpeesta ja aurinkolämmön osalta erittäin

minimaalinen (kaukolämmön tehotarve kesällä 0 kW 2-4 viikon ajan)

• Alla olevassa kuvassa esitetty eri ilmansuuntiin ja suuntauskulmiin asennettujen

aurinkolämpökeräimien ja aurinkosähköpaneelien kuukausitason tuotto-odotukset pinnoilla, joiden

säteilykertymä yli 90 % sekä Tampere-talon sähkön- ja lämmöntarve kuukausitasolla
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TAMPERE-TALON LAAJENNUSOSAN AURINKOENERGIASELVITYS
VALITUT KONSEPTIT

• dd
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Ominaisuudet Konsepti 1 Konsepti 2

Mitoitusteho (kWp) 60 110

Vuosituottoarvio (MWh) 50 90

Osuus Tampere-talon vuosittaisesta sähköntarpeesta (%) 3 5

Osuus laajennusosan arvioidusta sähköntarpeesta (%) 100-200 180-360

Osuus laajennusosan arvioidusta ostoenergiantarpeesta
(%)

50-100 90-180

Aurinkokeräimet (m2) - -

Aurinkopaneelit 420 790

- 45o etelä (kolme paneelinmittaa toisistaan, m2), katolle 420 620

- 90o etelä, peilipaneeli julkisivuun (m2) - 170

Investointikustannukset (t€, alv 0 %) 105 230

Teoreettinen takaisinmaksuaika (vuotta)* 16 19

Huolto- ja ylläpitokustannukset (t€/a, alv 0%) 1 2

*ilman energianhinnan nousua, energiatukea sekä huolto- ja ylläpitokustannuksia (0,13 €/kWh)
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TAMPERE-TALO

• Vuonna 1990 valmistunut Pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus; 
konsertti- ja kulttuuritapahtumia, kokouksia, kongresseja, näyttelyitä ja messuja

• Vuosina 2015-2017 laajenee 1 605 m2 laajennusosan tämänhetkisen
energiatehokkuustavoitetason ollessa nollaenergiatasoa

• Aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia on tutkittu Tampere-talon 
laajennusosassa sekä nykyisessä rakennuksessa osana RESCA-hanketta
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TILAAJAN NÄKEMYKSET LÄHTÖKOHTIIN, 
TAVOITTEISIIN JA PAINOPISTEISIIN

• RESCA-hankkeen tavoite on kehittää ja lisätä uusiutuvan energian
käyttöä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa sekä levittää
pilottikohteista saatuja hyviä käytäntöjä. Tampere-talo on yksi
hankkeen pilottikohteista.  

• Aurinkoenergiaselvityksen tarkoituksena on selvittää Tampere-talon 
nykyisen rakennuksen ja sen tulevan laajennusosan
aurinkoenergiapotentiaali sekä ratkaisumallit aurinkoenergian
käyttöön sekä aurinkolämmön että -sähkön osalta. Ratkaisumallin
valinnassa huomioidaan myös aurinkoenergian merkitys
imagomielessä. Aurinkoenergiaselvityksen tuloksena saadaan
suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämisestä rakennuksessa sekä
selkeä tapa esittää asia yhteistyötahoille

• Tarkoituksena on selvittää aurinkoenergiapotentiaali huomioiden
aurinkoenergian käytön mahdolliset ongelmat ja sitä heikentävät
tekijät (myös tulevaisuudessa). Toteuttajan tehtävänä on lisäksi
selventää keinot, jolla aurinkoenergiaa voitaisiin
kustannustehokkaasti hyödyntää. 9
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2. AURINKOENERGIAMALLINNUS

• Kohde-esittely

• Mallinnuksen lähtötiedot

• Mallinnusohjelma

• Mallinnustulokset

• Kulutustiedot

• Yhteenveto
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KOHDE-ESITTELY
TAMPERE-TALON LAAJENNUS
• Rakentaminen ajoittuu vuosille 2015-2017, energiatehokkuustavoitteena

nollaenergiataso

• Sisäpihan yläpuolelle 2. kerrokseen 952 m2 ja 3. kerrokseen 653 m2 lisää
Tampere-talon kokonaisalaa noin 6 % (1 605 m2)

• Tarkastellaan Tampere-talon laajennusvaihtoehtoa ilman tontin lounaiskulmalle
suunniteltua hotellia ja sen kanssa (Tampereen Kannen tornitaloilla ei varjostavaa
vaikutusta mallinnuksen perusteella)

• Lasketaan auringonsäteilykertymä katto- ja julkisivupinnoille sekä aurinkosähkön ja -
lämmön tuotantopotentiaalien maksimi käytetyillä paneelipinnoilla
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KOHDE-ESITTELY
TAMPERE-TALO, TEKNISET TIEDOT

• Laajennusosa huomioitu laajuustiedoissa

• Pinta-ala: 28 357 m2 + 1 605 m2 = 29 962 m2 (+ 6 %)

• Rakennustilavuus: 174 500 m3 x 1,06 = 184 970 m3

• Lämmitysmuoto: Kaukolämpö

• Jäähdytys: Osassa IV-koneita on kompressorikäyttöiset jäähdytyspatterit

• Laajennuksen jälkeen (koko ala aukot ja muut paneelialaa haittaavat tekijät mukaan
lukien) kattopinta-ala 8 440 m2, julkisivu etelään: 2 660 m2, julkisivu kaakkoon: 188 
m2
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT

• Aurinkoenergiatuoton tehokkuuden kannalta aurinkopaneelien ja –keräimien paras
suuntaus on noin 45o kulmassa etelään

• Alla olevassa kuvassa on esitetty vuotuinen energiantuotanto nimellisteholtaan 1 
kWp perinteiselle piikennojärjestelmälle Tampereella eri kallistuskulmilla ja
suuntauksilla (tuotto-odotukset kallistuskulmille 20o ja 42o toteutuvat vain, jos
paneelit täysin puhtaana lumesta ja jäästä talviaikaan)  
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Lähde: Paavola, M. 2012. Verkkoon kytkettyjen 
aurinkosähköjärjestelmien potentiaali Tampereella. Diplomityö 



AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT

• Alla olevassa kuvassa on vielä esitetty kuukausittainen energiantuotanto etelään
erilaisilla kallistuskulmilla suunnattuilla nimellisteholtaan 1 kWp perinteisellä
piikennojärjestelmillä Tampereella (tuotto-odotukset kallistuskulmille 20o ja 42o

toteutuvat vain, jos paneelit täysin puhtaana lumesta ja jäästä talviaikaan)
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Lähde: Paavola, M. 2012. Verkkoon kytkettyjen 
aurinkosähköjärjestelmien potentiaali Tampereella. Diplomityö 

• Kallistuskulmilla 20 o ja 45 o

saavutetaan piikkiteho touko-
heinäkuussa suurin osa
aurinkoenergiasta
kesäkuukausina

• Kallistuskulmalla 90 o

saavutetaan piikkiteho huhti-
toukokuussa jakaa tuottoa
tasaisemmin kuukausille



AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT

• Myös paneelivälillä on vaikutus saatuun energiantuottoon alla olevan kuvan
mukaisesti (paneelimäärän tuplaaminen ei välttämättä tuplaa tuottoa lisääntyvästä
varjostusvaikutuksesta johtuen)

• Tyypillisesti katolle asennettujen paneelien väli on varjostusvaikutuksesta riippuen 2-
3 kertaa paneelin korkeus
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT

• Kattopaneelien ja –keräimien tuotto laskettu 45o kulmassa etelään suunnattuna
paneeli- tai keräinvälin ollessa kolminkertainen paneelikorkeuteen nähden (3x)

• Julkisivujen osalta huomioitu etelään suuntautuva julkisivu sekä Sorsapuistosalin
osalta myös viisto kaakkoon suuntautuva julkisivu 90o kulmassa

• Aurinkosähkön tuotto lasketaan verkkoon kytkettynä järjestelmänä käyttäen
tyypillistä monikidepaneelia, jonka hyötysuhde on 15 %

• Aurinkolämmön tuotto lasketaan 45 % hyötysuhteella toimivalla
tyhjiöputkikeräinjärjestelmällä

• Maksimituoton laskennassa katto ja julkisivut on katettu joko
aurinkosähköpaneeleilla tai aurinkolämpökeräimillä

• Julkisivujen aukkoja ei ole vähennetty aurinkoenergiamallinnuksessa
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUSOHJELMA

• Ohjelman avulla voidaan visualisoida värein aurinkoenergian saatavuutta
rakennusten katto- ja seinäpinnoilla tai laskea aurinkoenergian tuotto virtuaalimalliin
lisättävillä aurinkopaneelipinnoilla

• Ominaisuuksia:

• Laskennan lähtötietoina sijaintipaikan kuukausittaiset säteilyarvot

• 3D-virtuaalimalliin perustuva varjostusten mallinnus

• Koko vuoden ja kuukausittaisten säteilykertymien laskenta

• Toteutettu 3D-grafiikkamallinnusohjelman lisäosana

• Ohjelma antaa maksimituoton annetuilla reunaehdoilla ilman lumen ja jään talvella
aiheuttamaa tuoton vähennysvaikutusta käyttöönottovaiheessa
maksimituotantokapasiteetti arvioitava vielä aina erikseen (todellinen paneelimäärä, 
suuntaus, varjostusvaikutukset…)
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUSTULOKSET

• Aurinkolämmön ja –sähkön tuoton osalta huomioitu vain pinnat, joiden pinnalle
tuleva säteilykertymä on vähintään 90 % maksimisäteilykertymästä (kuvissa
punainen ja keltainen väri)

• Hotelli pienentää varjostusvaikutuksen johdosta alla olevien kuvien mukaisesti 
aurinkoenergian säteilykertymää sekä sen myötä aurinkoenergian 
kokonaistuotantopotentiaalia yhteensä noin 6 %
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Auringon säteilykertymä ilman hotellia Auringon säteilykertymä hotellin kanssa

Hotellin aiheuttama varjostusvaikutus
P P



AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUSTULOKSET

• Vuositason mallinnustulokset esitettynä ilman hotellia ja hotellin kanssa
seuraavalla sivulla

• Paneelipinta-ala, säteilykertymä sekä sähkön- ja lämmöntuotto esitetty
vuositasolla MWh/a

• Jaettu vanhaan osaan, laajennusosaan ja Sorsapuistosaliin

• Eriteltynä etelään katolle 0o ja 45o suunnatut sekä julkisivulla etelään ja
kaakkoon 90o kulmassa suunnatut paneelit

• Taulukossa myös osuus prosentteina vuosittaisesta Tampere-talon sähkön-
ja lämmöntarpeesta perustuen viimeisen kolmen vuoden (2011-2013) 
keskiarvokulutuksiin, jotka on esitetty myös tässä raportissa

21



AURINKOENERGIAMALLINNUS
MALLINNUSTULOKSET

Paneelipinta-
ala

Säteily-
kertymä

Sähkön-
tuotto

Lämmön-
tuotto

Osuus 
sähköntarpeesta

Osuus 
lämmöntarpeesta

m2 MWh/a MWh/a MWh/a % %
Vanha osa Katto (45o, 3x) 1 040 1 115 129 502 6 % 18 %

Katto (0o) 3 120 2 790 323 1 260 15 % 45 %
Julkisivu etelään (90o) 1 130 1 000 116 450 6 % 16 %

Laajennusosa Katto (45o, 3x) 235 252 29 113 1 % 4 %
Katto (0o) 704 632 73 284 3 % 10 %
Julkisivu etelään (90o) 298 265 31 119 1 % 4 %

Sorsapuistosali Katto (45o, 3x) 327 351 41 158 2 % 6 %
Katto (0o) 981 863 100 388 5 % 14 %
Julkisivu etelään (90o) 88 77 9 35 0 % 1 %
Julkisivu kaakkoon (90o) 36 30 3 14 0 % 0 %

3 154 3 090 357 1 390 17 % 49 %
6 360 5 660 654 2 550 31 % 90 %

Paneelipinta-
ala

Säteily-
kertymä

Sähkön-
tuotto

Lämmön-
tuotto

Osuus 
sähköntarpeesta

Osuus 
lämmöntarpeesta

m2 MWh/a MWh/a MWh/a % %
Vanha osa Katto (45o, 3x) 987 1 058 122 476 6 % 17 %

Katto (0o) 2 960 2 640 305 1 190 15 % 42 %
Julkisivu etelään (90o) 1 020 886 102 399 5 % 14 %

Laajennusosa Katto (45o, 3x) 235 252 29 113 1 % 4 %
Katto (0o) 704 632 73 284 3 % 10 %
Julkisivu etelään (90o) 298 265 31 119 1 % 4 %

Sorsapuistosali Katto (45o, 3x) 327 351 41 158 2 % 6 %
Katto (0o) 981 863 100 388 5 % 14 %
Julkisivu etelään (90o) 88 77 9 35 0 % 1 %
Julkisivu kaakkoon (90o) 36 30 3 14 0 % 0 %

2 990 2 920 337 1 310 16 % 46 %
6 090 5 390 623 2 430 30 % 86 %

Ilman hotellia

Yhteensä (julkisivu + katto 45o)
Yhteensä (julkisivu + katto 0o)

Hotellin kanssa

Yhteensä (julkisivu + katto 45o)
Yhteensä (julkisivu + katto 0o)

• Laskennallinen maksimikapasiteetti kattaisi 16-31 % vuosittaisesta sähköntarpeesta tai 46-90 % 

vuosittaisesta lämmöntarpeesta ylituotantoa varsinkin lämmön osalta järkevä

aurinkosähköllä katettava osuus on 3-10 % vuosittaisesta sähköenergiantarpeesta ja

aurinkolämmön osalta erittäin minimaalinen (kaukolämmön tehotarve kesällä 0 kW 2-4 vkn ajan)
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KULUTUSTIEDOT
SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN KULUTUS
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• Kuukausittaiset sähkön (kiinteistö- ja kuluttajasähkö) ja kaukolämmön kulutustiedot
(MWh) perustuen vuosien 2011-2013 keskiarvokulutukseen

• Vuositason keskiarvokulutus: kaukolämpö 2 827 MWh ja sähkö 2 089 MWh



KULUTUSTIEDOT
LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN KULUTUS
• Arvioitu 35 % kokonaiskäyttövedenkulutuksesta vuositasolla 118 MWh

• Lämpimän käyttöveden osuus heinäkuussa vain noin 7 % 
kokonaislämmönkulutuksesta (kiinteistössä ei lämmityksen kesäsulkua)

• Heinäkuun lämpimän käyttöveden energiantarve voitaisiin kattaa noin 15-25 m2

etelään 45o kulmassa suunnatuilla aurinkokeräimillä

24



AURINKOENERGIAMALLINNUS
TULOKSET, KUUKAUSITASO

• Tarkastellaan tuloksia vielä tarkemmin kuukausitasolla

• Hotellin tulo alueelle on erittäin todennäköistä, joten tarkastellaan
kuukausitason tuloksia pelkästään tapauksessa, missä hotellin
varjostusvaikutus huomioitu

• Kuukausittaisissa tuloksissa esitetty aurinkolämmön ja –sähkön
tuottomäärät nykytilanteessa eli ilman tulevaisuuden
energiankulutuksen muutoksia
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
KUUKAUSITTAINEN AURINKOSÄHKÖN
MAKSIMITUOTTO
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• Katolle 0o kulmaan asennetut

aurinkopaneelit (4 645 m2, 55 % 

kattoalasta): tuotto 478 MWh, noin 25 % 

vuositarpeesta

• Katolle 45o kulmaan etelään suunnatut ja

kolmen paneelinmitan päähän toisistaan

asennetut paneelit (1 549 m2): tuotto 192 

MWh, noin 9 % vuositarpeesta

• Julkisivulle etelään ja kaakkoon asennetut

paneelit (1 442 m2, 51 % julkisivualasta): 

tuotto 145 MWh, 7 % vuositarpeesta

• Katolle 45o kulmaan etelään suunnatut

paneelit yhdessä julkisivulle etelään ja

kaakkoon asennettujen paneelien kanssa

(2 991 m2): 337 MWh, 16 % 

vuositarpeesta



AURINKOENERGIAMALLINNUS
KUUKAUSITTAINEN AURINKOLÄMMÖN
MAKSIMITUOTTO
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• Sama paneelimäärä tyhjiöputkikeräiminä

• Kuvan mukainen tilanne ei ole realistinen

eli niin suuria paneelimääriä ei voida

asentaa ylilämpöongelmien vuoksi (kesällä

jopa 10 kertaa enemmän tuottoa kuin on 

tarve)

• Paras vaihtoehto aurinkolämmön

käyttämiseen kaukolämpökohteessa olisi

lämpimän käyttöveden esilämmitys

• Lämpimän käyttöveden pienen tarpeen

johdosta aurinkolämmön käyttö ei ole 

järkevää suuressa mittakaavassa



AURINKOENERGIAMALLINNUS
AURINKOSÄHKÖ, TUOTTO/PANEELIALA
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• Vuosittaiset tuotot/paneeliala

• 45o etelä (3x): 123,8 kWh/paneeli
m2

• 0o: 105,5 kWh/paneeli m2

• 90o etelä: 105,1 kWh/paneeli m2

• 90o kaakko: 96,4 kWh/paneeli m2

• Asennuskulmalla 45o etelä (3x) 

saavutetaan haluttu teho pienimmällä

mahdollisella paneelimäärällä

• Asennuskulma 90o kaakko vaatii

suurimman paneelimäärän tarkastelluista

tapauksista, jotta saavutetaan haluttu

teho



AURINKOENERGIAMALLINNUS
TULOKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

• Tässä on esitetty asioita, joita ei ole huomioitu
aurinkoenergiamallinnuksessa sekä esitellyissä kuukausitason tuloksissa

• Vaikuttavat pääosin Tampere-talon lämmön- ja sähköntarpeeseen
tulevaisuudessa

• Laajennusosan energiankulutus

• Laajennusosan energiatehokkuustavoite tällä hetkellä nollaenergiatasoa

• Rakentamisen energiatehokkuusmääräysten kokonaisenergiatarkastelu antaa
joustoa ratkaisuihin (nykytaso 60 kWh/m2, erittäin energiatehokas taso 30 
kWh/m2)

• Sähköntarve 15-30 kWh/m2 1 605 m2 x 15-30 kWh/m2 = 25-50 MWh

• Lämmöntarve 15-30 kWh 1 605 m2 x 15-30 kWh/m2 = 25-50 MWh

• Lisää Tampere-talon kokonaissähkön- ja lämmönkulutusta arviolta noin 2-3 %
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AURINKOENERGIAMALLINNUS
TULOKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

• Ikkuna-alaa ei ole vähennetty

• Ikkunapinnoissa on mahdollista käyttää lasitukseen integroituja paneeleja

• Tiedossa olevat muutokset (Lähde: Tampere-talon henkilökunta) 

• Lämmönjakojärjestelmä ja sen automatiikka uusitaan kesällä 2014 paremmin
reagoiva säätöautomatiikka vähentää lämmöntarvetta

• Kaukojäähdytykseen kesällä 2014 pienentää sähköntarvetta noin -20 % 
(tyypillisen toimistorakennuksen jäähdytyssähkön tarve), koska kohteessa
nykyään osittain kompressorikäyttöiset jäähdytyspatterit

• Paneelialaa vähentäviä tekijöitä ei ole huomioitu

• Ainoastaan pinnoille yli 90 % maksimisäteilykertymästä kertyvän
säteilykertymän huomiointi vähentää aurinkoenergiamallinnuksessa huomioitua
katto-alaa ottaen näin ollen osittain huomioon paneelialaa vähentävät tekijät
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AURINKOENERGIAMALLINNUKSEN 
YHTEENVETO
• Mallinnus ei ota huomioon lumen, jään ja likaisuuden vaikutusta potentiaalia

pienentävinä tekijänä

• Hotellin aiheuttama varjostus pienentää 6 % kokonaistuotantopotentiaalia verrattuna
tilanteeseen ilman hotellia

• Tarkastellut paneelien suuntaukset ja suuntauskulmat: 0o, 45o etelä (3x) (tehokkain
tuotto/paneeli m2), 90o etelä, 90o kaakko (huonoin tuotto/paneeli m2)

• Aurinkolämmön laajamittainen käyttö ei ole kohteessa järkevää ellei ylilämmölle
saada järkevää käyttökohdetta heinä-elokuussa

• Aurinkosähköllä voitaisiin parhaimmillaan kattaa 16-30 % nykyisestä vuosittaisesta
sähköenergiantarpeesta ideaalisessa optimitilanteessa (45o etelä 1 549 m2 sekä 90o

etelä ja kaakko 1 442 m2 (51 % julkisivusta))

• Järkevä aurinkosähköllä katettava osuus on 3-10 % vuosittaisesta
sähköenergiantarpeesta
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3. KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT

• Lähtökohdat

• Energian varastointiratkaisut

• Asennustavat

• Aurinkoenergiatoimittajat Suomessa

• Esimerkkiratkaisuja

• Keinot aurinkonenergian hyödyntämisen tehostamiseksi

• Aurinkolämmön- ja sähkön hyödynnettävyys Tampere-talossa
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
LÄHTÖKOHDAT

• Laajennusosan nykyinen energiatehokkuustavoite nollaenergiataso

• Arvioitu ostoenergiantarve 50-100 MWh ostoenergiankulutuksen
nettonollataso saavutettavissa esimerkiksi 400-800 m2 aurinkosähköpaneeleilla
(45o etelään (3x)) 

• Tuotetaan enemmän aurinkosähköä kuin laajennusosa tarvitsee
ylijäämäsähköä voidaan käyttää myös rakennuksen vanhassa osassa

• Tuntikulutustiedot määrittävät lopulta tarvittavan paneelimäärän

• Tuntitason kulutustiedot (kW) on esitetty tämän raportin liitteenä

• Tampere-talon lämmön pohjatehon tarve noin 0 kW (7/2013 ja tulevat
energiantarpeen muutokset)

• Tampere-talon sähkön pohjatehon tarve noin 60 kW (7/2013 ja tulevat
energiantarpeen muutokset)
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
ENERGIAN VARASTOINTIRATKAISUT, 
MITOITUS PERUSPOHJAKUORMALLE
• Aurinkoenergiaratkaisujen minimimitoitus perustuu tarvittavaan

pohjatehontarpeeseen

• Lähtökohtaisesti mitoitus pohjatehon mukaan

• Edut

• Tuotettavan energian maksimaalinen hyödyntäminen kiinteistössä
(100 % käyttöön kiinteistössä)

• Ei energian varastointia tai siirtoa sähkölaitoksen verkkoon
yksinkertaisempi ratkaisu

• Haitat

• Ei välttämättä saada katettua kovin suurta osuutta kiinteistön
vuosittaisesta energiantarpeesta
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
ENERGIAN VARASTOINTIRATKAISUT, 
MITOITUS YLI POHJATEHONTARPEEN
• Aurinkoenergiaratkaisujen ylimitoitus perustuu tarvittavan

pohjatehontarpeen ylittämiseen

• Edut

• Saadaan katettua suurempi osuus kiinteistön vuosittaisesta
energiantarpeesta

• Kaksisuuntaiseen siirtoon tarvittavat laitteet vakiona järjestelmissä

• Tulevaisuudessa mahdollisesti pientuotannon syöttöstariffi

• Haitat

• Aurinkosähkö: Ylijäämäsähkön siirtäminen “ilmaiseksi” sähkölaitoksen
verkkoon, akut

• Aurinkolämpö: Varaajan koon kasvattaminen, ylijäämälämmön
siitäminen lämpökaivoihin tms. lisäkustannuksia
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
KYTKENTÄ SÄHKÖVERKKOON

• Tampereen Sähkölaitos sallii hajautetun pientuotannon liittämisen
sähkön jakeluverkkoon vaatii erillisen sopimuksen

• Varmistettava tuotantolaitoksen liitäntäkelpoisuus yleiseen
sähköverkkoon jo ennen hankintaa

• Tampereen Sähkölaitos maksaa kertahyvitysmaksun, joka riippuu
nimellistehosta (yli 5 kW: 130 €)

• Tulevaisuudessa saattaa tulla myös erillinen ostotariffi pientuotannolle, jolloin
verkkoon siirto kannattavampaa

• Kytkentä sähköverkkoon vaatii yhden tai useamman
verkkovaihtosuuntaajan, kaapeleita sekä tarvittavat mittaus- ja
suojauslaitteet
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
ASENNUSTAVAT, KATTOASENNUS

• Yleisin asennustapa

• Paneelit voidaan asentaa painovoimaisesti ilman erillisiä kiinnikkeitä nopeahko
käyttöönotto

• Piilossa katseilta

• Optimikulma Tampereella 42-45o etelä (isojen järjestelmien osalta asennuskulma
yleensä välillä 30-40o paneelivarjostuksien minimoimiseksi)

• Markkinoilla myös liikkuvalla mekanismilla toimivia paneeleja, jotka aina optimikulmassa
energiantuotto voi lisääntyä jopa 30 %, mutta syntyvä lisäkustannus on suurempi kuin
saatava lisähyöty (kalliimpia, vaativat enemmän tilaa ja huoltoa)

• Aurinkoenergiantuoton piikki keskikesällä auringon paistaessa korkealta

• Asennuskulmalla voidaan vaikuttaa aurinkoenergiantuotannon piikkitehon
ajoittumiseen

• Jään ja lumen muodostuminen paneelien pinnalle tuoton vähentyminen
alkukeväästä
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
ASENNUSTAVAT, JULKISIVUASENNUS

• Hiukan työläämpi asennustapa

• Paneelit ja keräimet näkyvissä (musta paneelipinta valkoisessa
seinässä) arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset asiat

• Aurinkoenergiantuoton piikki keväällä ja syksyllä, kun aurinko paistaa
matalammalta jakaa aurinkoenergian tuoton tasaisemmin pitkin vuotta

• Ei lumen ja jään muodostumista niin kuin kattoasennuksessa pidempi
tuotantoaika

• Asennuskulma julkisivussa yleensä 90o, mutta aurinkolipoilla voidaan
asentaa myös optimikulmaan
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
AURINKOENERGIATOIMITTAJAT SUOMESSA

• Suomessa on vähintään 34 yritystä, 
jotka toimivat seuraavilla
aurinkoenergiaan liittyvillä osa-
alueilla

• Analyysit, mittaus ja mallinnus

• Komponentit ja aliurakointi

• Lopputuotteet ja
järjestelmäasennukset

• Tuotekehitys

• Suunnittelu ja konsultointi

• Tutkimus ja kehitys

• Muut

40



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, 
JULKISIVUPANEELIT
• “Mattapinta” tai peilipaneelipinta

• Tarjolla jo arkkitehtonisesti hienoja ratkaisuja, joita voisi hyödyntää
osittain Tampere-talon julkisivussa

41Lähteet: Naps Systems Oy; Rautaruukki Oyj

Cargotechin pääkonttori, Tampere

Ruukin peilipaneelipinta



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, LASIPINNAT

• Vaatii lasituksen, missä paneeli integroituna

• Voitaisiin käyttää Tampere-talon laajennusosan lasipinnoissa

42Lähde: Naps Systems Oy

Case Marrakech airport, Marokko



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, 
AURINGONSUOJALIPPA
• Kohde: Vaisalan pääkonttori, Vantaa

• Ratkaisu: Katto- ja auringonvarjostuspaneeleja suunnattuna etelään 45 asteen
kulmassa 731 m2 (877 kpl, 101 kWp, 95 MWh/a noin 15 % vuositarpeesta)

• Lisätietoja: Kultainen LEED-luokitus perustuen pääosin omaan sähköntuotantoon

• Voitaisiin käyttää auringonsuojalippoja sähköntuotannossa varjostaen samalla
Tampere-talon ikkunoita vähentäen jäähdytystarvetta

43
Lähde: Naps Systems Oy



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, CASE ABB

• Kohde: ABB vaihtosuuntaajatehdas, Helsinki

• Ratkaisu: Painovoimaisesti asennettuja kattopaneeleja suunnattuna lounaaseen 30 
asteen kulmassa 1224 m2 (870 kpl, 181 kWp, 164 MWh/a) 

• Tampere-talossa riittää tasakattoa laajennuksen jälkeen yli 8 400 m2, jota kannattaa
hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa

44
Naps Systems Oy. 2013



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, CASE PORIN
UIMAHALLI
• Kohde: Porin uimahalli

• Ratkaisu: Painovoimaisesti asennettuja aurinkosähköpaneeleja suunnattuna etelään
30 asteen kulmassa 360 m2 (250 kpl, 53 kWp, tuotto 45 MWh/a), aurinkokeräimiä
200 m2 (140 kWth) katolla sekä 80 m2 Nordic Solar –aurinkolämpöä julkisivussa

45
Lähteet: Naps Systems Oy; Luvata Oy

Auringonpaneeleja

Auringonkerämiä

Kuparinen

aurinkokeräinpinta



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, SÄHKÖAUTON
LATAUS
• Tuottaa kauppareissun vaatiman sähkön kaikille sähköautoille, jotka

sähkölatauspaikoille pysäköivät

• Piikkiteho: 17-18 kWp 15 000 kWh/a (vrt. yksi sähköauto saattaa kuluttaa 7000 
kWh/a)

• Imagonkohotusta Tampere-taloon

46Naps Systems Oy. 2013



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
ESIMERKKIRATKAISUJA, MUUT

Alla olevat ratkaisut lähinnä vahvistaisivat Tampere-talon imagoa
aurinkoenergian hyödyntäjänä

• Aurinkopaneelien käyttö ulkovalaisimissa

• Aurinkoenergialla toimiva LED-koristevalaistus

• Tasaisuutta alueen valaistukseen

• Puut, julkivut, jalkakäytävät

• Vedenkäsittelyn ratkaisut aurinkosähköä hyödyntäen

• Veden varastointi pumpulla korkealle, kun aurinko paistaa

• Vedenkäyttö kasteluun painovoimaisesti aikavälillä loppukevät-alkusyksy

• Jätteenkäsittelyn ratkaisut aurinkosähköä hyödyntäen (esim. jätepuristin)
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
KEINOT AURINKOENERGIAN
HYÖDYNTÄMISEN TEHOSTAMISEKSI

• Katon ja julkisivun tehokas hyödyntäminen

• Lasipintoihin sijoitettavat paneelit

• Ohutkalvotekniikka (suoraan kattopintaa asennettava)

• Auringonsuojauslipat (vähentää samalla jäähdytystarvetta)

• Asennuskulman optimointi (optimi Tampereella 42-45 asteen kulma
etelään)

• Varjostuksien minimointi

• Osa aurinkopaneeleista/-keräimistä julkisivuun tasaa kuukausittaista
aurinkoenergiatuoton vaihtelua
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
AURINKOLÄMPÖ, TAMPERE-TALO

• Hyödynnettävyys

• Kaukolämpökohteessa lämpimän käyttöveden esilämmitys on järkevin vaihtoehto

• Kohteen lämpimän käyttöveden kulutus erittäin pientä

• Heinä-elokuussa kaikki lämmönkulutus 0 kW 2-4 viikon ajan ylijäämälämmön
myynti lämpöyhtiölle, lämpökaivoihin… 

• Toteutettavuus

• Katolle tai julkisivuun asennettavien aurinkokeräimien lisäksi vaatisi putkitukset
keräimiltä vesivaraajiin, kierukat vesivaraajiin sekä todennäköisesti vesivaraajien
koon kasvattamisen (liitännät ja varaukset uudisosaan kustannustehokkain) 
hitaahko käyttöönotto

• Heinä-elokuussa kiinteistön kokonaislämmöntarve on tyypillisesti 0 kW 2-4 viikon
ajan vaatisi syntyvän ylilämmön hukkaamisen kyseisenä aikana
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
AURINKOSÄHKÖ, TAMPERE-TALO

• Hyödynnettävyys

• Kaikki kiinteistön sähkönkulutus; valaistus, ilmanvaihtokoneet, keittiölaitteet…

• Toteutettavuus

• Melko nopea käyttöönotto (erityisesti kattoasennus)

• Katolle tai julkisivuun asennettavien aurinkopaneelien lisäksi vaatisi tasovirran
vaihtovirraksi muuttavan invertterin sekä sähköjohtovedon sähkökeskukselle, 
mahdolliset mittaroinnit ja muut tarvittavat laitteet varmistuttava
sähkökeskuksen liitäntätehon riittävyydestä

• Aurinkosähkön tuonti laajennusosaan edullisin vaihtoehto

• Jos sähkönenergiaa tuotetaan enemmän kuin on tarve akusto tai liitäntä
verkkoyhtiön sähköverkkoon

50



KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
AURINKOSÄHKÖ, TAMPERE-TALO

• Alustavia kustannustietoja sisältäen asennuksen (alv 0 %)

• Paneelien hinta on puolet järjestelmähinnasta

• Kuluttajajakoiset järjestelmät (muutamia kilowatteja): 3 €/Wp

• Keski-isot järjestelmät (kymmeniä kilowatteja): 2 €/Wp

• Isot järjestelmät 1,6-1,8 €/Wp (250 €/paneeli m2)

• telineasennus tasakatolle / katonmyötäinen asennus harjakatolle / 
seinänmyötäinen asennus

• Lasi-lasi –julkisivupaneelit: kaksinkertainen hinta edellä mainittuihin nähden

• Aurinkolipat: +0,2-0,3 €/Wp erikoisesta asennustekniikasta johtuen

51Lähde: Naps Systems Oy. 2013
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VAIHTOEHTOISET KONSEPTIT JA NIIDEN
ARVIOINTI

• Konseptit

• Alustava mitoitus, aurinkosähkö

• Konsepti 1

• Konsepti 2

• Konsepti 3

• Tampere-talo, sijoituspaikkaesimerkkejä
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ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
KONSEPTIT

• Konseptimitoitus tehty paneelin nimellistehon mukaisesti (Wp)

• Wp (Watt-peak, piikkiteho) on se teho, minkä paneeli antaa kun auringon säteily
kohtaa paneelin kesällä 35o kulmassa auringon säteilytehon ollessa 1 000 W/m2

(määritetään laboratorio-olosuhteissa)

• Todellisuudessa piikkitehoa ei välttämättä saavuteta lainkaan

• Määritetty kolme konseptia, jotka mitoitettu seuraavasti

• Konsepti 1: vuoden pohjatehontarpeen mukaisesti, 60 kWp

• Konsepti 2: heinäkuun keskimääräisen tehontarpeen mukaisesti, 110 kWp

• Konsepti 3: 10 % Tampere-talon arvioidusta sähköntarpeesta tulevaisuudessa, 
joka vastaa nykyistä huhti-syyskuun keskimääräistä tehontarvetta, 200 kWp

• Tehontarpeet perustuvat vuoden 2013 tuntikulutuksiin ja niistä on vähennetty
arvio sähköntarpeen muutoksista tulevaisuudessa (siirtyminen
kaukojäähdytykseen ja Tampere-talon laajennus)
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KONSEPTISUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
ALUSTAVA MITOITUS, AURINKOSÄHKÖ

• Arvio kiinteistön tulevasta vuositason sähkönkulutuksesta

• 2089 MWh/a x (1 – 0,20 + 0,03)  1750 MWh/a

• Arvio kiinteistön tulevasta sähkön pohjatehosta, Konsepti 1

• Kaukojäähdytykseen liittyminen – 20 % 70 kW x 0,8 = 56 kW

• Tampere-talon laajennuksen aiheuttama lisäkulutus + 3 % 70 kW x 0,03 + 56 
kW  60 kW 

• Arvio kiinteistön tulevasta keskimääräisestä sähkötehontarpeesta
heinäkuussa, Konsepti 2: 131 x (1 – 0,2 + 0,03)  110 kW 
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ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
KONSEPTI 1, TAMPERE-TALO
• Konsepti: Kaikki katseilta piiloon, mitoitus pohjatehon mukaan (60 kW)

• Aurinkokeräimet: -

• Aurinkopaneelit: katolle 420 m2 45o etelään asennusvälillä 3x (x=paneelin korkeus), yht. 
420 m2, 60 kWp

• Alustava tuottoarvio: 50 MWh (100-200 % laajennusosan sähköntarpeesta, 50-100 % 
laajennusosan ostoenergiantarpeesta, 3 % Tampere-talon sähköntarpeesta vuodessa)

• Toteutettavuus: Painovoimaisesti katolle, sähköliitäntä uudisosaan

• Alustavat investointikustannukset: noin 105 t€ (250 €/paneeli m2)

• Teoreettinen takaisinmaksuaika : n. 16 vuotta

• Imago- ja bränditekijät: Ekokahvila järjestelmän seuraamiseen

• Plussat: Helppo asennettavuus

• Miinukset: Paneelit piilossa imagon kannalta huonompi

56*ilman energianhinnan nousua, energiatukea sekä huolto- ja ylläpitokustannuksia (0,13 €/kWh)



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
KONSEPTI 2, TAMPERE-TALO
• Konsepti: Kaikki katseilta piiloon, mitoitus heinäkuun keskiarvotehon mukaan (110 kW)

• Aurinkokeräimet: -

• Aurinkopaneelit: katolle 620 m2 45o etelään asennusvälillä 3x (x=paneelin korkeus ja
julkisivuun 90o etelään 150 m2 peilipaneelipintaa, yht. 770 m2, 110 kWp

• Alustava tuottoarvio: noin 90 MWh (180-360 % laajennusosan sähköntarpeesta, 90-180 
% laajennusosan ostoenergiantarpeesta, 5 % Tampere-talon sähköntarpeesta vuodessa) 

• Toteutettavuus: Painovoimaisesti katolle, peilipaneelipintaa julkisivuun, sähköliitäntä
uudisosaan…

• Alustavat investointikustannukset: n. 230 t€ (“avaimet käteen”)

• Teoreettinen takaisinmaksuaika : n. 19 vuotta

• Imago- ja bränditekijät: Ekokahvila järjestelmän seuraamiseen

• Plussat: Paneelit piilossa, mutta myös osittain näkyvissä imagon nostatus

• Miinukset: Vaikutukset kaupunkikuvallisiin asioihin, ylituotantoa kesäaikaan

57*ilman energianhinnan nousua, energiatukea sekä huolto- ja ylläpitokustannuksia (0,13 €/kWh)



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
KONSEPTI 3, TAMPERE-TALO
• Konsepti: Näyttävä ratkaisu, 10 % Tampere-talon arvioidusta sähköenergiantarpeesta

tulevaisuudessa (200 kW, vastaa nykyistä Tampere-talon keskitehoa välillä huhti-syyskuu)

• Aurinkokeräimet: -

• Aurinkopaneelit: katolle 1 000 m2 45o etelään asennusvälillä 3x (x=paneelin korkeus), 
julkisivuun peilipaneelipintaa 300 m2 90o etelään, auringosuojalippoja 50 m2 45o etelään, 
parkkikatos 50 m2 30o etelään, aurinkoenergialla toimiva LED-koristevalaistus yms., yht. 
1400 m2, 200 kWp

• Alustava tuottoarvio: noin 170 MWh (350-700 % laajennusosan sähköntarpeesta, 170-
340 % laajennusosan ostoenergiantarpeesta, 10 % Tampere-talon sähköntarpeesta
vuodessa)

• Teoreettinen takaisinmaksuaika* : n. 21 vuotta

• Toteutettavuus: Painovoimaisesti katolle, peilipaneelipintaa julkisivuun, sähköliitäntä
uudisosaan

• Alustavat investointikustannukset: n. 450 t€ n. (“avaimet käteen”)

• Imago- ja bränditekijät: Ekokahvila järjestelmän seuraamiseen

• Plussat: Näyttävä ratkaisu imagon nostatus

• Miinukset: Ylituotantoa kesäkuukausina

58*ilman energianhinnan nousua, energiatukea sekä huolto- ja ylläpitokustannuksia (0,13 €/kWh)



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
TAMPERE-TALO, 
SIJOITUSPAIKKAESIMERKKEJÄ

59

Kattopaneeleja

Julkisivupaneeleja

eteläjulkisivulle



ALUSTAVA KONSEPTISUUNNITTELU
TAMPERE-TALO, 
SIJOITUSPAIKKAESIMERKKEJÄ

60

Auringonsuojaus- ja

julkisivupaneeleja

eteläjulkisivulle

Ulkovalaisimiin integroituja

aurinkopaneeleja

Sadevesien talteenotto ja

automaattinen

kastelujärjestelmä

lähemmäksi Sorsalampea

Aurinkonenergialla toimivaa

LED-koristevalaistusta piha-

alueelle ja julkisivuihin

Kattopaneeleja
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VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS

• Valitut konseptit

• Asennustekniikka

• Huolto- ja ylläpito

• Markkinointi

• Jatkosuunnittelu
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TAMPERE-TALON LAAJENNUSOSAN AURINKOENERGIASELVITYS
VALITUT KONSEPTIT

• dd

63

Ominaisuudet Konsepti 1 Konsepti 2

Mitoitusteho (kWp) 60 110

Vuosituottoarvio (MWh) 50 90

Osuus Tampere-talon vuosittaisesta sähköntarpeesta (%) 3 5

Osuus laajennusosan arvioidusta sähköntarpeesta (%) 100-200 180-360

Osuus laajennusosan arvioidusta ostoenergiantarpeesta
(%)

50-100 90-180

Aurinkokeräimet (m2) - -

Aurinkopaneelit 420 790

- 45o etelä (kolme paneelinmittaa toisistaan, m2), katolle 420 620

- 90o etelä, peilipaneeli julkisivuun (m2) - 170

Investointikustannukset (t€, alv 0 %) 105 230

Teoreettinen takaisinmaksuaika (vuotta)* 16 19

Huolto- ja ylläpitokustannukset (t€/a, alv 0%) 1 2

*ilman energianhinnan nousua, energiatukea sekä huolto- ja ylläpitokustannuksia (0,13 €/kWh)



VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS
ASENNUSTEKNIIKKA

• Kattopaneelit: Asennus painovoimaisesti tasakatolle telineisiin
haluttuun kulmaan tai kiinnitys kattorakenteisiin

• Yhden paneelin pistekuormitus (1,5 m2/paneeli)

• ilman lisäpainoja / ankkuroituna kattorakenteeseen: 10 kg/kattoneliö

• lisäpainoilla: 15 kg/kattoneliö

• lisäpainoilla tasakattojen reuna-alueilla: 25 kg/kattoneliö (suurempi
tuulikuorma)

• Esimerkiksi konseptissa 1 tulisi lisää kattokuormitusta 2800 – 7000 kg 
(420 m2 paneeleja 420 m2 / 1,5 m2/paneeli = 280 paneelia)

• Julkisivupaneelit: Kiinnitys suoraan 90o kulmaan seinäpinnan
suuntaisesti tai telineisiin ikkunoiden yläpuolelle haluttuun
kulmaan (esim. auringonsuojalipat)
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VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS
HUOLTO- JA YLLÄPITO

• Lumi ja jää; Laitevalmistaja ei suosittele paneelien puhdistamista

• Riski paneelien rikkoutumiselle

• Tuotto pienempi alkukeväästä

• Lika; Laitevalmistaja ei suosittele paneelien puhdistamista

• Sade puhdistaa kattopaneelit

• Isot lehdet voi poistaa

• Julkisivupaneelit likastuvat samalla tavoin kuin ikkunat

• Paneelien pesu tulee kyseeseen erittäin pölyisissä olosuhteissa
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VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS
HUOLTO- JA YLLÄPITO

• Perushuoltotoimenpiteet

• Kaapelien kontaktit tarkistettava ajoittain

• Asennusmekaniikan ruuvien kireys tarkistettava ajoittain

• Mahdolliset eläinten aiheuttamat vauriot tarkistettava ajoittain

• Varaosat

• Aurinkopaneelien tekninen ikä yleensä > 30 vuotta (säännöllinen
huolto)

• Invertterien ja monitorointilaitteiden vaihtoväli 10-15 vuotta

• Huolto- ja ylläpitokustannukset

• Vuositasolla yleensä noin 1 % investointikustannuksista (Konsepti 1:   
1 000 €/a, Konsepti 2: 2 000 €/a)
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VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS
MARKKINOINTI
• Imagoasiat vaativat myös markkinointia Ekokahvila Tampere-talon 

sisääntuloaulassa; tieto- ja oleskelunurkkaus

• Näkökulmana Tampere-talon tyypillinen kongressivieras ja Tampere-talon 
strategian mukainen brändäys

• Kännykän/tietokoneen/tabletin lataus ilmaisella aurinkosähköllä

• Tampere-talon omien viljelykasvien kasteleminen aurinkosähköllä

• Energiantuotannon ja järjestelmien toiminnan seuranta erilaisilla mittareilla
(esimerkiksi teho, osuus tarvittavasta tehontarpeesta, tehotiedot esitettynä
maallikolle selkeässä muodossa)

• Esitteet ja videot (ECO2, Resca + muut keskeiset Tampereen kaupungin kestävän
kehityksen mukaiset hankkeet)

• Tampereen veden ekologista pohjavettä myös tarjolle ja aiheeseen liittyviä
esitteitä
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VALITTUJEN KONSEPTIEN TARKEMPI KUVAUS
JATKOSUUNNITTELU

• Tässä raportissa esitetyt auringon säteilykertymät sekä
aurinkolämmön ja sähkön tuotto-odotukset ovat alustavia arvioita

• Jatkosuunnittelussa ja käyttöönottovaiheessa tuotto-odotukset ja
tehomitoitukset tarkennetaan

• Asennettu paneelimäärä

• Asennettujen paneelien hyötysuhde

• Asennuskulma

• Kiinteä/liikkuvat paneelit

• Varjostukset

• Esitetyt konseptit 1-3 ovat esimerkkiratkaisuja, jotka voitaisiin
kaikki toteuttaa myös katolle asennettavilla paneeleilla
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SISÄLTÖ

1. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet

2. Aurinkoenergiamallinnus

3. Konseptisuunnittelun lähtötiedot

4. Vaihtoehtoiset konseptit ja niiden arviointi

5. Valittujen konseptien tarkempi kuvaus

6. Loppusanat
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TAMPERE-TALOSSA ON POTENTIAALIA 
AURINKOENERGIAN KÄYTTÖÖNOTOLLE
• Selvitys kuvasi Tampere-talon nykyisen rakennuksen ja sen tulevan

laajennusosan aurinkoenergiapotentiaalin sekä ratkaisumallit
aurinkoenergian käyttöön

• Aurinkosähkön osalta konseptien mitoitustehot 60 / 110 kWp
tuottaisivat 3 % / 5 % koko Tampere-talon vuosittaisesta
sähköntarpeesta. Talon kaukolämpöratkaisu vähentää
aurinkolämmön merkitystä realistisena vaihtoehtona

• Aurinkoenergiaan skeptisesti suhtautuville voidaan todeta että
Etelä-Suomessa energiaksi muutettavaa auringon säteilyä on  
vuositasolla lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa – toki
vuodenaikavaihtelut ovat isommat.

• Aurinkoenergian kaupallinen potentiaali on huomattu ja
hyödyntäminen on lähtenyt nousuun myös Suomessa. Tampereen
kaupunki voi olla edelläkävijöiden joukossa, ja Tampere-talo on 
siinä yksi näyttävä kohde.
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MITOITUSTEHOILLA 60/110 KW TAMPERE-TALO
OLISI 10 SUURIMMAN HYÖDYNTÄJÄN JOUKOSSA

Suuruusjärjestyksessä aurinkosähkövoimalat Suomessa (Lähde: 
Aurinkoenergiaa.fi, tilanne päivitetty 14.12.2013 )

1. Astrum-liikekeskus, Salo: 322 kW

2. ABB Oy, Helsinki, teho: 181 kW

3. Vaisala Oyj, Helsinki: 101 kW

4. Kauppakeskus Skanssi, Turku: 70 kW

5. Kiilto Oy, Lempäälä: 66 kW

6. Helsingin kaupungin ympäristökeskus: 60 kW

7. Espoon kaupungin varikko, Mankkaa: 55,2 kW

8. Vacon Oyj, Vaasa: 55 kW

9. Porin uimahalli: 52,50 kW

10. Cargotec Finland Oy, Tampere: 45 kW
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LIITTEET
TUNTIKULUTUS, KAUKOLÄMPÖ 2013 

Minimikulutus heinäkuussa

mitoittava kuukausi
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LIITTEET
TUNTIKULUTUS, SÄHKÖ 2013 

Minimikulutus heinäkuussa

mitoittava kuukausi
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LIITTEET
TUNTIKULUTUS, KAUKOLÄMPÖ 7/2013 

• Kaukolämmön pohjatehon tarve heinäkuussa ja koko kalenterivuonna 0 kW 
trendin mukaan tarvittaisiin 2-3 viikon varauskapasiteetti, jos aurinkolämpöä aiotaan 
hyödyntää
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LIITTEET
TUNTIKULUTUS, SÄHKÖ 7/2013 

• Sähkön pohjatehon tarve heinäkuussa ja koko kalenterivuonna 70 kW 
vastaa esimerkiksi 1 400 m2 aurinkopaneeleja 45 asteen kulmassa etelään
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LIITTEET
TUNTIKULUTUS, MINIMIKULUTUS
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• Minimikulutus aikavälillä
10.7.-2.8.2013 (24 pv eli
noin 3,5 vk)

• Kaukolämmön kulutus 0 kW 

• Sähkön kulutus välillä 68-
328 kW (keskimäärin 133 
kW)



LIITTEET
TUNTIKULUTUS, 15.7.2013
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• Keskimääräinen päivä
aikavälillä 1.7-31.7.2013

• Kaukolämmön kulutus 0 kW 

• Sähkön kulutus välillä 68-
328 kW (keskimäärin 133 
kW)



LIITTEET
TUNTIKULUTUS, SÄHKÖ 1.4.-30.9.2013
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• Sähkönkulutus aikavälillä 1.4.-30.9.2013

• Sähkön tehontarve välillä 68-589 kW (keskimäärin 208 kW)



LIITTEET
TUNTIKULUTUS, KAUKOLÄMPÖ 1.4.-
30.9.2013

79

• Kaukolämmön kulutus aikavälillä 1.4.-30.9.2013

• Kaukolämmön tehontarve välillä 0-840 kW (keskimäärin 117 kW)



LIITTEET
TUNTIKULUTUS, 8.7.2013

• Maksimikulutus heinäkuussa, 
8.7.2013

• Kaukolämmön kulutus välillä
20-140 kW (keskiarvo 53 
kW)

• Sähkön kulutus välillä 100-
300 kW (keskiarvo 195 kW)
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