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Intian ympäristöongelmat kasvavat nopeasti. Kiivas talouskasvu ja nopeasti kasvava väestö, joka on
kasvanut vuoden 1947, 300 miljoonasta ihmisestä nykypäivän yli miljardiin ihmiseen, rasittaa
ympäristöä, infrastruktuuria ja maan luonnonvaroja.

Intian ilmansaasteita pahentaa sen voimakas riippuvuus hiilestä sähköntuotannossa. Hiili kattaa yli
puolet maan kokonais energiantarpeesta ja lähes kolme neljäsosaa sähköntuotannosta. Vaikka Intian
runsaat kivihiilivarat ovat auttaneet maan taloudellisessa kehityksessä on hiilen käyttö aiheuttanut
myös kustannuksia, kansanterveysriskien ja ympäristön pilaantumisen muodossa.

Hiilen käyttö tärkeimpänä energialähteenä on johtanut hiilidioksidipäästöjen yhdeksän kertaiseen
nousuun viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana. Hallituksen arvion mukaan ympäristön
pilaantumisen kustannukset ovat olleet viime vuosina 4,5 prosenttia suhteessa BKT: hen.

INTIA: PUHDASTA ENERGIAA AURINGOSTA

SIIRTYMINEN KIVIHIILESTÄ
AURINKOENERGIAAN

Aurinkoenergiahankkeiden tavoitteena on auringon
säteilemän energian hyödyntäminen energian
tuotannossa ja vähentää laitosten riippuvuutta
paikallisesta hiilellä tuotetusta sähköenergiasta.
Tässä 20 MW Solar project in Sanwreej, Jodhpur,
Rajasthan hankkeessa, asennetaan aurinkovoima
paneeleita, yhteisteholtaan 20 MWac, joiden avulla
tuotetaan puhdasta sähköä, joka syötetään
paikalliseen sähköverkkoon.

INTIA

PROJEKTIN TIEDOT

Sijainti: 
Intia

Projektin tyyppi:
Uusiutuva, aurinkoenergia

Projektin rekisterinumero:
GS7361

Sertifikaatti:
Gold Standard

Hiilidioksidin vähennysvaikutus:
34 882 tonnia CO2e / vuosi

AURINKOENERGIA - GS
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Ilman tätä hanketta vastaava määrä energiaa olisi tuotettu fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla
sähköllä. Aurinkovoima on puhtain uusiutuvan energian muoto, eikä siihen liity fossiilisia
polttoaineita. Kasvihuonekaasupäästöjä ei ole.

Hanke tarjoaa työmahdollisuuksia paikallisille ihmisille aurinkohankkeen rakentamisen, käyttöönoton
ja ylläpidon aikana. Tämä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti läheisen väestön talouteen.

Aurinkosähköjärjestelmät muuntavat valon sähköenergiaksi. Auringonvalon fotonit osuvat
aurinkopaneeliin ja absorboituvat puolijohdemateriaaleihin, kuten piihin. Ne irrottavat elektronit,
joissa on negatiivinen sähkövaraus, atomeistaan. Tällöin elektronit pääsevät virtaamaan vapaasti
materiaalissa ja muodostavat näin sähköä.

Aurinkokennojen erityisen rakenteen ansiosta elektronit pääsevät liikkumaan vain yhteen
suuntaan. Monesta aurinkokennosta koostuva paneeli muuntaa auringonvalon käyttökelpoiseksi
määräksi tasavirtaa (DC). Tasavirta johdetaan sähköjohtoja pitkin invertteriin eli vaihtosuuntaajaan,
joka muuntaa virran vaihtovirraksi (AC), jolloin sitä voidaan syöttää sähköverkkoon.

AURINKOENERGIA - TOIMINTAPERIAATE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDUT

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi, tämä hanke edistää kestävää 
kehitystä Intiassa mm.:

• Hanke lievittää alueen köyhyyttä, luomalla työpaikkoja hankkeen 
rakentamisen, kunnossapidon ja voimalan ylläpidon aikana.

• Fossiilisten polttoaineiden polttamisen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien 
vähentäminen, kuten SO2, noki ja pienhiukkaset

• Uusiutuvan energian teknologian esittely ja levittäminen

• Käyttämällä uusiutuvaa energiaa, vähentäen siten riippuvuutta energian 
tuonnista kansallisella tasolla


