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Our mission is to bring the products, services and the up-to-date 
knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar 

markets to a new era 



Solar Arena 

• Mikä? 
• Aurinkoenergian online-markkinointityöväline 

• Kenelle? 
• Kaikille! 

• Omat käyttöliittymät laitevalmistajille, jälleenmyyjille, urakoitsijoille ja 
aurinkoenergiasta kiinnostuneille kuluttaja-asiakkaille 

• Miten? 
• Löydä alueellasi toimivat jälleenmyyjät ja urakoitsijat helposti 

• Selaa tuotteita ja saa tuloksia nopeasti näppärällä simulaatiolla 



 



Solar Arena Laitevalmistajille 

• Aseta kaikki aurinkoenergiaan liittyvät tuotteesi näytille 

• Tavoita uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 

• Näy asiakkaille kaikkialla, minne jälleenmyyjäsi toimittavat 

• Hallinnoi omaa profiiliasi, asiakkaille näkyvää julkisivuasi ja 
tuotteidesi tietoja! 

 

• Antamalla laitteesi (aurinkolämpökeräin tai PV-moduuli) 
tekniset tiedot annat asiakkaalle mahdollisuuden suorittaa 
simulaation tuotteillasi => Osoita tuotteesi konkreettinen hyöty! 

 



 



 



 



Solar Arena Jälleenmyyjille 

• Aseta tuotevalikoimasi näytille 

• Näy automaattisesti asiakkaille kaikkialla, minne toimitat 

• Tavoita uusia asikkaita ja yhteistyökumppaneita 

• Hallinnoi omaa profiiliasi, asiakkaille näkyvää julkisivuasi ja 
tietoja toimialueestasi ja yhteistyökumppaneistasi 

 

• Palvelujasi suositellaan automaattisesti kaikille toimialueesi 
sisällä asuville asiakkaille, jotka suorittavat simulaation 
myymälläsi tuotteella! 

 



Solar Arena Urakoitsijoille 

• Tavoita uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 

 

• Näy automaattisesti asiakkaille, jotka käyttävät ohjelmaa 
toimialueesi sisäpuolella 

 

• Palvelujasi suositellaan automaattisesti kaikille asiakkaille, jotka 
suorittavat simulaation toimialueesi sisällä 



Solar Arena Kuluttajille 

• Solar Arena tuo ulottuvillesi kaikki saatavilla olevat tuotteet, 
palvelut, sekä ajankohtaisen tiedon aurinkoenergiasta. 

• Sijaintisi perusteella Solar Arena kertoo sinulle sinua lähimpänä 
sijaitsevat palvelut ja saatavilla olevat tuotteet 

 

• Simulaatiolla sinulle selviävät arvio rakennuksesi 
energiankulutuksesta, sekä aurinkolämmöllä että –sähköllä 
saatavissa olevat hyödyt 



Solar Arena Kuluttajille 

• Palvelu soveltuu kaiken tasoisille käyttäjille 

 

• Helppoja tuloksia esimerkkirakennusten ja oletusarvojen avulla 

• Ohjelma opastaa simulaation läpi vaihe vaiheelta ja antaa 
selkeät ohjeet jokaisen arvon syöttämiseen 

• Myös yksityiskohtaisemmat simulaatiot asiantuntijoille 



 



 



 



 





 



Tähän vielä project calculation 

 



 



 



Laskennan  luotettavuudesta 

• Taustalla ajatus nopeasta, kevyestä, mutta luotettavasta arviosta 

• Kaikki laskennan vaiheet perustuvat olemassa oleviin, 
tieteellistä arviointia läpikäyneisiin menetelmiin 

• Menetelmiä on tarpeen mukaan kehitetty eteenpäin ja 
pelkistetty  

• Testattu vertailemalla muihin laskennallisiin työkaluihin, sekä 
todelliseen mitattuun dataan 

• Kehitystyö ja testaus jatkuu… 



Aurinkosähkölaskenta 

• Soveltuu sähköverkkoon kytkettyjen PV-järjestelmien 
analysointiin 

• Verkkoon kytkemättömien järjestelmien analyysi kehitteillä 

• Myös kuorman perusteella tehtävä järjestelmän (tuotto + 
varastointi) koon mitoitustyökalu kehitteillä 

• Realistinen malli: kaikki häviöt otetaan huomioon 



Aurinkosähkölaskenta 



Aurinkosähkölaskenta 



Aurinkolämpölaskenta 

• Laskennan taustalla aktiivisten aurinkolämpöjärjestelmien 
mallintamiseen kehitetty F-chart-menetelmä (Klein et al.1976 & 
1977 ja Beckman et al. 1977) 

• Haasteena luoda malli, joka on todenmukainen kaiken 
kokoisille järjestelmille kaikissa olosuhteissa 

• Testeissä kooltaan yksityistuotantoon soveltuvien järjestelmien 
simulaatiot ovat tuottaneet realistisia tuloksia 

 



Simulaatioesimerkkejä Oulusta 

 



Tilojen lämmitys 
aurinkolämmöllä 
Tasokeräimet 

Keräinpinta-ala: 26 m2 

Kiertävä aine: Vesi 

Sijainti: Oulu 

 

Lämmöntarve talvikuukausina > 1000 
kWh ja kesäkuukausina < 5 kWh 

Osuus vuotuisesta lämmöntarpeesta: 
22,44 % 

Referenssi: 

Jos keräinpinta-ala = 10 m2, osuus vain 
14,47 % 



Tilojen lämmitys 
aurinkolämmöllä 
Tasokeräimet 

Keräinpinta-ala: 52 m2 

Kiertävä aine: Vesi 

Sijainti: Oulu 

 

Lämmöntarve talvikuukausina > 1000 
kWh ja kesäkuukausina < 5 kWh 

Osuus vuotuisesta lämmöntarpeesta: 

26,71 % 

 



Käyttöveden 
lämmittäminen 
aurinkolämmöllä 
Tasokeräimet 

Keräinpinta-ala: 26 m2 

Kiertävä aine: Vesi 

Sijainti: Oulu 

 

Energian tarve:  
400 litraa päivässä  11°C -> 60°C 

Osuus vuotuisesta lämmöntarpeesta: 
50,67 % 

Referenssi: 

Jos keräinpinta-ala = 10 m2, osuus vain 
31,58 % 

 



Käyttöveden 
lämmittäminen 
aurinkolämmöllä 
Tasokeräimet 

Keräinpinta-ala: 52 m2 

Kiertävä aine: Vesi 

Sijainti: Oulu 

 

Energian tarve:  
400 litraa päivässä  11°C -> 60°C 

 

Osuus vuotuisesta lämmöntarpeesta: 
59,00 % 



Aurinkosähkö-
järjestelmä 
Verkkoon kytketty PV-järjestelmä 

5 kpl 190 W (STC peak power) PV-
moduuleja 

Sijainti: Oulu 

 

Vuoden aikana tuotettu energia: 

 812,53 kWh 



Aurinkosähkö-
järjestelmä 
Verkkoon kytketty PV-järjestelmä 

5 kpl 190 W (STC peak power) PV-
moduuleja 

Sijainti: Oulu 

 

Vuoden aikana tuotettu energia: 

1625,1 kWh 



Johtopäätöksiä 

• Oulun talvi on aurinkolämmön kannalta ankeaa aikaa 

• Keräinalan kasvattaminen ei tietyn rajan jälkeen kasvata 
energiatuotantoa merkittävästi 
• Tämä johtuu keräinalaan verrannollisista lämpöhäviöistä 

• Aurinkosähkön tapauksessa ulkolämpötilan alenemisella ei ole 
yhtä suurta merkitystä tuottoon => pientä tuotantoa myös 
talviaikaan (olettaen että moduulit pidetään puhtaina lumesta). 

• Aurinkosähköjärjestelmän tuottama energiamäärä on pitkälti 
verrannollinen järjestelmän kokoon 



Kiitos! 


