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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella aurinkosähköjärjestelmän hankinnan 

kannattavuutta Etelä-Karjalassa Savitaipaleella. Kohteena on paikallinen palveluasumiseen 

keskittynyt Toimintakeskus Suvanto, jolle työn on tarkoitus olla apuna tulevan toiminta-

suunnitelman teossa. Työssä arvioidaan aluksi aurinkosähkön käyttömahdollisuuksia Suo-

messa ja maailmalla, sekä syitä kyseisten markkinoiden jatkuvalle kasvulle. Esitellään au-

rinkovoimalaitoksen tärkeimmät osat ja siihen liittyvää teknologiaa. Käydään myös läpi 

pientuotantoon soveltuvan järjestelmän asentamisessa huomioonotettavat asiat. Julkisen 

sektorin osiossa käsitellään aurinkosähköjärjestelmään saatavissa olevan energiatuen ehdot 

ja voimalan mahdollisesti vaatimat lupatoimenpiteet. 

 

Kohteen soveltuvuutta aurinkosähkön tuotantoon arvioidaan tarkastelemalla Suvannon ny-

kyistä sähkön kulutusta ja sähkön hintaa sekä yrityksen kiinteistön rakenteen ja sijainnin 

vaikutusta aurinkosähkönjärjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän tuotanto selvitettiin ar-

vioimalla Suvannon katoille mahtuvien paneelien määrä ja simuloimalla tuotanto ohjel-

malla. Investoinnin järkevyyttä arvioitiin selvitettyjen tuotantotietojen ja hintatasojen avulla 

tehdyillä investointilaskuilla ja laskennassa käytettyjen muuttujien vaihtelua tarkasteltiin 

herkkyysanalyysilla. Lopuksi tuloksia tarkastelemalla pääteltiin, että investointi on kannat-

tava.  
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The purpose of this bachelor's thesis is to examine the profitability of the acquisition of a 

photovoltaic power system in Savitaipale, South Karelia. This study is done for Activity 

Center Suvanto, a company which provides housing and activity services for elderly people 

in Savitaipale. The thesis begins by the examination of the use of photovoltaic power in 

Finland and elsewhere in the world, as well as considering the reasons for the continued 

growth of these markets. The components of the solar power plant are introduced, as are the 

related technologies. The study also goes through the aspects to be considered when in-

stalling a photovoltaic system suitable for small-scale production. The public-sector section 

deals with the conditions of the energy subsidy available for an investment concerning a 

solar photovoltaic system and the possible authorization procedures necessary for its instal-

lation. 

 

The suitability of the target company to produce photovoltaic electricity was estimated by 

assessing the current electricity consumption and electricity prices as well as considering the 

effects of the structure and location of the property. The electricity production levels of the 

system were determined by estimating the number of panels suitable for the roofs of Suvanto 

and by simulating them with a program. The investments profitability was evaluated by ac-

quiring the production data and the price range of the system and using them for investment 

calculations. Sensitivity analysis was used to evaluate how the results change when the val-

ues of the variables change. The result of this thesis is that the investment is profitable.
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1 JOHDANTO 

 

Aurinkosähkö on puhdasta ja aurinkoisilla seuduilla halpaa energiaa, jolla voidaan korvata 

tavanomaisia energiamuotoja, kuten hiiltä, öljyä ja maakaasua. Auringonsäteilyä on saata-

villa lähes ääretön määrä suurimmassa osassa maailman maita, ja rajoja sen hyödyntämiselle 

asettaa vain asennettu kapasiteetti (Islam et al. 2016. 10). Aurinkosähkön käyttö on ollut 

kasvussa jo pitkään ja se kattaa monessa maassa jo hyvin merkittäviä osuuksia niiden sähkön 

tuotannosta. Saksassa aurinkosähkö kattoi vuonna 2016 jo 7,4 prosenttia maan kokonaissäh-

köntuotannosta ja tämä osuus kasvaa jatkuvasti (Fraunhofer ISE 2018). Maailmalla oli vuo-

teen 2014 mennessä asennettu 187,24 GW:a aurinkosähkökapasiteettia ja vuotuinen uuden 

kapasiteetin asennusmäärä nousi 47,6 GW:sta vuonna 2014 58,1 GW:in vuonna 2015. Kas-

vunopeus on ollut huimaa, sillä vuonna 2010 se oli vain 17,06 GW:a vuodessa. (Islam et al. 

2016. 1.) 

 

Uusiutuva energia kokonaisuudessaan kattoi vuoteen mennessä 2016 jo 3 % maailman ener-

gian kulutuksesta ja ilmastonmuutoksen sekä muiden ympäristöongelmien luomat 

paineet ovat saaneet maailman valtiot toimimaan. Nykyään on jo laajalti hyväksytty tosiasia, 

että uusiutuvat energiamuodot ovat ratkaisu näihin ongelmiin, ja erityisesti aurinkovoiman 

nähdään olevan tulevaisuudessa se energiamuoto, jonka varassa räjähdysmäisesti kasvava 

ihmisväestö täyttää energiatarpeensa. (Islam et al. 2016. 1) 

 

Suomessa tätä kehitystä ja kiinnostusta aurinkovoimaan lisäävät verkkosähkön nouseva 

hinta ja samaan aikaan aurinkovoimaloiden jatkuvasti laskevat kustannukset sekä kaupallis-

ten aurinkosähköjärjestelmien paraneva tekniikka. Aurinkosähkön osuus koko maan energi-

antuotannosta on vielä hyvin pieni, mutta kasvua tapahtuu varsinkin yksityiseen ja yritys-

käyttöön hankittavien pientuotantolaitosten kohdalla. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rakenne 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, onko aurinkovoimalan rakentaminen koh-

deyrityksessä taloudellisesti kannattavaa. Kohdeyrityksenä toimii Toimintakeskus Suvanto, 
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jossa suuret sähköstä aiheutuvat kustannukset ovat saaneet aikaan kiinnostusta aurinkovoi-

maa kohtaan. Suvanto on Savitaipaleella toimiva vanhuksien palveluasumiseen erikoistunut 

yritys. He haluavat selvittää, onko aurinkosähköllä mahdollisuutta vähentää toimintakeskuk-

sen ostosähkönkulutusta ja saavuttaa tällä tavalla säästöjä. Suuri sähkön tarve johtuu kiin-

teistön laajuudesta ja sen ympärivuotisesta käytöstä. (Suvanto 2018.) 

 

Työ koostuu teoriaosiosta ja käytännön soveltamisesta, joka on taas jaettu teknisiin ja talou-

dellisiin osa-alueisiin. Teoriaosiossa esitellään aurinkovoiman käyttöä Suomessa ja muualla 

maailmassa, käydään läpi pientuotantoon tarkoitetun aurinkovoimalan yleinen rakenne sekä 

käsitellään aurinkovoiman tekniikkaa. Käytännön teknisessä osiossa tarkastellaan kohteena 

olevan rakennuksen ja sen sijainnin soveltuvuutta aurinkovoimalan käyttöönottoon sekä ar-

vioidaan voimalan sähköntuotantoa. Taloudellisessa osiossa taas selvitetään nykyisen säh-

könhankinnan aiheuttamat kulut, investoinnin hinta ja voimalan tuotannosta saatavat säästöt. 

Näiden tietojen avulla voidaan pohtia aurinkovoimalainvestoinnin taloudellista kannatta-

vuutta. Tutkimuksessa arvioidaan siis, että minkä kokoinen aurinkovoimala Savitaipaleella 

sijaitsevan toimintakeskuksen katolle on mahdollista asentaa ja selvittää sen taloudellinen 

kannattavuus. 

 

Työlle asetettiin rajauksia, jotka määrittelevät tutkimuksen pääasiallisen kohteen ja sen mitä 

se jättää tarkastelematta. Työ keskittyy vain suoraan sähköntuotantoon, eikä selvitä esimer-

kiksi aurinkovoiman käyttöä lämmöntuotannossa. Työssä ei huomioida yrityksen muita kiin-

teistöjä, vaan arvioidaan vain itse toimintakeskuksen aurinkosähköön siirtymistä. Paneelien 

paikkoja arvioitaessa keskitytään vain katon myötäiseen asennukseen, eikä tasakattoja oteta 

huomioon. Alkuoletuksena ja osittain myös rajauksena on, että sähköä ei tarvitse myydä, 

vaan voimalaitos mitoitetaan niin, että kaikki sen tuottama sähkö menee omaan käyttöön. 
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2 AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖ SUOMESSA JA MAAILMALLA 

 

Uusiutuvien energiamuotojen osuutta Suomen kulutuksessa pyritään jatkuvasti lisäämään. 

Suomi pyrkii kansallisella energia- ja ilmastostrategiallaan nostamaan uusiutuvan energian 

osuuden loppukulutuksestaan 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Hyvää näyttöä tällai-

sesta kehityksestä on jo aikaisemmilta vuosilta. Esimerkkinä EU:n uusiutuvan energian di-

rektiivin määräämien tavoitteiden täyttyminen kuusi vuotta etuajassa, kun vuodelle 2020 

asetetut uusiutuvan energian 38 % tavoite saavutettiin jo vuonna 2014 (Motiva 2018.) 

 

Suomi on uusiutuvien energianmuotojen käytössä Euroopan kärkimaita yhdessä Itävallan, 

Latvian ja Ruotsin kanssa. Suomessa kehityksen painopiste on ollut kuitenkin pääasiassa 

biopolttoaineissa, kuten puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa. Itävalta ja Ruotsi sen 

sijaan ovat maantieteensä takia kyenneet panostamaan laajasti vesivoimaan. Yleisesti uusiu-

tuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta on ollut viime aikoina Suomessa noin 

kolmanneksen ja vuonna 2015 se oli 35% (Motiva 2018.) Sähköntuotannosta uusiutuvien 

energiamuotojen osuus on vielä suurempi, joka vuonna 2016 oli 45%. Yli puolet uusiutu-

vasta sähköstä tuotettiin vesivoimalla, kymmenes tuulivoimalla ja loput puuperäisillä bio-

polttoaineilla sekä pieni osa muilla energian lähteillä kuten aurinkovoimalla. (Tilastokeskus 

2017.) 

 

Aurinkosähkön tuotanto on vielä tilastollisesti erittäin pieni tekijä Suomen sähköntuotan-

nosta, mutta silti jopa 18 GWh aurinkosähköä tuotettiin erillistuotantona yksityiskäyttöön 

vuonna 2016 (Tilastokeskus 2017). Suomen ilmaston ja maantieteellisen sijainnin takia kes-

kitetty aurinkosähkön tuotanto ei ole kannattavaa. Aurinkoenergian käyttömahdollisuudet 

ovat vähäisemmät arktisilla alueilla, kuten Suomessa ja muissa pohjoismaissa, kuin esimer-

kiksi Etelä-Euroopassa. Suomessa potentiaali aurinkovoiman käytölle on kuitenkin paljon 

parempi kuin ihmiset ajattelevat. Suomessa ollaankin hyvin lähellä Pohjois-Saksan säteily-

tasoja, joita pidetään yleensä parempina kuin Suomen säteilytasoja. Syy siihen, miksi aurin-

koenergiaa käytetään niin paljon enemmän Saksassa, on syöttötariffijärjestelmä, joka tekee 

aurinkovoimasta paljon kannattavampaa kuin se olisi ilman tariffia. Syöttötariffilla valtio 

takaa sähkölle tietyn hinnan. Jos markkinahinta alittaa kyseisen hinnan, valtio korvaa luva-

tun hinnan ja markkinahinnan erotuksen. (Pasonen et al. 2012. 26.)  
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Suomen pohjoisen sijainnin aiheuttamaa säteilyn vähäisyyttä korjaavat Saksaa suotuisam-

mat sääolosuhteet. Suomessa pilviä ja sateita esiintyy vähemmän kuin Saksassa, mikä pa-

rantaa aurinkosähkön käyttöpotentiaalia (Perälä 2017, 19). Kuvassa 1 on aurinkosähköjär-

jestelmän tuotantomäärät Euroopassa, kun järjestelmän nimellisteho on 1 kW. Kuvasta nä-

kee Etelä- ja Länsi-Suomen sekä Etelä-Karjalan alueen tuotantopotentiaalien olevan lähes 

samaa luokkaa kuin Keski-Euroopassa. (European Comission 2017.) 

 

 

Kuva 1. Euroopan vuotuinen aurinkosähkön tuotantomäärä yhden kilowatin paneelille. (European Comission 

2017). 
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2.1 Auringon säteily Suomessa 

 

Auringon säteily koostuu suorasta säteilystä ja hajasäteilystä. Suora säteily on nimensä mu-

kaisesti suoraan auringosta tulevaa säteilyä, mutta hajasäteilyssä auringonvalo on heijastunut 

erilaisista lähteistä. Näitä lähteitä ovat pilvet, ilmakehä, vesimassat ja maanpinta. Esimer-

kiksi puhdas lumi heijastaa säteilyä erittäin hyvin. Suomessa auringonsäteilystä merkittävä 

osa on hajasäteilyä ja tästä syystä keskitetyt tai auringonseurauksella varustetut aurinkovoi-

malat eivät ole käytännöllisiä, mutta rakennusten seinille ja kalteville katoille asennetuille 

paneeleille tuleva säteilyn määrä voi hajasäteilyn ansiosta hetkellisesti nousta jopa 20 %. 

Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi paneelien tehokkaimman käytön aikaansaa-

miseksi ne tulisi suunnata 45° kulmassa etelää kohti. Tällä tavalla voidaan lisätä paneeleille 

suuntautuvan säteilyn määrää vuodessa jopa 20-30 % (Motiva 2016).  

 

Säteilytys tarkoittaa aurinkovoimasta puhuttaessa sitä osaa auringonsäteilystä, joka saavut-

taa aurinkopaneelin pinnan. Paneelille tulevan säteilyn kannalta erityisen tärkeää on se ilma-

massa, jonka läpi auringonvalon täytyy kulkea päästäkseen maanpinnalle ja paneeliin. Voi-

daan ajatella, että jos aurinko paistaa kohtisuoraan maata kohti, ilmamassan kerroin on 1,0. 

Kerroin riippuu paljon kellonajasta ja vuodenajasta, mutta pääsääntöisesti se on keskimäärin 

selkeästi suurempi pohjoisilla leveyspiireillä kuin päiväntasaajalla. Kasvu päiväntasaajalta 

poistuttaessa johtuu auringonvalon läpäisemän ilmamassan kasvusta. Tämä johtaa pohjoi-

sessa pienempään maanpinnalla olevalle paneelille pääsevään säteilyn määrään (Pasonen et 

al. 2012. 23). Suomessa auringonvalo joutuu läpäisemään suuremman ilmamäärän kuin esi-

merkiksi Espanjassa, jossa suurten säteilymäärien takia aurinkovoima on paljon laajemmin 

käytettyä kuin Suomessa (Islam et al. 2016. 1). 

 

Yksi aurinkosäteilyn pientä määrää Suomessa korvaava tekijä on aurinkopaneeleiden paran-

tunut tehokkuus matalissa lämpötiloissa, joka parantaa talvikäytöstä saatavaa hyötyä (Paso-

nen 2012, 26). Tämä ei kuitenkaan täysin korvaa keskitalven lyhyitä päiviä, jotka laskevat 

tuotannon ydintalvella lähes nollaan. Valtaosa, noin 90%, Etelä-Suomen säteilystä saadaan 

maalis-syyskuun välisenä aikana, joten tämän ajan ulkopuolelle jäävän ajan voidaan sanoa 

olevan aurinkosähkön kannalta lähes nollatuotannon kuukausia (Energiateollisuus 2018). 



 11 

Erityisen säteilyköyhää aikaa on joulukuu, jolloin aurinko ei näy taivaalla päivässä muuta-

maa tuntia pidempään. Muina aikoina talvella on kuitenkin mahdollista tuottaa jonkin verran 

sähköä, jos paneeleita puhdistetaan lumesta riittävän usein. Kesäkuussa taas tuoton voidaan 

sanoa olevan maksimissaan, koska auringon valoa tulee yleensä melkein läpi vuorokauden.  

 

2.2 Ostosähkön hintakehitys Suomessa 

 

Suomessa sähkön myyntihinta koostuu kolmesta lähes saman suuruisesta osasta: energiahin-

nasta, siirtohinnasta ja verotuksesta. Energiahinta koostuu itse sähköenergian tuotannon ja 

myyntityön kustannuksista sekä tuottajan voittomarginaalista. Siirtohinta koostuu kanta-, 

alue- ja jakeluverkon sisällä tapahtuneen sähkön siirron hinnasta, joka maksetaan sähkön 

käyttäjän oman alueen sähköverkon haltijalle. Sähkövero määräytyy verotettavan veroluo-

kan mukaan. Veroluokkaan I kuuluvat kotitaloudet ja luokkaan II kuuluvat teollisuuslaitok-

set. Sähkövero koostuu veroluokasta riippuvasta osasta, johon kuuluu huoltovarmuusmaksu 

ja energiavero ja molemmille luokille samasta arvonlisäverosta (24 %). (Energiavirasto 

2018.) 

 

Yksi aurinkosähkön houkuttelevuutta merkittävästi nostava ilmiö on sähkön hinnan jatkuva 

kasvu. Suomessa sähkön hinta on noussut jatkuvasti vuodesta 1997 asti, eikä se nousu näytä 

loppuvan. Viimeisten seitsemän vuoden aikana itse energian hinta on kuitenkin laskenut ja 

kustannuksia kasvattavat pääosin nousevat siirtohinnat ja verot. Kuvasta 2 nähdään kuinka 

huonekohtaisella sähkölämmityksellä varustetun pientalon, jonka sähkönkäyttö on noin 

18 000 kWh/vuosi, sähkön ostohinta on kasvanut viimeisten 21 vuoden aikana. Kuvaajasta 

voidaan havaita kuinka laskevasta energian hinnasta huolimatta sähkön hinta jatkaa kasvu-

aan nousevien siirtohintojen ja verojen takia. (Energiavirasto 2018.) 
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Kuva 2. Sähkön toimitusvelvollisuus- ja siirtohintojen sekä verotuksen kehitys vuosilta 1997-2018. (Energia-

virasto 2018.) 

 

2.3 Aurinkovoiman hinnan kehitys 

 

Aurinkosähköjärjestelmän kokonaishinta on laskenut jo pitkään ja tälläkin hetkellä yksityis-

käyttäjille ja pienille yrityksille tarjolla olevat aurinkosähköratkaisut muuttuvat jatkuvasti 

edullisemmiksi. Aurinkosähkön kokonaishinnan lasku on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka 

ajureina toimivat jatkuva teknologinen kehitys, suuri projektien kilpailutus ja laaja kokenei-

den ja kansainvälisesti aktiivisten projektinjohtajien verkosto. Samoin kuin uusiutuvan ener-

gian alaa yleisesti, aurinkovoimaa leimaa jatkuva innovaatio, mikä erityisesti paneelien hyö-

tysuhteiden ja niiden tehokkaamman valmistuksen kohdalla nopeuttaa hinnan laskua enti-

sestään. (IRENA 2018.) 

 

Saksassa aurinkosähkön keskihinta katolle asennettavalle 10 – 100 kW kokoiselle järjestel-

mälle oli vuonna 2017 vain noin 1,1 €/W. Suopeaa hintakehitystä ovat edistäneet jatkuvasti 

kasvavat markkinat, jotka kasvoivat 40 % vuosina 2010 – 2016. Kuvassa 3 on esitettynä 10 

– 100 kW aurinkovoimalaitoksen hinnan kehitys vuosilta 2006 – 2017. Kuvassa on merkitty 

invertterin, muiden sähköä siirtävien komponenttien, kiinnikkeiden ja asennuksen osuus hin-

nasta sinisellä ja paneelien osuus hinnasta oranssilla (Fraunhofer ISE 2018). Sähkön hinta 

on kuvassa annettu vuoden viimeisen neljänneksen (Q4) €/kWp hinnalla, joka tarkoittaa eu-
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roa per piikkikilowatti (kilowatt-peak). Piikkikilowatti on laboratoriossa standardiolosuh-

teissa (Standard Test Condition, STC), eli 1000 W/m2 säteilymäärällä 25°C lämpötilassa, 

tuotettu teho. (Motiva 2017a.) Piikkikilowatti kWp ei ole SI-yksikkö, mutta puhuttaessa ni-

mellistehosta se on käytännössä sama kuin SI-yksikkö kW, joten kumpaakin voidaan käyttää 

tässä yhteydessä. Riippuu lähteestä, kumpaa merkintätapaa käytetään. 

 

 

Kuva 3. Aurinkosähkön hinnan kehitys vuodesta esitettynä €/kWp. (Fraunhofer ISE 2018.) 

 

Tähän kehitykseen on vaikuttanut myös aurinkosähkön paljon parantunut järjestelmähyöty-

suhde. Ennen vuotta 2000 järjestelmien kokonaishyötysuhteet olivat yleisesti noin 70% 

luokkaa, mutta nykyään ne ovat noin 80 – 90%. Itse kennojen hyötysuhteet ovat nousseet 

huomattavasti kaupallisesti saatavien piikiekkoihin perustuvien paneelien kohdalla. Hyöty-

suhde oli keskimäärin 12% kymmenen vuotta sitten, mutta nykyään se on noin 17% 
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3 AURINKOVOIMALAITOS  

 

Aurinkovoimalaitoksen pääosat ovat itse paneelit ja invertteri, mutta koko järjestelmään 

kuuluu myös paneelin kiinnikkeet, hallintakeskus ja sähkönjohtimet. Kuvassa 4 on esitelty 

yritysrakennuksen tasakatolle asennettu järjestelmä pääkomponentit eriteltynä. 

 

 

Kuva 4.Yritysrakennuksen katolle asennetun aurinkovoimalan rakenne (Jospi Oy 2017). 

 

Aurinkovoimalaitoksen sähköntuotannon hoitavat siihen kytketyt aurinkopaneelit, joiden 

avulla sähkö tuotetaan. Aurinkovoimalan paneelit koostuvat pienemmistä yksiköistä, joita 

kutsutaan aurinkokennoiksi. Kennot ovat periaatteessa suuria piidiodeja, joista saadaan sar-

jaan kytkemällä aurinkopaneeli. Aurinkovoimalaitos toimii muuttamalla auringonvaloa säh-

köksi valosähköisen ilmiön avulla. Paneelit tuottavat sähköä käyttöön, kun auringonvalo 

kohtaa paneelin aurinkokennot ja niihin kytketty sähköjärjestelmä siirtää syntyneen virran 

kiinteistön verkkoon. (Perälä 2018, 38.)  

 

Aurinkokennot koostuvat kahdesta atomiensa varauksiltaan vastakkaisista puolijohteista 

koostuvista materiaalista. Osuessaan paneeliin auringonvalo aiheuttaa materiaaleissa niin sa-

nottuja elektroni/aukkopareja. Elektronit siirtyvät toiselle materiaalille ja aukot, eli elektro-

nien jättämät tyhjät paikat atomin elektronikuorella, jäävät toiselle. Materiaalien välille muo-

dostuu puolijohderajapinta, jonka yli elektronit voivat mennä vain yhteen suuntaan. Paneelin 



 15 

kytketty ulkoinen virtapiiri muodostaa näin ainoan reitin elektronien ja niiden aukkojen yh-

distymiselle. Tästä saadaan aikaan sähkövirta, jota voidaan hyödyntää. Aurinkopaneelin 

muodostama sähkövirta on tasavirtaa. Tämän takia järjestelmään tarvitaan invertteri, joka 

muuntaa tasavirran kiinteistön verkolle käyttökelpoiseksi vaihtovirraksi. (Krauter 2006, 21.) 

 

 

Kuva 5. Aurinkokennon toimintaperiaate (Motiva 2017b). 

 

Järjestelmän rakenne riippuu vahvasti siitä, minkälaiseen käyttöön ja minkälaiseen kohtee-

seen se asennetaan. Kun käsitellään pientuotantoon tarkoitettuja yksittäisten rakennusten 

sähkönhankintaan rakennettuja laitoksia, voidaan ne kuitenkin jaotella kahteen eri tyyppiin. 

Nämä tyypit ovat verkkoon kytketty ja kytkemätön. Verkkoon kytkettyjen järjestelmien tuo-

tanto syötetään samaan verkkoon kuin ostosähkö. Verkkoon kytkemättömät järjestelmät 

ovat taas sähköverkosta erillään, jolloin sähkönsaanti riippuu täysin paneelien tuotannosta. 

Rakennuksissa, joissa on jo verkkoliittymä, kannattaa aurinkosähköjärjestelmäkin kytkeä 

verkkoon, tuotti laitos ajoittain ylijäämäsähköä tai ei. Näin paneelien tuottamaa energiaa 

voidaan käyttää samoissa laitteissa kuin verkkosähköä ja tuotantoa saadaan hyödynnettyä 

paremmin. Haittapuolena tässä on se, että verkkoon kytketty järjestelmä lakkaa sähkökat-

koksien aikana toimimasta, jolloin se ei tuota sähköä. (Motiva 2016b.) 

 

Se onko laitos kytketty verkkoon, vaikuttaa myös siihen liitetäänkö järjestelmään akkuja 

varastoimaan sähköä vai ei. Mikäli laitos on kytkettynä verkkoon ei akkua tarvitse välttä-

mättä lainkaan, mutta verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä se voi olla tarpeen, ellei säh-
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kön kulutus ole niin suurta, että kaikki tuotettu sähkö menee heti käyttöön huippukäyttöai-

koinakin. Jos on mahdollista, niin akku kannattaa jättää pois järjestelmän kokoonpanosta. 

Kulkiessaan akkujen läpi sähkövirta ja sen jännite heikkenevät ja samalla kuluttavat akkua, 

joka täytyy uusia paljon aikaisemmin kuin muut järjestelmän osat, mikä kasvattaa järjestel-

män elinkaaren kustannuksia (Perälä 2017, 66). Akkuteknologia kuitenkin kehittyy koko 

ajan, joten lähitulevaisuudessa voidaan päätyä tilanteeseen, jossa edellä mainitut akkujen 

negatiiviset puolet eivät enää päde. 

 

3.1 Invertteri 

 

Invertterin tehtävänä on muuttaa aurinkopaneelien tuottama tasavirta verkkovirraksi. Mikäli 

käytössä ei ole akkuja invertteri kytkee kiinteistön aurinkopaneelit suoraan sen sähköverk-

koon. Verkkoon liitettävissä järjestelmissä vaihtosuuntaajan tulee muuttaa virta jännitteel-

tään 230 V verkkovirraksi. Tällöin sen pitää tuottaa verkkosähkön kanssa yhdenmukaista 

sinimuotoista vaihtojännitettä, joka on myös saman taajuista.  

 

Verkkoinverttereitä on kahta eri tyyppiä: yksi- ja kolmivaiheisia. Sähkötekniikassa vaiheella 

tarkoitetaan verkkosähkön sinimuotoista vaihtojännitettä, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen 

niin, että vaiheiden aallonhuiput ovat kolmasosasyklin päässä toisistaan. Yleensä kotien säh-

kölaitteet on kiinnitetty vain yhteen vaiheeseen, mutta suurissa kiinteistöissä laitteet kiinni-

tetään tasaisesti kaikkiin kolmeen vaiheeseen.  Tällaisissa tapauksissa invertterikin kannattaa 

valita kolmivaiheiseksi, jotta aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä voitaisiin korvata kulu-

tusta kaikissa verkon vaiheissa. Yksivaiheisella invertterillä voidaan kulutusta korvata vain 

tähän vaiheeseen kytkettyjen sähkölaitteiden osalta, jolloin voi käydä niin, että aurinkosäh-

kön tuotannon huippuaikoina tuotantoa syötetään verkkoon samalla, kun kahteen muuhun 

vaiheeseen ostetaan sähköä verkosta. (Motiva 2016b.) 

 

Verkkoon kytketyllä hyvälaatuisella invertterillä on Suomessa yleisesti arviolta noin 20 vuo-

den elinikä. Tästä johtuen aurinkojärjestelmään investoivien kannattaa ottaa huomioon se, 

että invertteri joudutaan vaihtamaan ainakin kerran koko järjestelmän elinaikana. Akkuun 

kytkettyjen inverttereiden elinikää on vaikeampi arvioida, koska niiden laatu vaihtelee 

enemmän. Yleensä akkuinvertterit ovat kuitenkin selkeästi lyhytikäisempiä johtuen niiden 
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pienemmästä jännitetasosta. Tästä syystä invertterin läpi kulkevat virrat ovat korkeampia, 

jolloin lämpöhäviöt kasvavat, mikä taas kuluttaa invertteriä enemmän. (Tahkokorpi et al. 

2016. 142 – 144.) 

 

3.2 Järjestelmän optimaalinen asennus 

 

Voimalaitoksen tuotantoon vaikuttaa monta tekijää, joihin voidaan vaikuttaa asennusvai-

heessa. Järkevällä asennuksella ja olosuhteiden huomioimisella voidaan esimerkiksi maan-

tieteellisen sijainnin aiheuttamia hankaluuksia vähentää. Erityisen tärkeitä ovat paneelien 

asennuskulmien oikea arvioiminen ja varjojen minimoiminen. Paneelit tulee sijoittaa paik-

kaan, jossa niille lankeavat varjot saadaan minimoitua ja mielellään kokonaan poistettua. 

Etenkin paikoissa, joissa aurinko paistaa matalalta, kuten Suomessa ja erityisesti talvella, 

kannattaa paneelit asentaa korkealle maanpinnasta, koska kaukanakin olevat varjostajat lan-

gettavat silloin varjonsa pitkälle (Tahkokorpi et al. 2016. 17). 

 

Mikäli puita tai muita varjon lähteitä löytyy lähistöltä, kannattaa niiden poiston tai paneelien 

erilaisen asennuksen mahdollisuuksia miettiä. Esimerkiksi paneeleille tippuvat lehdet voivat 

aiheuttaa ns. hotspot-ilmiön, jossa yhden kennon varjostus häiritsee paneelin tuotantoa ja voi 

vahingoittaa sitä. Ilmiö syntyy, kun yksi tai muutama kennoa varjostuu, mutta muiden va-

lossa olevien paneelien tuottama sähkövirta kuitenkin kulkee vielä varjostettujen kennon 

läpi. Tällöin kennon läpi kulkeva virta kuumentaa sitä ja se saattaa tuhoutua (Tahkokorpi et 

al. 2016. 44). Useimmissa paneeleissa on nykyään kuitenkin ohitusdiodi, joka ohittaa sarjaan 

kytketyistä paneeleista varjostuneen osuuden, mikä estää kennojen hajoamisen, mutta var-

jostus vie silti merkittävän osan tuotannosta ja sitä kannattaa välttää mahdollisimman paljon. 

Ohitusdiodista johtuen jo pienikin varjo aiheuttaa suuren häviön paneelin tehossa, koska 

koko ohitusdiodiin kytketty kennosarja lakkaa toimimasta. (Goldberg 2012.) 

 

Paneelien suuntaus tulisi suorittaa niin, että ne osoittaisivat siihen suuntaan, josta paneeliin 

saataisiin osumaan suurin mahdollinen säteily koko vuorokauden ajalta. Tämä tarkoittaa 

suuntausta suoraan aurinkoon tai mahdollisimman lähelle sitä pistettä, jossa auringonvalo 

kohtaa paneelin 90° kulmassa. Suomessa yleensä edullisin ilmansuunta on etelä ja suuren 

hajasäteilyn takia paneelin kaltevuuskulma 45° 
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Mikäli suuntaus etelään ei ole varjostavien esteiden tai asennusteknisten syiden takia mah-

dollista, voidaan paneelit suunnata muihinkin suuntiin. Jos järjestelmä asennetaan kaakon ja 

lounaan väliselle alueelle, ei vuoden aikana saatava tuotanto silloin vielä merkittävästi alene, 

vaan muutoksia tulee lähinnä siihen, mihin vuorokauden aikaan tuotanto ajoittuu (Tahko-

korpi et al. 2016. 17-18). Jos paneelien suuntaus poikkeaa etelästä 40°, niin tuotanto alenee 

noin 20 %. Tämän jälkeen kulman kasvaessa paneelien energiansaanto vähenee hyvin nope-

asti, joten kovin paljon tätä suurempaan kulmaan paneeleja ei kannata enää asentaa. (Perälä 

2017, s. 93). Suurin järkevä poikkeama etelästä on itä-länsi suunta, eli 90°. Tällöin energi-

antuotanto vähenee melko paljon, mutta sähköntuotantoa saadaan paremmin kohdistettua 

illalle tai aamulle. 

 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, niin 45° on Suomessa yleisesti paras kaltevuuskulma, 

mutta tarkemmin tarkasteltuna Helsingin alueella se on 40°. Tähän kulmaa on käytetty opti-

maalisena kulmana, kun on tutkittu paneelien kulmien poikkeamien vaikutusta tuotantoon. 

Jos tätä kulmaa etelään suunnattuna ajatellaan 100 %, niin esimerkiksi 60°:n kulma tuottaa 

etelään päin suunnattuna 96 % optimikulman tuotosta. Mitä kauemmas tästä kulmasta poi-

ketaan sitä suuremmaksi ero kasvaa. Kuitenkin vielä 15°:n kulmassakin paneelit tuottavat 

yli 90 % siitä, mitä ne tuottaisivat 40°:n kulmassa, joten mikäli katto on rakennettu 15°:n 

kulmaan, kannattaa paneelitkin asentaa sen mukaisesti ja panostaa kulman säätämisen sijaan 

paneelien määrään. (Perälä 2017, s. 27, 93.) 

 

3.3 Aurinkopaneelitekniikka 

 

Aurinkopaneeliteknologiat jaetaan yleensä kolmeen eri sukupolveen, joita ovat piipohjaiset, 

ohutkalvotekniikkaa käyttävät ja nanoteknologiaa hyödyntävät väriainekennoteknologiat. 

Tässä työssä käsitellään vain ensimmäisen sukupolven kennoja, koska niiden teknologia on 

jo niin sanotusti kypsää, ja sen käytännön ominaisuudet tiedetään jo hyvin. Ensimmäisen 

sukupolven aurinkokennot valmistetaan piipohjaisista materiaaleista, joista yleisimmät ovat 

yksikiteinen ja monikiteinen pii. Aikaisemmin yksikiteinen pii oli hallitsevassa markkina-

asemassa, mutta nykyään suurin osa valmistetuista paneeleista on monikiteisiä (Fraunhofer 
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ISE 2018). Piipohjainen kennotekniikka on tällä hetkellä käytetyin kennoteknologian muoto 

ja 90 % tarjolla olevista paneeleista onkin valmistettu piikidekennoista (Motiva 2017b). 

 

Yksikiteinen aurinkokenno voi teoriassa laboratorio-olosuhteissa tuottaa energiaa 31 % hyö-

tysuhteella, mutta pääasiassa kaupalliset paneelimallit yltävät yleensä vain 17-21 % hyöty-

suhteisiin. Yksikiteisestä piistä valmistettu laadukas paneeli on monikiteistä pääasiassa pa-

rempi hyötysuhteeltaan. Monikiteisen etuna on taas sen pidempi käyttöikä ja parempi suori-

tuskyvyn säilyttämiskyky ajan kuluessa. (Perälä 2017. 43.) 

 

Aurinkosähköjärjestelmiä tarjoavan ABB Groupin aurinkovoimaa käsittelevän julkaisun 

mukaan monikiteiset paneelit säilyttivät hyötysuhteestaan 20 käyttövuoden jälkeen noin 85 

% vuonna 2014 (ABB 2014). Hyötysuhteeltaan monikidepaneelit ovat 16-19 %. Ero hyöty-

suhteissa moni- ja yksikiteisten välillä johtuu monikiteisissä kennoissa esiintyvistä kidevir-

heistä. Toisaalta monikiteiset kennot eivät kärsi yhtä paljon osittaisesta varjostuksesta kuin 

yksikiteiset paneelit (Perälä 2017, s. 44). Yksikidepaneelien €/W hinta on hieman moniki-

teistä suurempi.  

 

Aurinkopaneelien tekninen elinikä voi nykyään olla jo 40 – 60 vuotta. Valmistajat kuitenkin 

tarjoavat tuotantotakuuta pääasiassa 25 vuoden ajaksi (Käpylehto 2016, 61). Esimerkiksi 

lappeenrantalainen aurinkosähköjärjestelmien rakennukseen erikoistunut GreenEnergy Fin-

land on vuonna 2016 tarjonnut paneeleilleen melko korkeaa 30 vuoden tehontuottotakuuta. 

Tämä tehontuottotakuu takaa myytyjen paneelien tuottavan 12 vuoden jälkeen vähintään 

91,2 % ja 30 vuoden jälkeen vähintään 80,6 % osuutta nimellisestä tehontuottokyvystään. 

(GEF 2016.)  
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4 JULKISEN SEKTORIN VAIKUTUS AURINKOSÄHKÖINVES-

TOINTIIN 

 

Aurinkosähköön liittyvissä hankkeissa on otettava kannattavuuden ja teknisen toteutettavuu-

den lisäksi huomioon ja selvitettävä myös julkisen sektorin vaatimukset ja vaikutukset. Au-

rinkovoimalaitoksen kaltaisille investoinneille on olemassa mahdollisuus energiatukeen, 

jota myönnetään innovatiivisia energiaratkaisuja edistäville hankkeille (Tekes 2018). Tuki-

asioiden lisäksi on otettava huomioon lupa-asiat, jotka tulevat kysymykseen, kun kohdera-

kennus tai sen ympäristö ovat luonteeltaan sellaisia, että voimalan rakentaminen vaikuttaisi 

merkittävästi kaupunkikuvaan tai maisemaan. (Motiva 2018.) 

 

4.1 Energiatuki 

 

Energiatuen käsittelyn ja myöntämisen hoitaa innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 

Aikaisemmin tukea on myöntänyt ELY-keskus, mutta vuona 2017 tukipäätösten käsittely 

siirtyi Tekesille ja tätä kautta Business Finlandille, joka muodostui, kun Tekes ja vien-

ninedistämisyhdistys Finpro yhdistyivät. Pääasiassa kaikki tukihakemukset käsitellään ny-

kyään Business Finlandin sähköisellä järjestelmällä, mutta myös Suomen työ- ja elinkeino-

ministeriö voi myöntää tukea tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tuen myöntämisen päätös siirtyy 

työ- ja elinkeinoministeriölle, jos hankkeen tukeen hyväksyttävät kustannukset ovat yli 

5 000 000 € tai jos hanke liittyy uuteen teknologiaan ja sen tuelle hyväksyttävät kustannukset 

ovat yli 1 000 000 €. (TEM 2018.) 

 

Tuen pääasiallisena tarkoituksena on auttaa Suomen energiajärjestelmän muuttamisessa vä-

hähiilisemmäksi ja enemmän uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvaksi. Energiatukea 

myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät tätä prosessia ja kohdistuvat uusiutuvien energia-

muotojen hyödyntämiseen, tehostamiseen ja yleisesti energian säästämiseen. Tällaisiin 

hankkeisiin luetaan mukaan investoinnit uusiin laitoksiin sekä korvausinvestoinnit, joilla li-

sätään uusiutuvan energian tuotantoa. (Business Finland 2018.) 
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Energiatuki on suunnattu kaikenkokoisille yrityksille, kunnille, seurakunnille ja säätiöille, 

jotka ovat aloittamassa investointi- tai selvityshanketta, joka täyttää vaaditut kriteerit. Ta-

vanomaisten uusiutuvien energiamuotojen investointihankkeet voivat saada tukea tietyn pro-

senttiosuuden verran investoinnin hinnasta, joka riippuu hankkeen kohteena olevan inves-

toinnin energiamuodosta. Aurinkosähköinvestoinnille tämä osuus on 25%.  Energiatukea pi-

tää hakea ennen hankkeen käynnistystä, mutta mikäli se on osana laajempaa projektia, joka 

on jo käynnistetty, ei estettä tämän vielä aloittamattoman hankkeen rahoitukseen ole. Tällöin 

tukea myönnetään kuitenkin vain niille kustannuksille, jotka aiheutuvat rahoituspäätöspäi-

vän jälkeen. (Business Finland 2018.) 

 

Energiatuen myöntämiselle on säädetty minimi-investointikustannus, joka on 10 000 euroa. 

Tätä pienemmille hankkeille ei tukea myönnetä. Kokonaisuudessaan tukea ei myönnetä 

myöskään yli 1 MW hankkeille, vaan ne saavat tukea vain ylimääräisiin investointikustan-

nuksiin. Näitä ovat kustannukset, jotka ylittävät vastaavan kokoisten fossiilisiin energialäh-

teisiin perustuvien investointien hinnat. (Business Finland 2018.) 

 

4.2 Lupa-asiat 

 

Koska aurinkopaneelien asentamiseen liittyvät lupakäytännöt vaihtelevat niin paljon kohde-

kohtaisesti, on mahdollista, että niiden asentaminen on joko kokonaan kiellettyä tai se vaatii 

jonkinlaisen luvan. Esimerkiksi jos rakennus on syytä tai toisesta suojeltu historiallisista tai 

muista syistä, niin asentaminen saattaa olla täysin kielletty. Tietyissä tapauksissa saatetaan 

tarvita toimenpidelupa tai kaupunkiarkkitehdin hyväksyntä. Lievemmissä tapauksissa voi-

daan tarvita vain toimenpideilmoitus, johon sisältyy tapauskohtainen maksu. (Motiva 2018.) 

 

Suomessa monet kunnat, erityisesti pääkaupunkiseudun kaupungit, ovat vapauttaneet aurin-

kosähköjärjestelmät toimenpideluvasta. Poikkeuksen tähän tekevät suojellut kohteet ja tär-

keällä alueella sijaitseminen, mutta pääasiassa aurinkovoiman rakentaminen on laajalti jä-

tetty ilman lupavaatimuksia. Monissa kunnissa syy siihen, että aurinkosähköjärjestelmiin ei 

vaadita lupia, on se, että merkittävässä osassa näitä kuntia ei ole vielä yhtäkään aurinkovoi-

malaa. (Käpylehto 2016, 130-131.)  
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5 KOHTEEN SOVELTUVUUS AURINKOSÄHKÖN TUOTAN-

NOLLE 

 

Viime vuosien aikana tapahtunut aurinkosähkön tuotantoon liittyvien teknisten ja taloudel-

listen näkökohtien parantuminen on saavuttanut jo sen pisteen, että aurinkosähkön pientuo-

tanto alkaa olla varteenotettava sijoituskohde. Vaikka sen tuottaminen myyntiin ei ole vielä 

kovin kannattavaa, ovat kasvavat sähkönhinnat tehneet siitä järkevän vaihtoehdon ostosäh-

kön korvaajaksi. Suvannon kohdalla suuri sähkönkulutus ja tämän takia korkea sähkölasku 

yhdistettynä laajoihin esteettömiin kattopintoihin antavat mahdollisuuden aurinkosähkön 

hyödyntämiselle. Tässä luvussa käydään läpi toimintakeskuksen puitteet ja arvioidaan niiden 

soveltuvuutta aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoon. 

 

5.1 Sähkönkulutuksen nykytilanne 

 

Sähkönkulutustiedot on saatu Erkki Ovaskalta, joka toimii Toimintakeskus Suvannon kiin-

teistönhoitajana. Tuntikohtaisia kulutustietoja saatiin vuosilta 2016 ja 2017 sekä kuukausit-

taiset kulutustiedot myös vuodelta 2015. Kulutus Suvannossa on melko tasaisesti jakautu-

nutta ympärivuotisen käytön takia, mutta kulutushuiput sijaitsevat ajanjaksolla marras-maa-

liskuu. Tässä työssä tarkastellaan vain sähkönkulutusta, eikä kulutuksessa huomioida kau-

kolämmön käyttöä. 

 

Sähköä käyttävät erityisen paljon toimintakeskuksen valaistus, ilmanvaihtolaitteisto ja sau-

nojen kiukaat. Nämä ovat yhteensä 69 % rakennuksen kokonaiskulutuksesta eli pääosan ku-

lutuksesta voidaan sanoa johtuvan näistä kolmesta lähteestä. Rakennuksen valaistus kuluttaa 

arviolta 158,8 MWh vuodessa, ilmanvaihtolaitteisto 115,4 MWh ja saunat 74,4 MWh. Pro-

senttiosuuksina nämä ovat vastaavasti 31 %, 23 % ja 15 % kokonaiskulutuksesta. Myös lai-

toksen uima-altaan laitteisto kuluttaa paljon sähköä. Uima-altaan laitteisto koostuu kloo-

rinannostelulaitteesta ja neljästä suodatuspumpusta, joiden yhteenlaskettu kulutus on vuo-

dessa noin 37,5 MWh eli 7 % kokonaiskulutuksesta. Muita sähkön käyttäjiä ovat keittiö, 

pyykkihuolto ja erinäiset elektroniset laitteet sekä hissit. Rakennuksen lämmitys on hoidettu 

pääasiassa kaukolämmöllä, mutta joissain tapauksissa lämmityksessä käytetään sähköäkin. 
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Tällaisia tapauksia ovat kylpyhuoneiden lattialämmitys ja uima-altaan lämmitys. (Huostila 

2016, 5-10.) 

 

Alla olevassa kuvassa on esiteltynä kyseisten vuosien kuukausittainen sähkönkulutus. Ku-

vasta 6 nähdään kesän aikainen pohjakuorma ja miten sähkönkulutus kasvaa talviaikana suu-

resti. Pienin kulutus esiintyy oletetusti kesä-heinäkuussa, jolloin suurimman sähkönkulutta-

jan valaistuksen käyttö on pientä todennäköisesti lähes ympärivuorokautisen luonnollisen 

valaistuksen takia. Kulutushuippu taas saavutetaan joulu-tammikuussa, jolloin valaistuksen 

tarve on suurimmillaan. Tämä on yleinen ongelma aurinkosähkön hyödynnettävyyden kan-

nalta Suomessa ja muissa pitkän ja pimeän talven maissa 

 

 

Kuva 6. Toimintakeskuksen vuosien 2015-2017 kuukausittainen sähkönkulutus. (Ovaska 2018.) 

 

Vaikka tuotanto ja kulutus eivät täysin kohtaakaan ajallisesti vuosimittakaavassa, on Suvan-

non sähkön kulutus siitä huolimatta aurinkosähkölle hyvin soveltuvaa. Tämä johtuu siitä, 

että kulutusta tapahtuu merkittävästi valoisinakin kuukausina. Kuvasta 7 nähdään, kuinka 

kulutus on maalis-hutikuussa vahvasti painottunut aamu- ja keskipäivälle, eli juuri sille 

ajalle, jolloin sähköntuotanto aurinkopaneeleilla on mahdollista.  
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Kuva 7. Sähkön päivittäisen kulutuksen keskiarvo maalis-lokakuu väliseltä ajalta. (Ovaska 2018). 

 

Vuorokauden aikana sähkön kulutuksen painottuminen aamu- ja keskipäivän tunneille joh-

tuu siitä, että merkittävä osa sähkölaitteista, kuten valaistus, keittiö, hissit, pesulapalvelut ja 

muu elektroniikka, on pääasiassa käytössä päivällä. Vaikka valoisimpina aikoina valojen 

käyttö vähenee, ovat ne silti liiketoimintaa harjoittavissa kiinteistöissä usein kokopäivän 

päällä, joten nekin vaikuttavat paljon päivätuntien kulutukseen kesälläkin. Kesällä myös il-

manvaihto on runsaassa käytössä erityisesti päivällä korkeampien lämpötilojen takia. 

 

5.2 Ostetun sähkön hinta 

 

Suvanto ostaa sähkönsä Oulun Sähkömyynti Oy:ltä, jolle myös varsinainen energiamaksu 

menee. Tähän tulee lisäksi myös Lappeenrannan energian laskuttama siirtomaksu ja sähkö-

vero. Oulun Sähkömyynnin tarjoama sähkön hinta tälle kulutukselle koostuu perusmaksusta 

12 000 €/a ja energiamaksusta, joka oli vuoden 2017 elokuussa noin 3,36 snt/kWh ja joulu-

kuussa noin 3,45 snt/kWh. Tässä tarkastelussa käytetään elokuun hintaa, sillä se vastaa ajan-

kohdaltaan paremmin myös todellista sähköntuotannon aikaa. Sähkön hinnat nousevat tal-

vikuukausina, koska tällöin on eniten myös kulutusta. Käyttämällä elokuun hintaa voidaan 

paremmin arvioida tuotannosta saatua säästöä. (Ovaska 2017.) 
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Suvannolla on siirtomaksun osalta käytössä aikasiirtohinnoittelu, joka erottelee yön tunnit 

päivätunneista. (Ovaska 2017). Aikasiirrossa yöajan hinta on pienempi kuin päiväajan. Lap-

peenrannan energian sähkön siirrosta laskuttama perusmaksu oli vuoden 2017 elokuussa 

57,40 €/kk ja itse siirtomaksu luokkaa 3,19 snt/kWh päivällä ja 2,07 snt/kWh yöllä. Tässä 

työssä tarkastellaan voimalan tuotannosta saatuja säästöjä arvioidessa ostettavan sähkön hin-

taa vain päivän osalta, koska sähköntuotanto tapahtuu pääosin klo 4-21 ja yöllinen siirtohinta 

on voimassa yöaikaan klo 22-7, joten yöllistä siirtohintaa ei tarvitse huomioida. Verotuksen 

osalta Suvanto kuuluu veroluokkaan I. (Lappeenrannan energia 2018.) 

 

Sähköntuotannosta laskettavassa säästössä Oulun Sähkömyynti Oy:lle maksettavaa perus-

maksua ei oteta huomioon, sillä sen määrä ei riipu kulutuksen tasosta. Aurinkosähköllä ei 

myöskään pystytä luomaan tässä tapauksessa tilannetta, jossa sähköä ei tarvitsisi ostaa ol-

lenkaan, joten perusmaksusta ei saada säästöä. Samasta syystä myöskään Lappeenrannan 

energian perusmaksua ei huomioida. Taulukossa 1 on hintarakenne Suvannon sähkön hin-

nalle kilowattituntia kohden elokuussa 2017.  

 

Taulukko 1. Sähkön hinnan koostumus elokuussa 2017 (Ovaska 2017). 

Sähkön hinta 

Energiamaksu 3,36 snt/kWh 

Sähkönsiirto, päivä 3,19 snt/kWh 

Alv 24% 1,57 snt/kWh 

Huoltovarmuusmaksu 0,013 snt/kWh 

Energiavero 2,24 snt/kWh 

Alv 24% 0,54 snt/kWh 

Sähkön hinta (alv 0 %) 8,80 snt/kWh 

Sähkön hinta (alv 24 %) 10,91 snt/kWh 
 

Koska sähkönhinnan kehitys on ollut aiemminkin pääasiassa nousujohteista etenkin siirto-

maksujen osalta, on perusteltua olettaa, että ne jatkavat nousua vielä tulevaisuudessa. Sa-

malla aurinkovoimalainvestoinnin kannattavuus kasvaa, koska sen tuottamien säästöjen 

kasvu on suoraan verrannollinen sen korvaaman ostosähkön hintaan. 

 

5.3 Rakenteen ja sijainnin vaikutus 
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Toimintakeskus Suvanto sijaitsee Etelä-Karjalassa Savitaipaleen kunnassa, ja kuten kuvasta 

1 voidaan havaita, sen säteilytasot ovat lähes samat kuin muualla Etelä-Suomessa, eli lähellä 

runsaasta aurinkovoiman hyödyntämisestä tunnetun Saksan säteilytasoja. Tämä tarkoittaa, 

että säteilyä saapuu optimaalisesti asennetulle 1 kWp paneelille noin 900 – 1200 kWh/m2. 

Nämä ovat hyviä säteilylukemia ja tarkoittavat, että ainakin säteilyn osalta maantieteellinen 

sijainti on täysin kelvollinen aurinkosähkön tuotannolle. 

 

Suvannon katoilla on paljon pinta-alaa, jota voidaan käyttää aurinkosähkön tuotannossa. Ka-

tot ovat noin 15° kulmassa, mikä ei ole ihanteellista, mutta ei mikään este kannattavalle tuo-

tannolle. Kiinteistön kattoja ei ole myöskään suunnattu suoraan etelään, mikä olisi tuotannon 

kannalta paras suunta, vaan sen paneeleille sopivat katot ovat suuntautuneet kaakkoon ja 

lounaaseen. Nämäkin suunnat ovat kuitenkin täysin kelvollisia, vaikka potentiaalinen tuo-

tanto väheneekin. Tuotanto myös jakautuu paremmin aamulle ja illalle, kun paneelien suun-

taus poikkeaa etelästä edellä mainittuihin suuntiin.  

 

Paneelien suuntaa käsitellessä puhutaan usein niiden atsimuuttikulmasta, joka on paneelien 

suunnan poikkeama eteläsuunnasta (Renewable Energy Concepts 2018). Tätä termiä käyttää 

tuotannon simulaatiossa käytettävä ohjelma, joten sitä tullaan käyttämään myös katoille 

asennettavien paneelien paikkoja arvioitaessa. Kuvassa 8 näkyy Googlen karttapalvelua 

hyödyntävän sivuston työkalun esitys Suvannon kattojen atsimuuttikulmista. Nollakulma on 

asetettu pohjoiseen, mutta kattojen suunnat voidaan siitä huolimatta arvioida muutaman as-

teen tarkkuudella. Kattojen atsimuuttikulma on kaakonpuoleisilla paneeleilla n. 40° ja lou-

naanpuoleisilla n. 50°. 

 

 

Kuva 8. Suvannon kattojen atsimuuttikulmat (Renewable Energy Concepts. 2018). 
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Tuotannon kannalta huolestuttavia sijainnista johtuvia tekijöitä ovat etenkin rakennusten lä-

hiympäristössä kasvavat puut, jotka saattavat varjostaa paneeleita auringon paistaessa al-

haalta. Kuvasta 8 näkeekin, kuinka puiden langettama varjot varjostavat toimintakeskuksen 

viereistä tietä. Toimintakeskuksen lounaispuolen seinän lähellä olevat puut ovat pääosin tar-

peeksi lyhyitä, ettei niistä synny vakavaa haittaa, mutta ne saattavat silti hieman häiritä säh-

köntuotantoa auringon laskiessa. Kuvasta 8 näkyy myös etelästä paistavan auringon avulla, 

mitkä lappeet katoista olisivat otollisimpia aurinkovoiman hyödyntämiseen. 

 

Muuta haittaa voi syntyä katoilla olevista rakenteista. Pääasiassa kaikki ilmanvaihtolaitteet 

ja paloluukut sekä kattoikkunat, joita Suvannon katoilla sijaitsee, on sijoitettu harjakaton 

huipulle, jossa ne eivät häiritse katon lappeille asennettujen paneelien toimintaa. Kattojen 

lappeilla on kuitenkin muutamia häiriötekijöitä. Esimerkiksi suuren katon kaakkois- ja lou-

naislappeilla olevat tikkaat häiritsevät paneelien asennusta sekä mahdollisesti osittain var-

jostavat paneeleita. 

 

6 JÄRJESTELMÄN MITOITUS JA TUOTANNON ARVIOINTI 

 

Voimala mitoitetaan työn rajausten mukaisesti niin, että kaikki sen tuottama sähkö menee 

omaan käyttöön. Mitoittaminen on yleisestikin perusteltua suorittaa niin, että mahdollisim-

man suuri osuus rakennettavan voimalan tuotannosta menee omaan käyttöön. Tämä siksi, 

että sähköyhtiöt maksavat verkkoon myydystä sähköstä vain sähköenergian arvon, mikä on 

murto-osa ostetun sähkön hinnasta. Tämän takia järjestelmän invertterikin kannattaa hankkia 

kolmivaiheisena, jolloin sähköntuotannolla saadaan korvattua ostosähköä kiinteistön verk-

koliittymän kaikista vaiheista.  

 

Oman kiinteistön kulutushuiput eivät läheskään aina kohdistu siihen vaiheeseen, johon yk-

sivaiheinen invertteri kohdistaa aurinkosähköjärjestelmän tuotantoa. Tällöin syntyy ylijää-

mätuotantoa, jota pitäisi vuorostaan myydä verkkoon halvemmalla kuin sitä ostetaan täyttä-

mään muiden vaiheiden sähkönkulutusta. Koska Suvannon kulutus on niin suurta, niin tässä 

tapauksessa mitoittaminen tarkoittaa kuitenkin, että käytännössä kaikki käyttöön sopiva pa-

neelipinta-ala käytetään hyväksi. (Perälä 2017, 78.) 
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6.1 Aurinkovoimalle käyttökelpoisen kattopinnan arviointi 

 

Paneeleille sopivaa kattopintaa arvioidessa kaikkein eteläisimpään neliönmuotoiseen kat-

toon viitataan tässä osiossa nimellä pieni katto. Tämän katon vieressä olevaan suorakaiteen 

muotoiseen kattoon nimellä pitkä katto ja suureen muista rakennuksista koillisessa päin ole-

vaan kattoon nimellä suuri katto. Näitä alueita on tarkasteltu Suvannolta saatujen pohjapii-

rustusten ja itse paikalla otettujen kuvien avulla. Tarkastelussa paneeleille on arvioitu ka-

toille mahdollisimman suuri pinta-ala, mutta samanaikaisesti on pyritty ottamaan tarkasti 

huomioon kaikki kattorakenteet ja niiden langettamat varjot. 

 

Otollisimpina kattopintoina paneelien asennukselle voidaan pitää pienen ja suuren katon 

kaakkois- ja lounaispuolien sekä pitkän katon kaakonpuoleista lapetta. Näissä on vähiten 

paneelien asennusta estäviä rakenteita ja ne ovat suuntautuneet auringon säteilyn kannalta 

otollisiin ilmansuuntiin. Samojen kattojen muissa suunnissa olevia alueita ei voida pitää au-

rinkovoiman kannalta kannattavina. Suuri katto tarjoaa kaikista katoista parhaimmat edelly-

tykset paneelien asennukselle. Se on korkealla, joten se ei jää helposti esteiden varjoon, ja 

sen asennukselle soveltuvat pinta-alat ovat suuria. Kaksi sen neljästä lappeesta osoittavat 

kuitenkin koilliseen ja luoteeseen päin, joten puolet pinta-alasta on tähän käyttöön sopima-

tonta. Kuvassa 9 näkyy paneeleille hyvin soveltuvaa aluetta kaakkoon päin osoittavalla kat-

tolappeella. 
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Kuva 9. Suuren katon kaakkoon päin osoittavan lappeen pintaa ja katon harjalla paneeleiden asennusta estäviä 

paloluukkuja. 

 

Pitkän katon kaakkoon päin oleva lape on osittain sopivaa aluetta. Se on ilmansuunnaltaan 

hyvä ja pääosin varjostamaton, mutta sitä reunustavat pieni ja suuri katto varjostavat sitä sen 

reunoilta, kun aurinko on matalalla idässä ja lännessä. Tämän takia sen pienen katon puolei-

selta reunalta alkaen otetaan viiden metrin mittainen pätkä kattoa pois laskuista. Myös katon 

lounaispuoli otetaan tarkastelusta suoraan pois sen varjostuneisuuden ja rakenteellisten es-

teiden takia. Tällä katolla suurin paneeleille vapaa pinta-ala on suuntautunut koilliseen, 

mutta vaikka se onkin asennuksen ja hyödynnettävän pinta-alan kannalta paras alue, jätetään 

se epäkäytännöllisen ilmansuuntansa takia huomioida laskuissa.  

 

Suuren ja pitkän katon välinen kaistale jätetään suoraan huomiotta arvioitaessa paneeleille 

vapaata kattopinta-alaa. Se on suurimman osan päivästä lähes kokonaan toisten kattojen var-

jossa ja niinäkin hetkinä, joina auringon säteily osuu siihen, on kyseisen katon pinta-ala liian 

pieni ollakseen kannattava paikka paneeleille. Kuvassa 10 on suuren katon päältä otettu 

kuva, jossa näkyvät pitkä ja pieni katto koillisesta päin katsottuna. 
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Kuva 10. Suvannon kattopintaa, oikealla pitkä katto, edessä pieni katto ja vasemmalla pyöreä katto.  

 

Toimintakeskuksen sisäpihalla olevat kuvassa 10 näkyvät pieni pyöreä katto ja korkean ka-

ton koillispuolella oleva pieni katos jätetään myös huomioimatta näiden kattojen mitättömän 

pinta-alan takia ja koska ne soveltuvat huonosti paneelien asennukselle. Näille katoille olisi 

vaikeaa ja epäkäytännöllistä yrittää asentaa paneeleille tarpeellista kaapelointia ja kiinnik-

keitä. Katos on myös merkittävän osan päivästä varjossa. Aurinkopaneelien asennusta hait-

taavat kaikilla katoilla erilaiset kattorakenteet, jotka tulee ottaa huomioon pinta-alaa lasket-

taessa. Katoille johtavat tikkaat vievät n. 1 m kokoisen kaistaleen asennuskohdastaan ja näin 

tekevät myös kävelytasanteet, joita sijaitsee kattojen huipuilla ja reunoilla. Ilmanvaihtolait-

teistot ovat myös sekä estämässä paneelien asennusta, että varjostamassa niiden viereen 

asennettavia paneeleita. Nämä rakenteet myös varjostavat mahdollisia paneelien asennus-

paikkoja, mikä vähentää niiden sähköntuotantopotentiaalia.  

 

Tässä työssä paneeleille vapaata kattopinta-alaa arvioidessa käytetään yleistä kaupallista pa-

neelityyppiä, jonka mittasuhteet ovat keskimäärin noin 1650 x 995 x 35 mm. Nimellistehol-

taan tämän mittaluokan paneelit ovat yleensä 270±50 W. Koska arviointi tehdään silmämää-

räisesti pohjapiirustuksien avulla, tulee laskuihin varmasti jonkin verran virhettä. Tästä 

syystä paneelien arvioidaan vievän hieman enemmän tilaa kuin todellisuudessa, jotta tuotan-

toa ei arvioitaisi liikaa yläkanttiin. Pituussuunnassa varattiin ylimääräistä tilaa kaikkein eni-

ten, koska tässä suunnassa on tämän kokoluokan paneelityyppien kesken kaikkein eniten 

vaihtelua (Photovoltaik Shop 2018). Leveytenä käytettiin yhtä metriä, koska tässä suunnassa 
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tarkasteltujen paneelityyppien leveys on yleensä alle 1 m ja vaihtelu pientä. Metrin leveyden 

käyttäminen myös helpottaa paneelien paikkojen arviointia, koska käytetyissä pohjapiirus-

tuksissa katot on jaettu viivoilla, jotka ovat joko 0,5 m tai 1 m levyisiä. Näin on saatu katoille 

kuvissa 11 ja 12 esitellyt paneelipaikat. Kuvissa alas on kaakko ja vasemmalle lounas. Ko-

konainen pohjapiirros paneelipaikoilla löytyy työn lopusta liitteestä 4. 

 

 

Kuva 11. Pitkän ja pienen katon paneelipaikka-arviot. 

 

 

Kuva 12. Suuren katon paneelipaikka-arviot. 
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Suuren katon edessä oleva tasakatto sopisi mahdollisesti myös aurinkosähkön tuotannolle 

asentamalla paneeleja telineillä pystyyn. Tällä tavalla saataisiin paneelien kulma säädettyä 

paremmaksi, mutta tasakattoasennusta ei tässä tutkimuksessa ole tarkoitusta selvittää. Ra-

jausten mukaisesti tarkastelun kohteena ovat vain Suvannon rakennuksien harjakatot. Jär-

jestelmä asennetaan katon myötäisesti toimintakeskuksen kaakkois- ja lounaislappeille. Su-

vannon katot ovat konesaumattua peltiä, joten tarvittavat kiinnikkeet ja asennusmetodit ovat 

sen mukaiset. Paneelien määrät ja niiden tehojen nimellisarvot sekä pinta-alat näkyvät tau-

lukossa 2. 

 

Taulukko 2. Voimalaitoksen mitoitus. 

    Paneelien määrä: Pinta-ala yhtensä [m2]: Teho yhteensä [W]: 

Suuri katto (kaakko) 79 129,3 21330 

Suuri katto (lounas) 28 45,8 7560 

Pitkä katto (kaakko) 32 52,4 8640 

Pieni katto (kaakko) 16 26,2 4320 

Pieni katto (lounas) 12 19,6 3240 

Yht. 167 273,3 45090 
 

Koska voimalaitos on nimellisteholtaan 45,09 kW, niin vaikka tuotto hetkittäin ylittäisikin 

kulutuksen omaan käyttöön suunnatusta mitoituksesta huolimatta, ei tästä verkkoon myymi-

sestä tarvitse maksaa sähköntuottajan sähköveroa. Verohallinnon mukaan vain yli 100 kVA, 

eli 100 kW, kokoiset laitokset ovat sähköverovelvollisia. Tämän rajan alittavien tuottajien 

ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi, eikä tehdä veroilmoituksia. (Verohallinto 2016.)  

 

6.2 Tuotannon mallinnus ohjelmalla 

 

Sähköntuotannon mallinnus on suoritettu Homer Legacy 2.68 ohjelmalla. Ohjelma on Ho-

mer Energyn Homer Pro:sta pian käytöstä poistuva kokeiluversio, mutta sitä tarjotaan vielä 

opiskelijoille ja tutkijoille tutkimuskäyttöön. Homer tarvitsee aurinkosähköjärjestelmän tuo-

tantotietojen laskemiseen voimalan koon ja sen komponenttien ominaisuuksien lisäksi voi-

malan asennuspaikan auringonsäteily- ja lämpötilatiedot. Homer antaa osalle valmiit alku-

arvot, mutta esimerkiksi säteilytiedot on pakko syöttää itse.  
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Homer Energy tarjoaa sivuillaan kattavan tietopankin, jossa kerrotaan mistä säteilytietoja 

voi hankkia. Homer Energy:n mukaan tarkimmat tiedot saisi US National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) organisaation sivuilta, mutta heiltä säteilytietoja löytyy vain Yhdysval-

tojen alueelle. Muita lähteitä säteilytiedoille ovat Nasan ja World Radiation Data Center yh-

tiön säteilyn kuukausikohtaiset keskiarvot sekä Homer Energy:n itse tarjoamat tiedot vali-

tuille kohteille ympäri maailmaa. Nasa ja World Radiation Data Center tarjoavat tietoa kaik-

kialta maailmasta, mutta koska Nasan tiedot ovat suoraan Homerin hyödynnettävässä muo-

dossa, ne sopivat paremmin tämän työn tarpeisiin. (Homer Energy 2018a) 

 

Homer ottaa säteilytilanteen vaihtumisen lisäksi huomioon myös sään vaihtelun. Se laskee 

syötetylle säteilytiedoille koordinaattien mukaiset kuukausikohtaiset selkeyskertoimet 

(clearness index). Selkeyskerroin näyttää kuinka selkeä ilmakehä kyseisessä sijainnissa on. 

Korkea arvo kertoo, että taivas on kirkas, ja matala, että se on pilvinen. Sään vaihtelun ai-

heuttama pilvisyys vähentää maanpinnalle pääsevää säteilyä, jolloin luku laskee. Kuvassa 

13 on Homeriin syötetyt säteilytiedot ja niistä lasketut selkeyskertoimet.  (Homer Energy 

2018b.) 

 

 

Kuva 13. Auringonsäteilyn päivittäinen määrä vuodessa Suvannon koordinaateissa (NASA 2018.) 
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Tuotannon mallintamisessa käytetään JA Solarin valmistamaa JAP-270 paneelia, jonka ni-

mellisteho STC-olosuhteissa on 270 Wp (JA Solar 2018). Paneelit asennetaan katon myö-

täisesti 15° kulmaan kaakkoon ja lounaaseen suuntautuville katoille. Järjestelmä jaetaan il-

mansuunnittain niin, että kaakkoon ja lounaaseen osoittavia paneelijoukkoja tarkastellaan 

yhtenäisinä kokonaisuuksina. Paneelien hyötysuhteena ja tehon lämpökertoimena käytetään 

valmistajan ilmoittamia arvoja, jotka ovat n. 16,51 %. Inverttereinä käytetään ABB:n val-

mistamaa TRIO 50.0 kolmivaiheisia verkkoinverttereitä. ABB ilmoittaa inverttereiden hyö-

tysuhteeksi 98% (ABB 2018). Paneelien ja inverttereiden tarkat tekniset tiedot löytyvät liit-

teistä 1 ja 2. 

 

Lämpötilalla on suuri merkitys tuotannon kannalta, joten simulointi vaatii vuoden lämpöti-

lastoja lähtöarvoksi. Tuotannon voisi laskea ilman lämpötilastoja, mutta tarkkojen tulosten 

varmistamiseksi ne kannattaa kuitenkin selvittää. Lämpötiladata saadaan Ilmatieteen laitok-

selta, jolla on havaintoasema Lappeenrannassa. Suoraan Savitaipaleelta ei ole lämpötilatie-

toa, mutta tähän tarkoitukseen Lappeenranta on tarpeeksi lähellä. Lämpötilatietojen lisäksi 

paneeleille täytyy asettaa lämmön tehokerroin, joka on JA Solarin paneeleilla -0,41 %/C, ja 

nimellinen kennon käyttölämpötila (NOCT) 45±2 °C, jotka määrittelevät miten lämpötilan 

muutokset vaikuttavat paneelien toimintaan. 

 

Homer pyytää alkuarvoksi myös maan heijastavuutta (ground reflectance). Tämä arvo kuvaa 

sitä määrää auringonvalosta, jota maa ei absorboi vaan heijastaa takaisin. Eri pinnoille on 

erilaisia heijastuskertoimia ja Homer asettaa sen arvoksi alustavasti 20%, joka on tyypillinen 

arvo nurmialueen heijastavuudelle. Todellisen heijastuskertoimen saamiseksi täytyisi pinto-

jen heijastavuuksia mitata käytännössä, mutta tässä työssä se jätetään Homerin antamaksi 

arvoksi. Tämä perustellaan sillä, että toimintakeskuksen ympärillä on paljon ruohikkoalueita 

ja arvon todellinen mittaaminen olisi tämän työn puitteissa liian työlästä. (HOMER 2018c.) 

 

Kattojen pinta-alojen määrittelyn jälkeen tiedetään, kuinka monta kooltaan 1,7 x 1,0 m pa-

neelia katoille mahtuu, joten kun paneelit ovat teholtaan 270 W, niin voimalaitoksesta tulee 

nimellisteholtaan n. 45,09 kW. Tällä teholla saadaan Homerilla suoritettujen laskujen mu-

kaan noin 37 400 kWh energiaa kiinteistön käyttöön vuodessa. Arvioidaan vielä tuotannon 

luotettavuutta. Kun katsotaan kuvaa 1, nähdään, että Savitaipaleen alueella säteilyä tulee 
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maahan noin 1200 kWh/m2 ja 1 kW kokoinen järjestelmä tuottaa noin 900 kWh energiaa. 

Kun kerrotaan tämä simuloidun voimalan nimellisteholla, saadaan 45,09 kW * 900 kWh/kW 

= 40 581 kWh. Tulos on oletetusti suurempi kuin simuloitu tuotanto, koska kuvan esittä-

mässä tuotannossa on oletettu paremmat olosuhteet, mutta tästä kuitenkin nähdään, että tu-

lokset ovat oikeansuuntaiset. 

 

Tuotantoa laskiessa on talvikuukaudet marras-helmikuu jätetty pois laskuista. Näiltä kuu-

kausilta simulaation on todettu antavan liian suuria lukemia, koska se ei ota huomioon mm. 

pienen kaltevuuskulman paneeleille kertyvää lumipeitettä ja muutenkin näyttää yliarvioivan 

Suomen talven aurinkoisuutta. Alla kuva 14, josta nähdään simuloidun tuotannon lukemat 

kuukausitasolla ajanjaksolta maalis-lokakuu. 

 

 

Kuva 14. Kuukausitason sähkön kulutus ja simuloitu sähkön tuotanto. 

 

Kuten kuvaajasta nähdään, suurinta tuotanto on toukokuussa, jolloin valaistusta on hieman 

vähemmän kuin kesäkuussa, mutta säät suosivat aurinkovoimaa paremmin. Toukokuussa 

taivas on kirkkaampi ja sateita on vähemmän kuin heinäkuussa. Päivätason tarkastelussa 

kuvasta 15 nähdään, kuinka kesäkuussa voidaan parhaimmillaan tuottaa 50 % päiväsaikaan 

kulutetusta sähköstä. Työn lopussa liitteessä 5 on maaliskuun, touko-heinäkuun ja syyskuun 

tuotannon ja kulutuksen vertailut. 
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Kuva 15. Heinäkuun sähkön kulutus ja tuotanto. 

 

Tarkastellaan myös mitoituksen oikeellisuutta. Alkuoletuksena oli, että toimintakeskus ku-

luttaa niin paljon sähköä, että huolimatta katoille asennettavan järjestelmän koosta, kaikki 

tuotettu sähkö menee omaan käyttöön. Kuvassa 16 olevassa kuvaajassa näkyy kuinka yhtenä 

pienimmän kulutuksen ja suurimman tuotannon päivänäkään tuotanto ylitä tuntitasolla tar-

kastellun kulutuksen tasoa. Mitoitus on siis suoritettu oikein. 

 

 

Kuva 16. Kulutuksen ja tuotannon vertailua kesäpäivänä 9.7.2017. 

 

Kuvaajassa tuotanto ja kulutus on esitetty tuntitasolla, joten näiden tulosten perusteella ei 

voida ottaa kantaa minuuttitason vaihteluun kummassakaan tapauksessa. On mahdollista, 

että todellinen tuotanto tai kulutus joko ylittää tai alittaa esitetyt lukemat hetkellisesti. Täl-

laisia hetkiä on oletetusti kuitenkin niin pieni määrä, että sitä ei tässä työssä huomioida. 
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Taulukossa 3 näytetään voimalaitoksen ensimmäisen käyttövuoden vaikutus sähköstä mak-

settuun hintaan sadan euron tarkkuudella, kun investoinnin hintaa ei oteta huomioon. 

 

Taulukko 3. Aurinkosähkön korvaaman ostosähkön määrä ja hinta ensimmäiseltä tuotantovuodelta. 

  [kWh] [€/a] 

Kulutus, 2017 525 700   57 400   

Tuotanto, kaakko 28 600   3 100   

Tuotanto, lounas 8 800   1 000   

Tuotanto, Yht. 37 400   4 100   

Ostettava sähkö 488 300   53 300   

 

Kuten aurinkopaneelitekniikkaa käsiteltäessä todettiin, paneelit menettävät tehoaan ajan ku-

luessa. Tämä tehonmenetys riippuu paneelin valmistustavasta, sen käyttöolosuhteista ja 

asennuksen laadusta. GreenEnergy Finlandin mukaan heidän tarjoamansa paneelit menettä-

vät tehostaan noin 0,7 % vuodessa (GEF 2017). Tätä arvoa on käytetty laskettaessa paneelien 

tuotantoa koko pitoajalle ja otetaan näin huomioon investointilaskuissa. Taulukossa 4 on 

esitetty, kuinka tuotanto heikkenee ajan kuluessa. 

 

Taulukko 4. Tuotannon heikkeneminen 9 vuoden ajalta. 

 

6.3 Homer-ohjelman tuloksien arviointi 

 

Jotta simuloidun tuotannon antamia arvoja ja luotettavuutta saataisiin paremmin arvioitua, 

simuloidaan Homer-ohjelmalla vielä tuotanto LUT:n voimalalle ja verrataan saatuja tuotan-

tolukemia LUT-voimalan mitattuihin aroihin. Voimalaitos koostuu monesta erillisestä jär-

jestelmästä. Yliopiston takana sijaitsee autokatos, jonka päälle on asennettu voimalaitos, yh-

dellä rakennuksien tasakatoista on omat paneelinsa, toisen rakennuksen seinillä on järjes-

telmä ja muutama muu. (LUT 2018.) 

 

Verrattavaksi on valittu LUT:n autokatoksen päälle asennettu voimala. Kyseinen järjestelmä 

valittiin, koska sen asennustapa ja tekniikka ovat samankaltaisia kuin työssä mitoitetussa 

Aika a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tuotanto kWh/a 37404 37142 36882 36624 36367 36113 35860 35609 35360 35112 

Säästö €/a 4082 4053 4025 3997 3969 3941 3913 3886 3859 3832 
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voimalassa. Se on asennettu katon myötäisesti samaan 15° kulmaan kuin työn voimala sekä 

pääosa sen paneeleista on monikiteisiä paneeleita, kuten ovat myös työn voimala. LUT:n 

autokatoksen päälle asennettu järjestelmä on nimellisteholtaan 108 kW ja se koostuu Tian-

wein yksikiteisistä TWY250M660 ja monikiteisistä TW250P60-FA paneeleista, jotka ovat 

teknisiltä parametreiltään lähes identtiset. Molempien hyötysuhde on 15,3 %, lämmön teho-

kerroin -0,47 %/°C ja nimellinen kennon käyttölämpötila 47±3 °C. Kuvissa 17 ja 18 näkyy 

autokatoksen voimalan todellinen ja simuloitu tuotanto päivältä 14.6.2017. (LUT 2018.) 

 

 

Kuva 17. Autokatoksen simuloitu tuotanto kesällä 14.6. 

 

Kuva 18. LUT:n autokatokselle asennetun voimalan mitattu tuotanto (LUT 2018.) 

 

Homer-ohjelmalla saatu tuotanto muodostaa melko samankaltaisen tehokäyrän kuin LUT:n 

varsinaiset mitatut lukemat. Homerin tuotantokäyrä on oletetusti eheämpi, koska simulointi 

ei ota huomioon minuuttikohtaista vaihtelua ja varjostusta. LUT:n voimalan tehon vaihtelu 
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päivän aikana johtuu pilvisyyden vaihtelusta, kattorakenteiden varjoista, ja mahdollisesti 

myös läheisen metsän varjoista, kun aurinko paistaa matalalta. Samanlaista vaihtelua voi-

daan olettaa tapahtuvan myös Toimintakeskuksen päivittäisessä tehossa.  

 

Tuotannon taso on pääosin samaa luokkaa, mutta koska Homer ottaa huomioon vain tunti-

kohtaisen vaihtelun, ei sen muodostamassa kuvaajassa ilmene yhtä yksityiskohtaista vaihte-

lua. Esimerkiksi lyhytaikaiset mutta suuret hetkittäiset pudotukset tuotannossa muodostavat 

simuloituun tuotantokuvaajaan ylimitoitettuja ”lommoja”. Kuvissa 19 ja 20 on esitettynä to-

dellinen mitattu ja simuloitu tuotanto LUT:n autokatoksen voimalaitokselle. 

 

 

Kuva 19. LUT:n autokatosvoimalaitoksen tuotanto kesäkuussa 2017 (LUT 2018.) 

 

 

Kuva 20. HOMER-ohjelmalla simuloitu tuotanto autokatoksen kokoiselle voimalaitokselle kesäkuussa. 

Kesäkuun simuloitu ja mitattu tuotanto ovat tuotantojakaumaltaan erilaisia, mutta samankal-

taisuuksia on riittävän paljon siihen, että Homerin simulaatiota voidaan pitää luotettavana. 
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Vuosikohtainen kuukausituotannon vaihtelu on LUT:n verkkosivuilta saatujen kuukausit-

taisten tietojen mukaan suurta ja päiväkohtaisessa tarkkailussa esimerkiksi hetkellinen sään 

muutos vaikuttaa paljon.  

 

Tärkein verrattava tekijä on tuotannon mittaluokka, joka on sama simuloidussa ja mitatussa. 

Maksimiteho on hieman korkeammalla ja se saavutetaan useammin simuloidussa kuin mi-

tatussa tuotannossa. Tämä johtuu varjostuksesta ja simuloinnin epätarkkuudesta, jota tulee 

laskettuihin arvoihin aina, kun täydellisiä lähtöarvoja ei ole saatavilla ja olosuhteet muuttu-

vat paljon. Tuotannon huippu- ja pohja-arvot ovat kuitenkin molemmissa jakaumissa samaa 

luokkaa. Huipussaan arvot hipovat 700 kW tehoa päivässä ja alimmillaan ollaan 100 kW 

kohdalla. Kummassakin tuotannossa on nähtävissä vähittäistä tehon laskua kuukauden lop-

pua lähestyttäessä, joka simuloidussa tuotantokuvaajassa on havainnollistettu suuntaviivalla. 

Kesäkuu on Suomen valoisin kuukausi, joten oletettua on, että sähkön tuotanto laskee hie-

man heinäkuuhun siirryttäessä. Heinäkuussa lämpötilojen nousukin omalta osaltaan vaikut-

taa sähkön tuotantoon, koska lämpötilan nousu heikentää aurinkopaneelien hyötysuhdetta. 

(infopankki 2018). 

 

Tuotantotuloksia verrattaessa nähtiin yksi suuri ero simuloidun ja mitatun tuotannon välillä. 

Talvikuukausien tuotanto on lähes nolla mitatuissa tuloksissa, mutta simuloitu tuotanto sai 

toistuvasti melko suuria arvoja. Tämän on arvioitu jo aikaisemminkin työn voimalan tuloksia 

tarkastellessa johtuvan erityisesti talvella paneelien päälle laskeutuvasta lumipeitteestä, jota 

simuloitu tuotanto ei huomioi. Tämä on otettu laskennassa huomioon olettamalla Toiminta-

keskuksen voimalalle simuloidun tuotannon arvot marras-helmikuu ajalta kokonaan nol-

laksi. Kuvassa 21 näkyy vertailun kohteena olleen autokatosvoimalan päällä olevaa lumipei-

tettä. 
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Kuva 21. LUT autokatoksen lumen peittämiä paneeleita talvella vuonna 2018. 

 

Lumipeite on LUT:n tuotantotietojen mukaan sulanut aikaisempina vuosina maaliskuun 

puolivälin paikkeilla, jolloin tuotanto on taas lähtenyt käyntiin. Vuonna 2018 lumipeite on 

pysynyt katolla poikkeuksellisen pitkään, joten tuotanto on alkanut kunnolla vasta 30.3. 

Koska paneelit ovat samassa 15° kulmassa kuin Suvannon katot, niin tällaista lumen vaiku-

tusta tuotantoon voidaan olettaa myös niille asennettavilta paneeleilta. (LUT 2018.) 
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7 AURINKOVOIMALAINVESTOINTI 

 

Koska aurinkovoimalaitos on käytännössä melkein huoltovapaa investointi, koostuvat sen 

kokonaiskustannukset pääosin laitteiston ja asennuksen hinnasta. Laitteiston hinta muodos-

tuu itse paneeleista, inverttereistä, kaapeleista ja kiinnitysjärjestelmästä. Asennuksen hinta 

määräytyy kohteen mukaan, joten on vaikeaa arvioida kuinka suuriksi nämä kustannukset 

nousevat. Komponenttien lisäksi hintaan vaikuttavat rakentamisen toteuttavan yrityksen tun-

tihinta, mahdollisesti asentajien matkakustannukset, se vaatiiko asentaminen nosturinkäyt-

töä vai ei ja mahdolliset ylimääräiset sähkötyöt. Esimerkiksi pitkät tai muuten haastavat kaa-

peloinnit, kuten maakaapelointi ovat hyvin kalliita. (Salonen 2018.) 

 

Investoinnin kustannuksien selvittämiseksi päätettiin pyytää hinta-arvioita joltakin aurin-

kosähköjärjestelmien toimittajalta. Hinta-arviopyynnön kohteeksi valittiin GreenEnergy 

Finland, joka on Lappeenrantalainen aurinkoenergiapalveluita tarjoava yritys. Tämä yritys 

valittiin sen toimistojen läheisen etäisyyden ja sen hyvän maineen takia.  

 

GreenEnergy Finland on aiemminkin toimittanut monia työssä käsitellyn voimalan kaltaisia 

järjestelmiä, joten heidän antamiaan tietoja voidaan pitää tähän työhön sopivina. Lähetettyyn 

hinta-arviopyyntöön vastasi yrityksen myynti-insinööri Otso Salonen, jonka antama hinta-

arvio tämän kaltaiselle katolle on n. 1,1-1,2 €/W. Tällä hintaluokalla oman mitoituksen lop-

putuloksena saadun 45,09 kW voimalaitoksen kokonaishinnaksi tulee noin 49 600 € – 54 

100 € (alv 0 %). (Salonen 2018.)  

 

Verrattaessa Salosen antamaa hintatasoa GEF:n aikaisempiin hankkeisiin, ja huomioitaessa 

mm. kokoluokan ja kohdekohtaisen vaihtelun aiheuttamat erot, huomataan, että annettu hinta 

vastaa melko hyvin todellisuutta. Esimerkiksi Pukarossa sijaitsevalle huoltoasemalle Puka-

ron Paronille vuonna 2016 rakennetun 50,50 kW:n järjestelmän euroa per watti- hinnaksi 

muodostui 0,86 €/W (GEF 2016). Suurempi järjestelmäkoko on todennäköisesti alentanut 

Pukaron Paronin voimalan hintaa verrattuna tämän työn investointiin, mutta muuten hank-

keet ovat hyvin samankaltaiset. Toisaalta kyseisen projektin pienempi hinta voi olla merkki 

siitä, että Salosen antama hinta-arvio on ylimitoitettu ja todellinen hinta on pienempi. 
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Kustannuslaskennassa käytetään Salosen antaman hintavälin keskiarvoa eli 1,15 €/W ja tä-

ten kokonaishinnaksi muodostuu noin 51 800 €. Koska yritys voi vähentää toimintaansa liit-

tyvien investointien arvonlisäverot verotuksessa, ei niitä ole otettu huomioon investointikus-

tannuksia laskettaessa (Verohallinto 2017). Salonen antaa myös kokemuspohjaiset arviot eri 

komponenttien osuuksista hintaan. Suurin osa kustannuksista koostuu paneeleista ja asen-

nuksesta, jotka ovat noin 40-50 % ja 20-25 % kokonaishinnasta. Loput kustannukset sisäl-

tävät suunnittelutyön, pakkausmateriaalit, rahtikulut ja muut aurinkovoimalaan tarvittavat 

toimenpiteet ja osat, kuten kaapelit ja turvakytkimet yms. Taulukossa 5 on laskuissa käytet-

tyjen kulujen kustannusrakenne eriteltynä prosenttiosuuksina ja euromäärinä.  

 

Taulukko 5. Aurinkovoimalaitosinvestoinnin hintarakenne.  

Hintarakenne 

Komponentti Osuus [%] Hinta [€] 

Paneelit 45 23 300 

Invertteri 10 5 200 

Kiinnitysjärjestelmä 7 3 600 

Asennus 22 11 700 

Loput kustannukset 16 8 000 

Yht. 100 51 800 

 

Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi hintatietoja haettiin myös Aalto-yliopiston kaup-

pakorkeakoulun ylläpitämältä Finsolar.net -sivustolta, jossa on esitelty vuoden 2016 keski-

määräiset aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen- asennushinnat. Hintoja on esitelty voi-

malaitoskokoluokkien mukaan. Simuloidun voimalan koko on noin 45 kW, joten tarkastel-

laan sivuilla ilmoitetun 10 – 250 kW verkkoon kytketyn ja katolle asennetun voimalan hin-

taa. Tämänkaltaiselle voimalalle on sivustolla ilmoitettu hinnaksi 1050 – 1350 €/kW eli 1,05 

– 1,35 €/W, joka täsmää tarpeeksi suurella tarkkuudella Salosen antaman 1,1 – 1,2 €/W hin-

tatasoarvion kanssa. Näin ollen GreenEnergy Finlandin antamaa hinta-arviota voidaan pitää 

riittävän luotettavana. (FinSolar 2018.) 
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7.1 Energiatuen saatavuus 

 

Toimintakeskukseen rakennettava aurinkovoimalaitos on mainitun tavanomaisen uusiutu-

van energian investointihanke, jonka tarkoituksena on korvata pääosin fossiilisilla polttoai-

neilla tuotettua verkkosähköä. Se täyttää kriteerin investointikustannusten minimiarvosta 

(10 000 €), koska sen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 51 800 euroa. Voimalaitoksen ar-

vioitu koko myös alittaa mainitun 1 MW rajan, jonka ylittävät investoinnit saavat tukea vain 

ylimääräisiin kustannuksiin. Näin ollen edellytykset uusiutuvan energian investointien ener-

giatukeen täyttyvät ja tuen pitäisi olla saatavilla tähän investointiin. 

 

Esimerkkitapauksena on jo aikaisemmin mainittu GreenEnergy Finlandin Pukaron Paronille 

toimittama 50,5 kW kokoinen järjestelmä. Investointi sai tukea hankkeeseen silloiselta tu-

kien myöntäjältä ELY-keskukselta 30 % ja investoinnin loppuhinnaksi muodostui 43 400 € 

(alv. 0 %). Ilman investointitukea kokonaishinta olisi ollut 62 000 € (GEF 2016). Koska 

hankkeet hinnat ovat hyvin samankaltaisia, voidaan Pukaron Paronin suotuisaa tukipäätöstä 

käyttää hyväksi, kun arvioidaan Suvannon hankkeen energiatuen saatavuutta. Energiatuen 

pitäisi näin ollen siis olla saatavilla myös Suvannon investoinnille. Taulukossa 6 näkyy ener-

giatuen vaikutus investoinnin kustannuksiin. 

 
Taulukko 6. Energiatuen vaikutus investoinnin kustannuksiin. 

Investoinnin hinta [€] 51854 

Energiatuki 25 % [€]   12963 

Investointi - energiatuki 38890 

Lopullinen hinta [€/W] 0,86 

 

7.2 Lupatoimenpiteet 

 

Tässä työssä mitoitettu aurinkovoimala on kooltaan niin suuri, että on arvioitu olevan hyvin 

todennäköistä, että siihen tarvitaan jonkinnäköisiä lupatoimenpiteitä. Tästä syystä selvitet-

tiin Suvannon kotikunnan Savitaipaleen tämänkaltaisesta rakennelmasta säädetyt lupamää-

räykset. Savitaipaleen rakennusjärjestyksessä ei ole mainintoja aurinkovoimalasta, joten 

kunnalle lähetettiin sähköpostitse kysely siitä, millaisia lupatoimenpiteitä noin 45 kW ko-

koinen aurinkovoimalaitos kiinteistön katolle lappeen myötäisesti asennettuna tarvitsee. Ky-

selyyn vastasi Matti Pulli, joka toimii kunnan virkaa tekevänä rakennustarkastajana.  
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Koska kunnan rakennusjärjestyksessä ei ole mainintaa aurinkovoimalasta, voitaisiin tässä 

tapauksessa Pullin mukaan soveltaa toimenpidelupaa, mikäli paneelit muuttavat merkittä-

västi rakennuksen julkisivua. (Matti Pulli 2018). Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa on 

maininta aurinkopaneelien toimenpidelupavaatimuksista. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 

§:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan saman pykälän momentin a kohdan 13 mukaan, kun 

asentamisen tai rakentamisen kohteena on aurinkopaneeli tai -keräin, joka vaikuttaa merkit-

tävästi kaupunkikuvaan tai ympäristöön (MKRL 5.2.1999/132, 126 §). Pullin mukaan lap-

peen suuntaisesti asennettavia paneeleita varten ei kuitenkaan tarvita lupaa, ellei rakennus 

ole suojeltava kohde. Paneelit eivät myöskään saa aiheuttaa merkittävää haittaa naapureille. 

(Matti Pulli 2018.) 

 

Toimenpidelupaan tarvittavia kirjallisia materiaaleja ovat rakennuksen asema- ja julkisivu-

piirustukset ja itse luvan hakemus. Tämän lisäksi siihen kuuluu niiden naapureiden kuule-

minen, joihin julkisivu mahdollisesti vaikuttaa. Myös kunta voi maksua vastaan hoitaa kuu-

lemisen, jonka hinta 70 €/kuultava. Toimenpidekustannukset ovat Pullin mukaan maksimis-

saan 350 € (Matti Pulli 2018). Koska toimintakeskus ei ole suojeltava kohde, ja rakennuksen 

lähellä ei ole asuinrakennuksia, joissa asuvat ihmiset saattaisivat kokea liiallista haittaa, voi-

daan olettaa toimenpidelupa tämän työn puitteissa tarpeettomaksi. 

 

7.3 Investointilaskelmat 

 

Investoinnin kannattavuuden tarkastelua varten on olemassa monia laskentatapoja, joiden 

tarpeellisuus ja käytännöllisyys riippuvat investoinnin luonteesta. Tässä tapauksessa laske-

taan investoinnille sen kumulatiivinen diskontattu nettokassavirta. Laskenta suoritetaan sel-

vittämällä investoinnin vuosittain tuottama nettosäästö, kertomalla se diskonttaustekijällä ja 

vähentämällä se investoinnin hinnasta. Nettosäästö pienenee valitun laskentakoron i mu-

kaan, jonka avulla diskonttaustekijä muodostetaan. Diskonttaustekijä saadaan kaavalla 1, 

jossa n on vuosi, jolle investoinnin nykyarvoa lasketaan. (Sinkkonen 2016.) 

 

(
1

1 + 𝑖
)

𝑛

= 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä   (1) 
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Laskentaa jatketaan käyttämällä edellisvuoden nettosäästöä ja kertomalla se uudestaan uu-

den vuosiluvun avulla lasketulla diskonttauskertoimella ja vähentämällä se aina investoinnin 

nykyarvosta, kunnes nykyarvo on nolla tai on saavutettu investoinnille määritelty pitoaika. 

(Sinkkonen 2016.) 

 

Aurinkovoimalainvestoinnin tapauksessa kustannuslaskelma vaatii tietoa voimalan rakenta-

misen kustannuksista, voimalan arvioidun tuotannon sekä tuotannolla korvatun sähkön os-

tohinnan. Näiden lisäksi laskenta vaatii voimalan rahoittamiseen liittyvät korkokustannuk-

set. Laskentakorko voidaan määritellä eri tavoilla, vaikka lainarahan korkotasolla, mutta 

koska tietoa oikeista rahoituksen korkokustannuksista ei ole, oletetaan kassavirtalaskelman 

laskentakoroksi 1 %.  

 

Alkuarvot on selvitetty Homer-ohjelman simuloimalla tuotannolla, GreenEnergy Finlandin 

hinta-arviolla ja Suvannolta saaduilla sähkönhintatiedoilla. Näiden arvojen avulla lopputu-

loksena saadaan selville nykyarvo eri pitoajoille sekä investoinnin takaisinmaksuaika. Tau-

lukosta 7 nähdään takaisinmaksuajan olevan 10 vuotta 1 % laskentakorolla ja voimalaitok-

sen tuotosta lasketulla nettosäästöllä, kun Suvannon ostaman sähkön hinta on noin 10,91 

snt/kWh. Tarkempi kassavirtalaskelma pitovuoteen 20 asti löytyy työn lopusta liitteestä 3. 

 

Taulukko 7. Investointilaskujen alkuarvot ja tuloksia sadan euron tarkkuudella. 

Investointilaskennan alkuarvot 

Investoinnin hinta [€] 51 800 

Energiatuki 25 % [€] 12 900 

Investoinnin hinta - energiatuki [€] 38 900 

Laskentakorko [%] 1 

Nettosäästö vuotena nolla [€] 4 000 

Investointilaskennan tuloksia 

Diskontattu nettosäästö vuonna 5 [€] 3 800 

Diskontattu nettosäästö vuonna 10 [€] 3 500 

Diskontattu nettosäästö vuonna 15 [€] 3 200 

Takaisinmaksuaika [a] 11 

Investoinnin nykyarvo vuonna 5 [€] -19 400 

Investoinnin nykyarvo vuonna 10 [€] -1 400 

Investoinnin nykyarvo vuonna 15 [€] 15 100 
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7.4 Herkkyysanalyysi 

 

Investointilaskuissa ei otettu huomioon parametrien mahdollisia muutoksia, vaan laskenta 

suoritettiin kiinteillä arvoilla. Herkkyysanalyysillä voidaan tarkastella, miten aurinkovoima-

lainvestoinnin kannattavuus muuttuu, kun näiden parametrien arvot muuttuvat. Näin voi-

daan kokonaisvaltaisemmin arvioida investoinnin kannattavuutta ja vältytään yllätyksiltä, 

jos arvot muuttuvat. Tässä analyysissä tarkastellaan arvojen muutosten vaikutusta takaisin-

maksuaikaan erikseen olettaen, että muut arvot eivät vaihtele tarkasteltavan arvon muuttu-

essa. Energiatuki (25 %) on otettu huomioon herkkyysanalyysissä. 

 

Herkkyysanalyysillä voidaan havainnollistaa näiden muuttujien muutoksien vaikutusta ta-

kaisinmaksuaikaan. Esimerkiksi tarpeeksi suurella kustannusten nousulla tai tuotannon las-

kulla investoinnin takaisinmaksuaika voi teoriassa nousta yli paneelien käyttöiän, jolloin in-

vestointi ei tietenkään ole kannattava. Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on sähkönhinta. 

Tämän hetkisenä oletuksena on, että itse energian hinta ei paljon nouse, mutta siirtohintojen 

ja verojen nousun takia kokonaiskustannukset jatkavat kasvua, jolloin tuleva kehitys voi vain 

laskea takaisinmaksuaikaa. Kuvasta 22 nähdään, kuinka takaisinmaksuaika muuttuu, jos 

sähkön hinta nousee tai laskee 0 – 30 %. 

 

 

Kuva 22. Sähkön hinnan herkkyysanalyysi 
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Laskelmista huomataan, että investoinnin takaisinmaksuaika ja tätä kautta kannattavuus ovat 

vahvasti riippuvaisia sähkön hinnasta. Sähkön hinnan pienikin nousu parantaa kannatta-

vuutta huomattavasti, kun taas sen laskeminen nostaa takaisinmaksuaikaa helposti monella 

vuodella. Jos sähkön kokonaiskustannukset pysyvät n. 10,91 snt/kWh paikkeilla, investoin-

nin takaisinmaksuaikakin on n. 10 vuotta, mutta jos ostosähkön hinta laskee yhdelläkin sen-

tillä, takaisinmaksuaika nousee vuodella. 

 

Tieto kokonaiskustannuksista hankittiin tässä työssä pyytämällä hinta-arvioita GreenEnergy 

Finlandilta ja he antoivat arvion siitä millainen hinta tälle voimalalle voisi olla. Todelliset 

kustannukset todennäköisesti muuttuvat laskuissa käytetystä annetun hintavälin keskiar-

vosta, kun kattojen vaatimaa asennustyötä aletaan todellisuudessa selvittämään. Myös itse 

komponenttien hinnat muuttuvat vuositasolla melko nopeasti aurinkovoimamarkkinoiden 

nopeasti muuttuvasta luonteesta johtuen. Kuvasta 23 nähdään, että investoinnin hinnan 20 

% kasvu nostaa takaisinmaksuaikaa noin kaksi vuotta. 

 

 

Kuva 23. Investoinnin kokonaiskustannuksien herkkyysanalyysi. 

 

Tuotantoa voidaan simuloida melko hyvin HOMER-ohjelmalla, mutta tämänkaltaisiin las-

kuihin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Sääolot vaihtelevat, lähellä olevista raken-

nuksista ja puista saattaa langeta yllättäviä varjoja. Tuotannon lasku vaikuttaa paljon kan-

nattavuuteen. Jos voimalan tuotanto onkin esimerkiksi 20 % pienempi kuin on arvioitu, niin 

takaisinmaksuaika nousee 13 vuoteen. Mikäli tuotanto onkin suurempi kuin on arvioitu ja se 
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on 20 % enemmän, niin investointi maksaa itsensä takaisin jo noin 8 vuodessa. Kuva 24 

näyttää tuotannon muutoksen vaikutuksen takaisinmaksuaikaan. 

 

 

Kuva 24. Voimalan tuotannon herkkyysanalyysi. 

 

Näiden lisäksi valitulla laskentakorolla on paljonkin vaikutusta, kuten alla olevista kuvaa-

jista nähdään. Laskentakorko on laskuihin valittu mielivaltaisesti, mutta se vaikuttaa kannat-

tavuuteen hyvin paljon. Kuvassa 25 on esitettynä laskentakoron vaikutus investoinnin takai-

sinmaksuaikaan. 

 

 

Kuva 25. Korkotason herkkyysanalyysi.  
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8 KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

 

Aurinkovoimalainvestoinnin hankkiminen on tutkimuksessa tulosten antaman tiedon va-

lossa kannattavaa. Kuten työssä on jo aikaisemminkin mainittu, on hyvin mahdollista, että 

muutoksia laskuissa ja simulaatiossa käytettyihin alkuarvoihin tapahtuu, kun investointia 

lähdetään toteuttamaan. Herkkyysanalyysissä on esitetty, miten takaisinmaksuaika voi 

muuttua, kun työssä määriteltyjen tekijöiden arvot muuttuvat. 

 

Suurimman osan kannattavuuteen vaikuttavista osatekijöistä näyttäisi tällä hetkellä muuttu-

van vain investoinnin kannalta hyväksi nähtävään suuntaan. Esimerkiksi sähkön hinta näyt-

täisi jatkavan kasvuaan siirtohintojen nousun vauhdittamana. Investoinnin kokonaiskustan-

nukset ovat taas laskussa varsinkin järjestelmän komponenttien osalta, mutta Suomessakin 

jatkuvasti kasvavien aurinkosähkömarkkinoiden takia voidaan myös asennuskustannuksien 

olettaa laskevan tulevaisuudessa mm. kovemman kilpailun myötä. Aurinkosähköjärjestel-

män rakentaminen on melko riskivapaa sijoitus, joten lainarahaa tällaiseen projektiin saa 

todennäköisesti melko pienellä korolla, joten sekään ei näyttäisi häiritsevän hankkeen kan-

nattavuutta. 

 

Hyvin keskeisessä roolissa tämän investoinnin toteutettavuuden ja kannattavuuden kannalta 

on energiatuen saatavuus. Energiatuen avulla saadaan maksettua 25 % investoinnin hinnasta, 

joka alentaa sen takaisinmaksuaikaa monella vuodella. Ilman energiatukeakin investointi 

olisi itsessäänkin jo kannattavaa, mutta energiatuen avulla siitä saadaan vielä kannattavampi 

ja näin suuri osa investoinnin riskistä saadaan poistettua. 

 

Myös Suvannon sähkönkulutus on luonteeltaan hyvin aurinkosähköön sopiva. Merkittävä 

osa kulutuksesta muodostuu ilmanvaihtojärjestelmän käytöstä, joka on yleensä suurimmassa 

käytössä juuri kesällä, jolloin aurinkovoimallakin on parhaat tuotanto-olosuhteet. Muutenkin 

toimintakeskuksen sähkönkulutus on niin suurta, että peruskulutus keskikesälläkin ylittää 

useimpina päivinä simuloidun tuotannon reilusti, jolloin sähköä tarvitsee myydä verkkoon 

vain harvoin.  
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Takaisinmaksuajan suhteen investointi vaikuttaa edulliselta, mutta lopulta tämänkin määrit-

telee yritys itse. Riippuu vahvasti valitusta rahoitustavasta ja hyväksyttävästä takaisinmak-

suajasta, onko investointi varteenotettava vaihtoehto. Investointi voi kuitenkin tuoda muita-

kin hyötyjä kuin vähentää sähkön kustannuksia. Tämän taloudellisen hyödyn lisäksi aurin-

kovoimala parantaa yrityksen imagoa, sillä uusiutuvan energian käyttöä voidaan käyttää 

hyödyksi markkinoinnissa. Modernit aurinkopaneelit voivat myös toimia julkisivun paran-

nuksena. Paneelit voivat asianmukaisesti asennettuna piristää harmaan peltikaton olemusta. 

 

Mikäli tässä työssä arvioitu voimalaitos halutaan toteuttaa vain osittain, on suositeltavaa 

poistaa ensimmäisenä kattojen lounaislappeiden paneeleita. Niiden sijainti on huomattavasti 

epäedullisempi verrattuna kaakkoislappeisiin, joten jos voimalaitosta pitää pienentää kan-

nattaa aloittaa niistä. Mikäli lounaislappeet poistetaan kokonaan, niin lopullisen voimalan 

teho on 34,29 kW ja vuosittainen tuotanto arviolta noin 28 582 kWh.  
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9 YHTEENVETO JA TOIMINTAEHDOTUKSET 

 

Tutkimuksessa on selvitetty Toimintakeskus Suvannon kattojen aurinkosähköpotentiaali ja 

mitoitetun voimalan investointikustannukset. Työssä esiteltiin taustoja sille, miksi aurin-

kosähkön omatuotanto on houkutteleva vaihtoehto niin yrityksille kuin yksityishenkilöille-

kin. Verkkosähkön hinta on noussut jatkuvasti jo parikymmentä vuotta ja erityisesti siirto-

hintojen nousu jatkaa edelleen tätä kehitystä. Vastaavasti aurinkovoimalla tuotetun sähkön 

kokonaishinta jatkaa laskuaan kaupallisten aurinkopaneelien hyötysuhteiden vielä nous-

tessa. Tutkimuksen tuloksena on, että kyseinen voimalainvestointi olisi Toimintakeskus Su-

vannolle kannattava investointi niillä lähtöarvoilla, joilla tämän työn laskut ja tarkastelut on 

suoritettu. Kannattavuutta puoltavat erityisesti Suvannon ostaman sähkön hinta ja kohteena 

olevan kiinteistön aurinkovoiman käytölle hyvin soveltuvat katot sekä arvioitu sähkön hin-

nan kehitys tulevaisuudessa.  

 

Koska tämän työn tuloksena on, että aurinkovoimalainvestointi on kannattavaa käytetyillä 

alkuarvoilla, niin suuntaa antaviksi jatkotoimenpiteiksi esitetään investointiin tarvittavan ra-

hoituksen selvittäminen ja tarjouspyyntöjen esittäminen järjestelmiä toimittaville yrityksille. 

Tässä työssä ei selvitetty, miten eri rahoitusmuodot vaikuttavat takaisinmaksuaikaan, joten 

tästä voi syntyä työn lopputuloksesta poikkeavia takaisinmaksuaikoja. Energiatukea saa vain 

niihin hyväksyttyihin kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen hyväksymisen jälkeen, 

joten jos investointia aletaan suunnittelemaan, on lupahakemus järkevää lähettää mahdolli-

simman pian. 
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