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Työssä tarkastellaan aurinkosähkönjärjestelmän kannattavuutta sähkön pientuotannossa.

Työn tavoitteena on tarkastella asioita, jotka vaikuttavat aurinkosähkön tuotannon

tehokkuuteen, kustannusrakennetta, lainsäädäntöä, aurinkosähkön tuotantotapoja ja

aurinkosähkön tulevaisuutta Lappeenrannassa. Työssä keskitytään tarkastelemaan

ostosähkön osittaista korvaamista aurinkosähköllä Lappeenrannassa.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Lyhenteet
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CdTe Kadmium-telluridi

CdTe-CdS Kadmium-telluridi-kadmium sulfidi

CIGS Kupari-indium-gallium-selenidi

CIS Kupari-indium-selenidi

GaAs Gallium-arsenide

Mono-Si Yksikiteinen pii

Poly-Si Monikiteinen pii
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1 JOHDANTO

Aurinkosähkö on täysin uusiutuvaa energiaa. Aurinkosähköllä on valtavat potentiaaliset

kasvuedellytykset myös Suomessa ja niistä aiheutuvat päästöt syntyvät vain laitteiden

valmistuksesta ja niiden kierrätyksestä. Suomessa auringon vuotuinen säteilymäärä on

noin 1000 kWh/m2. Säteilymäärä on samaa luokaa kuin esimerkiksi paljon etelämpänä

sijaitsevassa Saksan Frankfurtissa. Aurinkoenergiaa muunnetaan sähköksi

aurinkopaneeleilla, jotka koostuvat useista aurinkokennoista. Aurinkokenno on

elektroninen puolijohde, missä auringonsäteily synnyttää kennon ala- ja yläpinnan välillä

jännitteen. Aurinkokennoissa käytetään yleisimmin monikiteistä, yksikiteistä tai

amorfista piitä, jonka lisäksi käytetään myös ohutkalvotekniikka ja väriaineherkistettyjä

aurinkokennoja.

Suomessa aurinkoenergian muuntaminen sähköksi aiheuttaa haasteita pitkän ja pimeän

talven vuoksi. Esimerkiksi omakotitaloissa tarvittaisiin sähköä talvella lämmitykseen.

Tällöin kuluttajat eivät voi hyödyntää omaa sähköntuotantojärjestelmää, jolloin kuluttajat

joutuvat ostamaan sähkön muualta. Kesällä omakotitaloissa pystytään tuottamaan

tarpeeksi suurella aurinkopaneelijärjestelmällä sähköä jopa yli oman tarpeen, jolloin

ylimääräisen sähkön voi myydä valtakunnan verkkoon.

Tällä hetkellä Suomessa hyödynnetään aurinkoenergiaa hyvin vähän. Suomen suurin

aurinkosähkövoimala on tällä hetkellä Helsingin Suvilahdessa, jonka teho on 340 kW

(Helen, 2015). Suuret rakennukset käyttävät aurinkoenergiaa täyttämään osittain oman

sähkönkulutuksensa. Toisaalta esimerkiksi Suomen saaristossa, missä sähköverkkoa ei

ole rakennettu, kuluttajat saattavat olla vain aurinkosähköjärjestelmästä saadun sähkön

varassa. Tällöin kuluttajat saavat kuluttamansa sähkön suoraan puhtaalla ja uusiutuvalla

energiamuodolla.

Tulevaisuudessa sähkönkulutuksen on odotettu kasvavan ja sähkön hinnan pysyvän

suhteellisen samankaltaisena verrattuna nykypäivään. Uusien lainsäädäntöjen ja

tiukentuvan päästöpolitiikan takia tarvitaan uusia ja puhtaita energiaratkaisuja. Nykyiset



6

hiilivoimalat ja muut fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset tulee korvata

puhtailla ja kestävällä kehityksellä toimivilla voimalaitoksilla. Aurinkopaneeleiden

asentaminen suoraan esimerkiksi kuluttajien asuntoihin vähentää niiden riippuvuutta

suurten voimalaitosten tuotannosta. Tässä työssä tarkastellaan aurinkopaneeleiden eri

sukupolvia, lainsäädäntöä, tuottavuutta ja kannattavuutta pientuotannossa ja määritetään

asennettavien aurinkosähköjärjestelmien määrä Lappeenrannassa, jos halutaan tuottaa 1

% asumisen ja maatalouden kuluttamasta sähköenergiasta aurinkosähköllä.
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2 TUOTANTOTEKNOLOGIAT

Aurinkopaneelien tuottama sähkö perustuu niin kutsuttuun valosähköilmiöön. Kennot

valmistetaan puolijohdemateriaaleista ja ne koostuvat kahdesta kerroksesta, joiden

ominaisuudet eroavat toisistaan. Auringon valon osuessa kennoon, osa fotoneista läpäisee

ohuen pintakerroksen, päästen pn-liitokseen muodostaen elektroni-aukkopareja.

Elektroni-aukkopareista elektronit kulkeutuvat n-puolelle ja aukot p-puolelle. Elektronit

voivat kulkea vain tiettyyn suuntaan rajapintaan muodostuneen sähkökentän takia.

Elektronien on kuljettava ulkoisten johtimien kautta p-tyypin puolijohteeseen, jossa ne

voivat yhtyä aukkojen kanssa. Liitos voi toimia ulkoisen piirin jännitelähteenä, koska

liitoksen eri puolilla on jatkuvasti vastakkaismerkkiset varauksenkuljettajat. Elektronien

liike muodostaa jännite-eron kennon ylä- ja alapinnan välille. (Suntekno, 2010)

Ensimmäisen sukupolven aurinkokennon toimintaperiaate on kuvattu kuvassa 1.

Kuva 1: Aurinkokennon toimintaperiaate (Pertti Aarnio).
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Aurinkopaneelit muodostuvat useista sarjaan kytketyistä aurinkokennoista. Yhden

kennon tyhjäkäyntijännite on noin 0,6 V ja paneelin tyhjäkäyntijännite on noin 36 V

paneelin tehosta riippuen.  Verkkoon syötettävien aurinkopaneeleiden tehot ovat

tyypillisesti 100 W - 300 W välillä. (Irena 2013, 9) Aurinkopaneelit kytketään sarjaan,

jotta systeemille saadaan riittävän suuri jännite, jolloin aurinkopaneelit voivat ladata

suoraan akkuja tai syöttää sähköä invertterin kautta valtakunnan verkkoon.

Aurinkopaneelit jaetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven

aurinkokennoihin.

2.1 Ensimmäisen sukupolven aurinkokennot

Ensimmäisen sukupolven aurinkokennot valmistetaan yksikiteisestä (mono-Si) tai

monikiteisestä piistä (poly-Si). Yksikiteiset aurinkopaneelit ovat tällä hetkellä

markkinoiden tehokkaimpia, mutta niiden valmistaminen maksaa enemmän kuin

monikiteisten aurinkopaneeleiden. (Aurinkoenergiaa, 2014) Ensimmäisen sukupolven

aurinkopaneelit ovat nykyään yleisimpiä esimerkiksi omakotitalon

piensähköntuotantoon. Ensimmäisen sukupolven aurinkopaneelit hallitsevat noin 90 %

valmistetusta aurinkopaneeli kapasiteetistä. (Motiva, 2014) Pii on hyvä materiaali

aurinkopaneelien valmistukseen, koska se on rajoittamaton raaka-ainelähde, se on hyvin

stabiili ja sillä saavutetaan kohtalaisen hyvä hyötysuhde, parhaimmillaan yli 20 % (Irena

2013, 9-10). Kaupallisissa sovelluksissa hyötysuhteet vaihtelevat tavallisesti 15–17 %

välillä. (Motiva, 2014) Hyvän stabiilisuden johdosta pii takaa paneeleille pitkän käyttöiän

ja siten se on myös kustannustehokas ja ympäristöystävällinen (Irena 2013, 9-10).

Ensimmäisen sukupolven aurinkokennojen huono puoli on, että ne ovat jäykkiä ja niiden

valmistuksessa tarvitaan paljon energiaa. (Plasticphotovoltaics, 2014) Jäykkyyden takia

niitä ei voi taivuttaa ja siten niitä asennettaan tavallisesti talojen katoille tukevine

kiinnityksineen. Kuvassa 2 on esitettynä yksi- ja monikiteinen aurinkokenno, sekä

yksikiteisestä piistä valmistettu aurinkopaneeli. Kuvassa vasemmalla on esitettynä

yksikiteisestä piistä ja oikealla monikiteisestä piistä valmistettu aurinkokenno.
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Yksikiteisen kennon tunnistaa kennon pyöreistä kulmista kun taas monikiteisen kennon

rakenne on neliömäinen.

Kuva 2: Ensimmäisen sukupolven aurinkokennot (Aurinkoenergiaa, 2014)

2.2 Toisen sukupolven aurinkokennot

Toisen sukupolven aurinkokennot perustuvat ensimmäisen sukupolven aurinkokennojen

tapaan valosähköiseen ilmiöön ja puolijohteiden pn-liitoksen aikaansaamaan

sähkökenttään. Toisen sukupolven aurinkokennot ovat ohutkalvokennoja, joiden paksuus

on vain mikrometrin luokkaa. Ohutkalvoaurinkokennoja valmistetaan käyttämällä

esimerkiksi seuraavia raaka-aineita: kadmium-telluridi (CdTe), kupari-indium-selenide

(CIS), amorfinen pii (a-Si), kupari-indium-gallium-selenide (CIGS) ja gallium-arsenide

(GaAs). Ohutkalvoaurinkokennot valmistetaan siten, että alusmateriaalin pinnalle

pinnoitetaan eri kerroksia. Kuvassa 3 on esitettynä CdTe-CdS tyyppisen

ohutkalvokennon rakenne. Edellä mainitut puolijohde-metalliyhdisteet voivat absorboida
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auringonsäteilyä ohuina kerroksina, jolloin aurinkokennosta voidaan valmistaa hyvin

ohut. (ABB 2014, 13)

Kuva 3: CdTe-CdS tyyppisen ohutkalvokennon rakenne (ABB 2014, 13).

Toisen sukupolven aurinkokennoilla on tyypillisesti huonompi hyötysuhde kuin

ensimmäisen sukupolven aurinkokennoilla. Tyypillisesti hyötysuhde vaihtelee 10–15 %

välillä. Valmistusmateriaalien kulutus toisen sukupolven aurinkokennojen

valmistuksessa on pienempää ja niitä voidaan valmistaa automatisoidusti, jolloin niiden

tuotantokustannukset ovat alhaisemmat. Lisäksi toisen sukupolven aurinkokennot

voidaan valmistaa siten, että ne ovat joustavia ja taipuisa. Joustavuuden ansioista niitä

voidaan käyttää monipuolisemmin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. (Plasticphotovoltaics,

2014)

2.3 Kolmannen sukupolven aurinkokennot

Kolmannen sukupolven aurinkokennot ovat niin kutsuttuja väriaineherkistettyjä

aurinkokennoja. Väriaineherkistetty aurinkokenno on Grätzelin innovaatio.

Aurinkokenno tunnetaan nimellä DSC-kenno (Dye-sensitised solar cell). Ne jäljittelevät

kasvien fotosynteesiä ja poikkeavat perinteisistä aurinkokennoista muun muassa

toimintatavan ja paksuuden suhteen. Väriaineherkistetyt aurinkokennot muodostuvat

nanokokoisista titaanidioksidihiukkasista, jotka on upotettu elektrolyyttiliuokseen ja
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pinnoitettu valoa absorboivilla väriainehiukkasilla. Kyseinen seos upotetaan muoviin tai

asetetaan kahden lasilevyn väliin. Kun valo osuu väriainehiukkasiin, vapautuu

elektroneita ja syntyy aukkoja, jotka toimivat positiivisen varauksen kuljettajina.

Elektronit johdetaan ulkoiseen virtapiiriin puolijohtavasta

titaanidioksidipartikkelikerroksesta. (Millennium technology prize, 2010) Kuvassa 4 on

esitetty väriaineherkistetyn nanorakenteisen aurinkokennon toimintaperiaate.

Kuva 4: Väriaineherkistetyn nanorakenteisen aurinkokennon toimintaperiaate. (Konttinen 2010, 16)

Kolmannen sukupolven aurinkokennojen valmistus on halvempaa kuin

piiaurinkokennojen, koska niitä voidaan valmistaa niin sanotulla rullalta-rullalle-

prosessissa. Kolmannen sukupolven aurinkokennojen tuotantoon ei tarvita

monimutkaisia laitteita ja niiden raaka-aineet ovat myrkyttömiä ja niitä on runsaasti

saatavilla. (Millennium technology prize, 2010)

DSC-kennot voidaan valmistaa joustaviksi, keveiksi ja läpinäkyviksi. Tämä mahdollistaa

DSC-paneelien monipuolisen käytön lähes missä vain. Esimerkiksi rakennuksien
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ikkunoihin voidaan asentaa DSC-aurinkopaneelit tuottamaan sähköä, ilman, että ne

häiritsevät käyttäjää suuresti. DSC-kennojen hyötysuhde todellisessa käyttötilanteessa on

tällä hetkellä noin 4-5 % luokkaa (Konttinen 2010, 16).

DSC-kennot eivät ole niin herkkiä pilviselle säälle tai auringon kohtauskulmalle kuin

perinteiset piikennot. Tällöin DSC-kennot tuottavat sähköä paremmalla hyötysuhteella

kuin perinteiset piikennot, jotka ovat varsin herkkiä pilville ja auringon kohtauskulmalle.

(Millennium technology prize, 2010) Väriaineherkistetyt nanokennot ovatkin tällä

hetkellä kilpailukykyisiä matalan säteilyintensiteetin kohteissa, esimerkiksi sisätiloissa.

Niiden haasteena ovat vielä suurien paneelien valmistukseen liittyvät ongelmat ja

matalahkot hyötysuhteet. (Konttinen 2010, 16) Kuvassa 5 on kuvattu DSC-

aurinkopaneelit ”tulevaisuuden” rakennuksen ikkunassa Sydneyssä.

Kuva 5: DSC-aurinkopaneelit sijoitettuna ikkunaan. (Architter, 2004)

Kuvasta 5 nähdään, että auringonvalo läpäisee DSC-aurinkopaneelin, jolloin

rakennuksen sisätilat ovat yhä valoisia aurinkopaneeleiden asentamisen jälkeenkin.



13

2.4 Aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaate

Yleisesti aurinkosähköjärjestelmä tuottaa omakotitaloissa vaihtovirtasähköä. Järjestelmä

koostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, kiinnityskiskoista, liittimistä, kaapeleista ja

sähkökeskuksesta. Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähköenergia voidaan käyttää

itse, jolloin se toimii verkkosähkön rinnalla pienentäen ostosähkön määrää. Järjestelmän

tuottaessa ylimääräsähköä, voidaan sähkö myydä sähköyhtiön verkkoon. Kuvassa 6 on

esitettynä verkkosähkön rinnalla toimivan aurinkosähköjärjestelmän karkea

toimintaperiaate.

Kuva 6: Verkkosähkön rinnalla toimivan aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaate. (Meidän talo
3/2015, 73)
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3 INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus määräytyy sen investointikustannuksista.

Seuraavassa on esitettynä aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenne, tuottavuuteen

vaikuttavat tekijät ja takasinmaksuaika korottomalla ja korollisella maksuajalla.

3.1 Aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenne

Pientalokokoluokan aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenne koostuu paneeleista,

invertteristä, telineistä, asennustyöstä, kaapeleista ja liittimistä, arvonlisäverosta ja muista

tarvikkeista. Kuvassa 7 on esitettynä esimerkki 5 kWp aurinkosähköjärjestelmän

kustannusrakenne.

Kuva 7: Pientalokokoluokan aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenne. (Jero Ahola 2014, 12)

Tässä tapauksessa 5 kWp aurinkosähköjärjestelmä maksaa kokonaisuudessaan 24 %:n

arvonlisänverolla 10 000 €. Tästä voidaan laskea hinta wattia kohden, jolloin järjestelmän

hinta on 2 €/Wp. Taulukossa 1 on esitettynä kustannusrakenne kyseiselle järjestelmälle

euroina.  Aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa on mahdollista säästää tekemällä sallitut

työt itse, jolloin työn osuus kustannuksissa alenee huomattavasti ja järjestelmän

kannattavuus paranee.
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Taulukko 1: 5kWp aurinkosähkösysteemin kustannusrakenne lähteittäin.
Osuus [%] Kustannus [€]

Paneelit 38 3800 €

Invertteri 13 1300 €

Telineet 7 700 €

Kaapelit & liittimet 1 100 €

Työ 20 2000 €

ALV 19 1900 €

Muut 2 200 €

Yhteensä 100 10 000 €

3.2 Säteilyintensiteetti ja optimaalinen paneelikulma

Aurinkopaneelien tehokkuuteen ja niistä saatavaan hyötyyn vaikuttaa luonnollisesti

aurinkosähkötuotantolaitoksen maantieteellinen sijainti, kohtauskulma aurinkoon ja

sijoitus ilmansuuntaan nähden. Suomessa on pitkät ja pimeät talvet, jolloin aurinkosähköä

ei juuri pystytä hyödyntämään. Kesät ovat vuorostaan valoisia ja päivät pitkiä, jolloin

vuotuiseksi auringon säteilymääräksi saadaan Kaakkois-Suomessa noin 1000 kWh/m2.

Kuvassa 8 on kuvattuna vuotuinen säteilymäärä Euroopassa ja aurinkosähköjärjestelmän

valmistukseen käytetyn energian takaisinmaksuaika.
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Kuva 8: Vuotuinen säteilymäärä Euroopassa. (Fraunhofer 2012, 34)

Kuva osoittaa, että varsinkin Suomen eteläosassa vuotuinen säteilymäärä on samaa

luokkaa kuin esimerkiksi Saksan keski- ja pohjoisosissa, eli noin 1000 kWh/m2.

Suomessa aurinkosähköjärjestelmän valmistukseen käytetyn energian takaisinmaksuaika

on noin kaksi vuotta. Aurinkopaneelien käyttöikä on noin 25–30 vuotta ja niille luvataan

usein takuut, että ne tuottavat 10 vuotta vähintään 90 % ja 25 vuotta vähintään 80 %

luvatusta maksimitehosta. (Aurinkovoimaa, 2015)

Paneelikulmalla tarkoitetaan, missä kulmassa paneeli on asennettuna vaakatasoon

nähden. Suomessa aurinkopaneelin vuotuinen sähköntuotanto on parhaimmillaan 40 – 45

asteen kulmassa etelään suunnattuna. Aurinkopaneeleita voidaan asentaa myös

esimerkiksi seiniin 90 asteen kulmaan, jolloin tuotanto on parempaa myöhään syksyllä ja

aikaisin keväällä, koska silloin aurinko paistaa matalammalta. (Finnwind)

Aurinkopaneelit voidaan asentaa myös erilaisiin, maahan kiinnitettäviin telineisiin,

jolloin myös niin kutsuttu seurantajärjestelmä (solar tracking system) on mahdollinen.
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Seurantajärjestelmä seuraa auringon sijaintia, jolloin se säätää aurinkopaneelit

optimaaliseen kulmaan ja kohti aurinkoa. Seurantajärjestelmällä saadaan aina

esteettömässä tilassa kellon- ja vuodenajasta riippumatta optimaalinen sähköntuotanto

aurinkosähköjärjestelmälle. Kuvassa 9 on kuvattuna erään etelään suunnatun

aurinkosähköjärjestelmän tuotanto kuukauden sisällä erilaisilla paneelikulmilla ja

seurantajärjestelmällä.

Kuva 9: Etelään suunnatun aurinkosähköjärjestelmän kuukausituotanto eri paneelikulmilla ja

seurantajärjestelmällä. (Jero Ahola 2014, 16)

Kuva 9 osoittaa, että ylivoimaisesti paras sähköntuotanto saadaan seurantajärjestelmän

avulla. Paras sähköntuotanto saadaan kiinteästi asennetuilla paneeleilla 45 asteen

paneelikulmalla.

Kuvissa 10 ja 11 on kuvattuna 1 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän kiinteästi asennettujen

aurinkopaneelien vuosituotanto eri paneelikulmilla ja ilmansuunnilla.
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Kuva 10: 1 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto eri paneelikulmilla ja ilmansuunnilla. (Jero
Ahola 2014, 16)

Kuva 11: 1 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto eri paneelikulmilla ja ilmansuunnan vaikutus
etelään nähden. (Jero Ahola 2014, 16)

Kuvat 10 ja 11 osoittavat kiinteästi asennetuilla aurinkopaneeleilla sähköntuotannon

olevan parasta etelään suunnatuilla 45 asteen paneelikulmilla asennetuilla. Kuvat 9, 10 ja

11 osoittavat, että aurinkopaneelit kannattavat asentaa seurantajärjestelmällä tai

yksinkertaisemmalla järjestelmällä 40 – 45 asteen kulmaan vuotuisen sähköntuotannon

maksimoimiseksi. Seurantajärjestelmän investointi on suuri, jolloin tässä työssä sen

käyttöä ei tarkastella.
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Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotantoon vaikuttaa paneeleiden suuntauksen ja

paneelikulman lisäksi paneeleihin kohdistuvat varjostumat, pöly, lika jne. Siksi onkin

tärkeää, että paneelien ympäriltä kaadetaan tarvittavat puut, jotta aurinko pääsee

paistamaan paneeleihin esteittä. Paneelit tulee puhdistaa keväisin ja syksyisin ja

tarvittaessa useimminkin, koska pöly ja lika pienentävät aurinkosähkösysteemin

sähköntuotantoa. Aurinkopaneelien hyötysuhde alenee niiden ikääntyessä. Myös

ulkoilman lämpötila vaikuttaa aurinkopaneelien hyötysuhteisiin. Aurinkopaneelien

hyötysuhde alenee lämpötilan kasvaessa.

3.3 Esimerkkitapaus korottomalla maksuajalla

Aurinkosähköjärjestelmiä myydään moneen eri hintaan. Esimerkiksi Fortum tarjoaa 4,5

kWp:n aurinkosähköjärjestelmän hintaan 11 200 €, mistä asennustyön osuus on 1 815€.

(Fortum, 2015) Lasketaan esimerkkitapaus aurinkosähkön kannattavuudesta siten, että

tilataan koko aurinkosähköjärjestelmä Saksasta.

Esimerkki aurinkosähköjärjestelmä tilataan Photovoltaik 4all verkkokaupasta.

Aurinkosähköjärjestelmän nimellisteho on 6,12 kWp ja se sisältää 24 kappaletta 255

watin Yingli YL255P-29b monikidepaneelia, SMA Sunny Tripower STP 6000TL-20

kolmivaihe invertterin, asennuskiskot- ja telineet, sähkökaapelit ja liittimet.

Kokonaishinta kyseiselle aurinkosähköjärjestelmälle toimituksineen Suomeen on 7 165

€, josta rahtitoimituksen osuus on 395 €. (Photovoltaik 4all, 2015) Kyseinen järjestelmä

on CE-hyväksytty ja se on normin VDE-AR-N-4105 mukainen, jolloin se on hyväksytty

käytettäväksi myös Suomessa. (Energiateollisuus, 2014) Kuvassa 12 on kuvattuna

kyseinen järjestelmä. Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan talon katolle itse, jolloin

asennustyöstä aiheutuvat kustannukset ovat minimissään. Oletetaan, että

sähköasennuksista aiheutuvat kulut ovat 200 €, mikä sisältää sähköammattilaisen työn

verkkoon liittämisestä. Kokonaiskustannus aurinkosähköjärjestelmälle asennuksineen on

7365 €.
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Kuva 12: 6,12 kWp aurinkosähköjärjestelmä. (Photovoltaik 4all, 2015)

Kuvassa 13 on esitettynä 6,12 kWp:n kattoon integroidun etelään suunnatun

aurinkosähköjärjestelmän tuotanto 45 asteen paneelikulmalla Lappeenrannassa. Kyseisen

aurinkosähköjärjestelmän tuotto on laskettu Euroopan komission yhteisen

tutkimuskeskuksen laskentatyökalulla.

Kuva 13: 6,12 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän tuotanto Lappeenrannassa.
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Kuvassa 13 Ed tarkoittaa päiväkohtaista keskiarvotuotantoa (kWh) kyseisessä kuussa ja

Em kuukausikohtaista keskiarvotuotantoa (kWh). Vuotuiseksi sähköntuotannoksi saadaan

4990 kWh.

Kuvaajassa 1 on esitettynä kuukausittainen sähköntuotanto kyseiselle järjestelmälle.

Kuvaaja 1: Kuukausittainen sähköntuotanto.

Oletetaan, että sähkön hinta on tarkasteltavana ajanjaksona vakio. Lasketaan

takaisinmaksu olettaen, että sähkön hinta on 11 snt/kWh, mikä sisältää sähköverot ja

siirtomaksut. Lisäksi oletetaan, että aurinkosähköjärjestelmän tuotannolla katetaan

ainoastaan oma sähkön kulutus, jolloin sähkön myyntiä ei tapahdu. Yhtälössä 1 on

kuvattuna järjestelmän takaisinmaksuaika  korottomalla maksuajalla.
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Taulukossa 2 on kuvattuna korottoman maksuajan kassavirta ja säästöt vuosittain. Säästöt

kuvaavat sitä rahamäärää, minkä aurinkosähköjärjestelmä korvaa ostettavasta sähköstä.

Taulukko 2:Korottoman maksuajan vuosittaiset kassavirrat ja säästöt.
Vuosi Kassavirta [€] säästöt

0 -7365,00 0
1 -6818,84 546,16
2 -6275,42 543,42
3 -5734,71 540,71
4 -5196,71 538,00
5 -4661,39 535,31
6 -4128,76 532,64
7 -3598,78 529,97
8 -3071,46 527,32
9 -2546,77 524,69

10 -2024,71 522,06
11 -1505,25 519,45
12 -988,39 516,86
13 -474,12 514,27
14 37,58 511,70
15 546,72 509,14
16 1053,32 506,60

Tarkasteltaessa vuosien 1-14 säästöjä, niiden vuotuinen keskiarvo on noin 528 €/vuosi.

Lasketaan takaisinmaksuaika korottomalla maksuajalla.

=
7365 €
528 € = 13,9

Takaisinmaksuajaksi saadaan noin 14 vuotta. Kuvaajassa 2 on havainnollistettu

kassavirta, kun järjestelmän tuottoa tarkastellaan 20 vuoden ajan.
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Kuvaaja 2: Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika.

Kuvaajasta 2 nähdään, että aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on noin 14

vuotta. Järjestelmästä saatu säästö 20 vuodessa on noin 3050 €. 20 vuoden tarkastelussa

vuotuinen säästö on noin 520 €. Laskuissa on oletettu, että vuotuinen aurinkopaneelin

hyötysuhteen alenema on 0,5 % (ABB 2014, 52).

3.4 Esimerkkitapaus korollisella takaisinmaksuajalla

Lasketaan edellä esitetyn aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika kun investointi

rahoitetaan vieraalla pääomalla, 5 % korolla. Aurinkosähköjärjestelmän vuotuinen

hyötysuhteen alenema on oletettu olevan 0,5 %. Takaisinmaksuaika lasketaan

nykyarvomenetelmällä. Diskonttaustekijä  lasketaan vuosittain yhtälöllä 2.
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missä

on korkokanta [-]

on vuosi [-]

Esimerkkilasku ensimmäisen vuoden diskonttaustekijälle:

=
1

(1 + 0,05) = 0,9524

Kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta  ensimmäisenä vuonna lasketaan

yhtälöllä 3.

= (3)

missä

on vuotuinen tuotto [€]

on investoinnin määrä [€]

Esimerkkilasku kumulatiiviselle diskontatulle nettokassavirralle ensimmäisenä vuonna:

0,9524 546,16 € 7365 € = 6844,85 €

Seuraaville vuosille kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta lasketaan yhtälön 4

avulla.

= + (4)

missä

 on kumulatiivinen nettokassavirta edellisenä vuonna. [€]

on vuotuinen tuotto kyseisenä vuonna. [€]
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Esimerkkilasku kumulatiiviselle diskontatulle nettokassavirralle toisena vuonna:

= 6844,85 € + 0,9070 543,42 € = 6351,95€

Taulukossa 3 on esitettynä kunkin vuoden vuosittainen kassavirta, diskonttaustekijä,

diskontattu kassavirta ja kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta järjestelmän 0,5 %

vuotuisella hyötysuhteen alenemalla. Taulukon 3 avulla voidaan laskea korollinen

takaisinmaksuaika.
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Taulukko 3: Kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta.
Vuosi Investointi Kassavirta [€] Disk.tekijä Kassav. Na Kum.disk.nettokassav. [€]

0 7365 -7365
1 0 546,16 0,9524 520,1481 -6844,85
2 0 543,42 0,9070 492,9022 -6351,95
3 0 540,71 0,8638 467,0836 -5884,87
4 0 538,00 0,8227 442,6173 -5442,25
5 0 535,31 0,7835 419,4326 -5022,82
6 0 532,64 0,7462 397,4623 -4625,35
7 0 529,97 0,7107 376,6428 -4248,71
8 0 527,32 0,6768 356,9139 -3891,80
9 0 524,69 0,6446 338,2184 -3553,58

10 0 522,06 0,6139 320,5022 -3233,08
11 0 519,45 0,5847 303,7140 -2929,36
12 0 516,86 0,5568 287,8052 -2641,56
13 0 514,27 0,5303 272,7297 -2368,83
14 0 511,70 0,5051 258,4438 -2110,38
15 0 509,14 0,4810 244,9063 -1865,48
16 0 506,60 0,4581 232,0779 -1633,40
17 0 504,06 0,4363 219,9214 -1413,48
18 0 501,54 0,4155 208,4017 -1205,08
19 0 499,04 0,3957 197,4854 -1007,59
20 0 496,54 0,3769 187,1410 -820,45
21 0 494,06 0,3589 177,3383 -643,11
22 0 491,59 0,3418 168,0492 -475,06
23 0 489,13 0,3256 159,2466 -315,82
24 0 486,68 0,3101 150,9051 -164,91
25 0 484,25 0,2953 143,0006 -21,91
26 0 481,83 0,2812 135,5101 113,60
27 0 479,42 0,2678 128,4119 242,01
28 0 477,02 0,2551 121,6856 363,70

Kuvaajassa 3 on esitettynä kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta vuosittain, josta

voidaan lukea aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika 5 % korolla.
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Kuvaaja 3: Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika 5 % korolla.

Kuvaajasta 3 nähdään kyseisen aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika vieraalla

pääomalla, 5 % korolla. Takaisinmaksuaika on noin 25 vuotta.

Yhtälöllä 5 voidaan vielä laskea tarkka takaisinmaksuaika  5 % korolla.
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Vieraalla pääomalla rahoitetun järjestelmän tarkka takaisinmaksuaika on 25,15 vuotta.

Takaisinmaksuaika kasvaa noin 11 vuotta verrattuna korottomaan takaisinmaksuaikaan.

5 %:n korolla takaisinmaksuaika on jo niin pitkä, että järjestelmä ei ole kannattava.

Järjestelmän tyypillinen käyttöikä on noin 25–30 vuotta, jolloin järjestelmä ei välttämättä

maksa itseään ollenkaan takaisin. Lisäksi inverttereille myönnettävä takuu on pääosin

noin 5-10 vuotta, jolloin invertterin vaihto tai korjaus saattaa tulla ajankohtaiseksi

kyseisellä maksuajalla. (Photovoltaik 4all, 2015) Invertterin uusiminen tai korjaus

kasvattaa takaisinmaksuaikaa entisestään.
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4 AURINKOENERGIAN KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA
LAPPEENRANNASSA

Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan aurinkosähköllä alle promille

kokonaissähkönkulutuksesta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on visioinut, että 1 %

sähkön tuotannosta voitaisiin tuottaa aurinkosähköllä vuoteen 2022 mennessä.  Suomessa

ei tällä hetkellä ole syöttötariffia aurinkosähkölle, jolloin aurinkosähkön kilpailukyky on

heikompi kuin Saksassa, missä syöttötariffilla tuetaan aurinkosähkön tuotantoa. (LUT,

2014)

4.1 Asennettavan määrän tarve

Lappeenrannan kaupungin asumisen ja maatalouden sähkönkulutus vuonna 2013 oli 249

GWh. (Energiateollisuus, 2014) Vuoden 2013 Lappeenrannan sähkönkulutuksesta 1 %

on 2,49 GWh eli 2 490 000 kWh. Aurinkosähköjärjestelmä, mikä sopisi omakotitalojen

katoille, voisi olla esimerkiksi 3 kWp:n järjestelmä. 3 kWp:n järjestelmä kattaisi osan

ostosähköstä, mutta tuotanto on sen verran pientä, että sähkön myyntiä ei tapahdu.

Kuvassa 14 on esitettynä etelään suunnatun 45 asteen paneelikulmalla 3 kWp:n

aurinkosähköjärjestelmän vuotuinen sähköntuotanto Lappeenrannassa Euroopan

komission yhteisen tutkimuskeskuksen laskentatyökalun avulla.

Kuva 14: 3 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän vuosittainen sähköntuotanto.
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Vuosituotanto on noin 2420 kWh kyseisellä järjestelmällä. Jos Lappeenrannan asumisen

ja maatilojen sähkönkulutuksesta katettaisiin 1 % aurinkosähköllä, tulisi kyseisiä

järjestelmiä asentaa noin 1030 kappaletta. Todellisuudessa kyseisiä järjestelmiä tulisi

asentaa enemmän, koska jokaista järjestelmää ei pystytä optimaalisesti asentamaan kohti

etelää.

4.2 Syöttötariffi ja lainsäädäntö

Suomessa ei tueta aurinkosähkötuotantoa syöttötariffilla. Aurinkosähköjärjestelmän

hankkija voi hakea kotitalousvähennystä, mikä kattaa osan asennuksista aiheutuvista

kuluista (ARA, 2015). Kesäaikaan aurinkosähköjärjestelmä saattaa tuottaa yli oman

kulutuksen. Silloin sähkön voi myydä esimerkiksi Lappeenrannan energialle.

Lappeenrannan energia ostaa pientuottajilta sähköä Elspot hintaan, mutta ottavat 0,30

snt/kWh suuruisen välityspalkkion. Lisäksi Lappeenrannan energia tarjoaa

vaihtoehtoisesti kiinteähintaista sähköenergian ostosopimusta hintaan 4,03 snt/kWh.

(Lappeenrannan energia, 2015)

Liityttäessä yleiseen sähköverkkoon ja käytettäessä oman pientuotannon tuotantoa rinnan

yleisen sähkönverkon kanssa, tulee varmistua siitä, että tuotantolaitos on turvallinen eikä

aiheuta häiriöitä yleiseen sähköverkkoon. Pientuotantolaitosta ei saa kytkeä yleiseen

sähköverkkoon ilman verkonhaltijan lupaa. Lisäksi pientuotantolaitos pitää pystyä

erottamaan yleisestä sähköverkosta kokonaan, jotta yleinen sähköverkko saadaan

tarvittaessa jännitteettömäksi. (Energiateollisuus, 2014)

Pientuotantolaitosta voidaan käyttää myös niin sanotusti saarekekäytössä, jolloin omaa

pientuotantoa voidaan käyttää kohteessa, vaikka se olisi irti yleisestä sähköverkosta.

Tämä edellyttää kaksoiskytkentämahdollisuutta, jossa toisella kytkennällä tuotantolaitos

toimii yleisen sähköverkon kanssa rinnan ja toisella kytkennällä täysin verkosta

erotettuna. Pientuotantojärjestelmän tulee lisäksi täyttää annetut säädökset, mitkä

sisältävät muun muassa suojauslaitteiden toimintaan liittyvät arvot. Suomessa soveltuvat

Saksan mikrotuotantonormin VDE-AR-N-4105 mukaiset laitteet. (Energiateollisuus,

2014)
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Ennen oman pientuotantolaitoksen liittämistä verkkoon on selvitettävä ja haettava

rakennusvalvonnasta rakennus- ja toimenpideluvat. Lisäksi on otettava yhteys alueella

toimivaan sähköverkonhaltijaan ja sähkönmyyjään ylijäämäsähkön myynnistä. Lisäksi

on täytettävä kuvan 15 mukainen mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake, mistä

ilmenee pientuotannon tiedot. (Lappeenrannan energia, 2015)

Kuva 15: Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake. (Lappeenrannan energia, 2015)

Tänä päivänä pientuottajille tarjotut ostosopimukset kannustavat pientuottajaa

käyttämään tuottamansa sähkön itse, koska ylijäämäsähkön alhainen myyntihinta ei

vastaa ostosähkön hintaan. Ostosähkön hintaan sisältyy siirtomaksut ja verot, jolloin

ostosähkön hinta on merkittävästi kalliimpaa kuin ylijäämäsähkön myyntihinta.  Alhaista

ylijäämäsähkön myyntihintaa perustellaan sähköyhtiöiden toimesta siten, että he

maksavat saman verran sähköstä voimalaitoksille. (Meidän talo 3/2015, 74) Kyseinen

toimintatapa pidentää aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaikaa ja investoinnista

tulee kannattamattomampaa.
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Investoinnin kannattavuus parantuisi, jos käyttöön otettaisiin nettomittarointi.

Nettomittaroinnissa sähkömittari pyörisi kahteen suuntaan, jolloin pientuotannon

tuottama ylijäämäsähkö olisi samanhintaista kuin ostosähkö. (Meidän talo 3/2015, 74)

Tämä myös kannustaisi asentamaan kiinteistöihin hieman ylimitoitettuja

aurinkosähköjärjestelmiä, koska nettomittaroinnilla ylijäämäsähkön tuotanto olisi

kannattavaa eikä aurinkosähköjärjestelmän koon optimointi ole niin tärkeää.

4.3 Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa aurinkosähkön kannattavuus määräytyy pitkälti aurinkopaneeleiden

hintakehityksestä. Kuluneen vuosikymmenen aikana aurinkopaneeleiden hinnat ovat

laskeneet noin 80 %. (Motiva, 2014) Vuoteen 2017 mennessä GTM Reasearchin

tutkimuksen mukaan aurinkopaneeleiden hinta laskee vielä miltei kolmanneksella. Tämä

tarkoittaisi, että yhden kilowatin aurinkopaneeli maksaisi noin 270 € ilman asennuskuluja

eli suhteutettuna järjestelmän nimellistehoon hinnaksi tulisi 0,27 €/Wp. (Tekniikka ja

talous, 6/2013)

Suomessa sähkön hinta on alhaisempi kuin esimerkiksi Saksassa. Saksassa

aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika on lyhempi muun muassa sähkön

korkeamman hinnan ja syöttötariffin ansiosta. Suomessa sähkön hintaan ei ole

odotettavista suurta korotusta, jolloin aurinkosähköjärjestelmien kannattavuus perustuu

lähinnä niiden tuote- ja hintakehitykseen. Aurinkopaneelien tuote- ja hintakehityksen

ansiosta niitä voidaan käyttää uusissa käyttökohteissa. Varsinkin taipuisilla ja

läpinäkyvillä 3. sukupolven aurinkopaneeleilla on useita käyttökohteita tulevaisuudessa,

niiden tuotantoteknologioiden parantumisen ja valmistuskulujen alenemisen ansiosta.

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa tehtiin huhtikuussa 2009 merkittävä

lainsäädäntöpaketti. Lainsäädäntöpakettia kutsutaan 20-20-20 tavoitteena. Tavoitteena

on, että vuoteen 2020 mennessä tulisi EU:n energiankulutuksesta 20 % kattaa uusiutuvilla

energialähteillä, 20 % vähentää kasvihuonepäästöjä ja 20 % lisätä energiatehokkuutta.

Suomella uusiutuvan energian käytön tavoitteena on 38 % vuoteen 2020 mennessä.

(TEM, 2015) EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa tehdyt päätökset suosivat ja lisäävät
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painetta uusiutuvan energian käyttöön. Lisäksi uudella lainsäädännöllä koskien

nettomittarointia parannettaisiin aurinkosähköjärjestelmien kilpailukykyä.
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5 YHTEENVETO

Tällä hetkellä ensimmäisen sukupolven aurinkopaneelit ovat vallanneet markkinat

tehokkaan hyötysuhteen ja kustannustehokkuutensa ansioista. Paras tuotto

aurinkosähköjärjestelmillä Lappeenrannassa saadaan etelään suunnatulla noin 40–45

asteen paneelikulmalla. Aurinkopaneeleiden tuotantoteknologiat ja niiden kehitys menee

koko ajan eteenpäin, jolloin niiden hinnat laskevat ja niille voidaan soveltaa uusia

käyttökohteita. On arvioitu, että vuoteen 2017 mennessä aurinkopaneelien hinnat laskevat

vielä miltei kolmanneksen.

Aurinkosähköjärjestelmien asentaminen kiinteistöihin on tällä hetkellä vielä

investointimielessä kannattamatonta pitkän takaisinmaksuajan takia. Varsinkin vieraalla

pääomalla rahoitetun aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika lähentelee

järjestelmän kokonaiskäyttöaikaa. Aurinkopaneelien tuote- ja hintakehitys

tulevaisuudessa tekevät aurinkosähköjärjestelmistä kannattavampia pientuotannon

osalta, koska investointikustannukset ovat pienemmät ja sähkön hinta ei tule

todennäköisesti ainakaan laskemaan.

Uusilla lainsäädännöillä pystyttäisiin tukemaan aurinkosähkön pientuotantoa.

Nettomittaroinnin lisääminen pientuotantoon tekisi järjestelmän suunnittelusta

helpompaa, koska järjestelmän ylituotanto ei olisi enää kannattamatonta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vision mukaan 1 % Lappeenrannan asumisen

kuluttamasta sähköenergiasta voitaisiin tuottaa aurinkosähköllä vuoteen 2022 mennessä.

Tämä tarkoittaisi, että 3 kWp:n aurinkosähköjärjestelmiä tulisi asentaa yli 1030

kappaletta vuoden 2013 sähkönkulutuksella.
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