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Tämä kandidaatin työ käsittelee aurinkosähkömarkkinoita globaalisti ja 

aurinkosähköinvestointien kannattavuutta eri markkina-alueilla. Aurinkoenergian 

potentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa, joten aurinkosähköjärjestelmien 

investointien määrä tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenien aikana selvästi. 

Aurinkosähkön tämän hetkinen kumulatiivinen globaalisti asennettu kokonaiskapasiteetti on 

480 GW. Asennetun kapasiteetin ennustetaan kasvavan yli 600 GW vuoteen 2023 mennessä, 

joka on lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2017 kumulatiiviseen kapasiteettiin verrattuna. 

Aasiassa asennettujen aurinkosähköjärjestelmien osuus oli 67,9 % koko maailman 

kapasiteetista vuonna 2018. Pelkästään Kiinan osuus koko asennetusta 

aurinkosähkökapasiteetista oli lähes puolet. 

Aurinkosähköjärjestelmien kannattavuus on parantunut ja sen oletetaan olevan vuoteen 2020 

kilpailukykyistä myös verrattuna fossiilisten polttoaineiden voimaloiden elinkaaren ajalle 

suhteutettuun energiantuotantokustannukseen (LCOE). 
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1. JOHDANTO 

Tämä kandidaatintyö käsittelee verkkoon kytkettyjen (on-grid) aurinkosähköjärjestelmien 

kannattavuutta eri markkinoilla. Työssä tarkastellaan globaalisti valikoituja markkina-

alueita, joissa investoidaan eniten aurinkosähköntuotantoon. Lisäksi tarkastellaan eri 

aurinkosähkötuotannon ratkaisuja ja niiden valinnan vaikutusta järjestelmän investoinnin 

kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen.  

Aurinkoenergia on tällä hetkellä kasvavin energiatuotannon muoto. Työssä esitetään 

globaalien markkinoiden asennetun aurinkosähkökapasiteetin kehitys nykytilanteeseen ja 

tarkastellaan eri kokoluokan aurinkoenergiajärjestelmien tulevaisuuden potentiaalisia 

kasvuskenaarioita eri markkinoilla. 

Aurinkosähköllä tuotetun energian kilpailukyky on parantunut verrattuna muihin 

energiantuotantomuotoihin. Työssä tarkastellaan, kuinka yksittäisten komponenttien – 

aurinkopaneelien tai vaihtosuuntaajien – hinnankehitys vaikuttaa kokonaisinvestoinnin 

kannattavuuteen lyhyellä tai pitemmällä aikavälillä, sekä, mitkä ovat keskeiset tekijät 

aurinkosähköinvestoinnin kustannusten alenemiseen ja kuinka tulevaisuuden teknologiat 

tulevat vaikuttamaan kokonaisinvestointeihin. 
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2. AURINKOENERGIA YLEISESTI  

Aurinkoenergia on tällä hetkellä nopeimmin kasvava energiatuotantomuoto. Vuonna 2000 

aurinkosähköjärjestelmiä oli asennettu n. 1 GW verran, mutta vuoden 2018 loppuun 

mennessä oli asennettu kumulatiivinen kokonaiskapasiteetti kasvanut jo 480 GW:iin 

(IRENA 2019).  

Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja päästötöntä sekä tuotannon mahdollisuudet ovat laajat. 

Tällä hetkellä auringon tuottamasta energiasta on hyödynnetty vain marginaalinen osa. 

Maan pintaan kohdistuvan auringon säteilyn arvioidaan olevan noin 885 miljoonaa TWh 

vuodessa (IEA). Verrattuna moniin muihin energiantuotantomuotoihin auringon tuottaman 

säteilyn potentiaali on suurilta osin hyödyntämättä. 

Auringon säteilyn voimakkuutta mitataan usein neliömetriä kohden ja käytetään yksikköä 

kWh/m2. Alla olevassa kuvassa on esitetty auringon säteilyn keskimääräinen voimakkuus 

kWh/m2 vuodessa eri puolilla maailmaa.  

 

Kuva 1. Auringon säteily globaalisti (Institut für Technische Thermodynamik 2009). 
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Auringon säteily on voimakkainta lähellä päiväntasaajaa, jopa 2800 kWh/m2 vuodessa. 

Alueilla, jotka ovat kauempana päiväntasaajasta, auringon säteilyn voimakkuus on 

heikompaa. Keski-Euroopassa keskimääräinen auringon säteily on noin 1200 kWh/m2 

vuodessa ja Lähi-Idässä tyypillisesti noin 1800-2300 kWh/m2 vuodessa. Korottamalla 

aurinkopaneelien asennuskulmaa saadaan paneelin pintaan osuvaa säteilyn määrää 

kasvatettua jopa 35 % (IRENA, 2012. Renewable energy technologies). 
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3. AURINKOENERGIATEKNOLOGIAT  

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu muutamista komponenteista; aurinkopaneeleista, 

inverttereistä eli vaihtosuuntaajista sekä aurinkopaneelien asennustelineistä. Lisäksi 

järjestelmän asennukseen tarvitaan kohdekohtaisesti oikein mitoitetut AC- ja DC-

kaapeloinnit sekä tarvittavat sähköliityntäpisteet järjestelmälle. Suuremmissa voimaloissa 

tarvitaan myös kytkentäasemat ja muuntamot sekä muu tarvittava infrastruktuuri, kuten tiet, 

vesi- ja viemärijärjestelmät sekä jätehuolto (IRENA Renewable energy technologies 2012). 

3.1 Aurinkopaneelien teknologinen kehitys 

Aurinkopaneelien kennojen kehityksessä on mahdollista käyttää kolmen sukupolven 

teknologioita. Tällä hetkellä yleisesti kaupallisesti käytössä ovat ensimmäisen ja toisen 

sukupolven aurinkopaneelit. Kolmannen sukupolven väriaineherkistettyjä kennoja tai 

nanokideaurinkopaneeliteknologiaa ei ole vielä kunnolla kaupallistettu. Näiden paneelien 

kennot ovat vielä tutkimus- ja kehitysasteella (Motiva 2017). 

Ensimmäisen sukupolven aurinkopaneelien kennot ovat yksi- tai monikiteisiä 

piikennopaneeleita (c-Si). Näiden aurinkopaneelien hyötysuhde on noin 15-20 %. 

Ensimmäisen sukupolven kennoista tehdyt aurinkopaneelit ovat tämän hetken 

aurinkovoimaloissa yleisimmin käytössä.  Niiden viime vuosina edullisemmaksi muuttunut 

hinta ja pitkähkö kaupallinen saatavuus sekä kokemus ovat pitäneet piikennoiset 

aurinkopaneelit edelleen suosituimpana teknologiana varsinkin rakennusten katoille 

asennetuissa järjestelmissä. Näissä kohteissa käytettävä pinta-ala on usein rajallinen, joten 

voimalaan asennettavien paneeleiden teho ja hyötysuhde tulee olla optimaalinen.  

Ohutkalvoaurinkopaneelit ovat toisen sukupolven teknologiaa. Ne valmistetaan joko 

amorisesta piistä (a-Si tai TF-Si) tai kadmium-telluuridista (CdTe) tai kupari-indium-

diselenidistä (CIG). Ohutkalvopaneelit ovat houkutteleva vaihtoehto kiteisille piikennoille 

edullisten materiaaliensa ja tuotantokustannustensa perusteella. Ohutkalvopaneelit voidaan 

valmistaa myös huomattavasti taipuisammiksi kuin ensimmäisen sukupolven 

aurinkopaneelit. Niitä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa kohteissa, kuten 

esimerkiksi rakennusten julkisivuissa. Toisaalta ohutkalvoteknologia on varsin uutta, ja 

kennojen tehot sekä usein myös hyötysuhteet ovat heikompia kuin kiteisten piikennoisten 

paneeleiden. Ohutkalvopaneelit sopivat kohteisiin, joissa voidaan kasvattaa voimalan kokoa 
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välittämättä käytetystä pinta-alasta (IRENA, 2012. Renewable energy technologies: Cost 

analysis series, volume 1: Power sector, issue 4/5, Solar Photovoltaics). 
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4. AURINKOENERGIA GLOBAALISTI 

Aurinkosähköjärjestelmiä asennetaan ympäri maailman. Aurinkosähkömarkkinan kokoon 

vaikuttaa vahvasti kunkin alueen investointituet ja mahdollinen syöttötariffi. Tilastollisesti 

Aasia on, Kiinan johdolla, eniten kasvanut markkina-alue viime vuosina. Kiinan voimakasta 

kasvua aiempina vuosina on auttanut valtion hyvä aurinkosähköenergian syöttötariffi. 

Keväällä 2018 Kiinan valtion voimalaitoskokoluokan investointitukijärjestelmä kuitenkin 

pysäytettiin ja aurinkosähkön syöttötariffia heikennettiin merkittävästi, jolloin monet 

aurinkosähkövoimalahankkeet keskeytettiin ja markkina ei kasvanut yhtä voimakkaasti kuin 

oli aiemmin ennustettu (Forbes 2018). 

4.1 Asennettu kapasiteetti tällä hetkellä 

Uusiutuvan energian tuotannon kumulatiivinen kapasiteetti oli vuoden 2018 loppuun 

mennessä 2351 GW.  Siitä aurinkosähköjärjestelmien osuus oli vuoden 2018 lopussa 480 

GW, joka on noin 20 % koko uusiutuvan energian tuotantokapasiteetista. Vuonna 2018 

maailmanlaajuinen aurinkosähköjärjestelmien asennettu kapasiteetti oli 94,25 GW. Aasian 

aurinkosähkömarkkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan ja vuoden 2018 asennettu kapasiteetti oli 

64 GW. Tämä oli 67,9 % kokonaistuotantokapasiteetista. Suurimmat aurinkoenergian 

tuottajamaat olivat Kiina, Intia, Yhdysvallat ja Japani (IRENA Renewable capacity statistics 

2019). 

Yksittäiset suurimmat aurinkovoimalat sijaitsevat Aasiassa. Tämän hetken suurin asennettu 

järjestelmä on vuonna 2016 valmistunut Kiinan Zhongweissä sijaitseva Tengger Desert 

Solar Park -voimala. Sen kokonaisteho on 1547 MW ja se koostuu useasta voimalakentästä 

ja miljoonista aurinkopaneelista (Electronic Design 2019).  

Toiseksi suurin voimala on Intiassa sijaitseva Pavagada Solar Park, jonka kokonaisteho on 

tällä hetkellä 1400 MW. Voimalan rakentaminen on vielä kesken ja se valmistunee vuoden 

2019 loppuun mennessä. Voimalan kokonaiskapasiteetti tulee silloin olemaan 2000 MW 

(Electronic Design 2019).  



 

 

12 

 

Kuva 2. Pavagada Solar Park 1400 MW voimala Intiassa (Solar Technology 2019). 
 

Aasian ulkopuolella sijaitsevista aurinkosähkövoimaloista suurimmat ovat Meksikossa 

sijaitseva 828 MW Villanueva Solar Park ja Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, sijaitseva 579 

MW voimala Solar Star I ja II (Electronic Design 2019).  

Seuraavien vuosien aikana näiden jo rakennettujen voimaloiden kapasiteetit tullaan 

kuitenkin ohittamaan, kun Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitseva The Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum Solar Park - kokonaisteholtaan jopa 5000 MW - voimala valmistunee 

vuoteen 2030 mennessä (Dubai Energy and Water Authority 2019).  

4.2 Asennetun kapasiteetin kehitys vuosittain 

Vuonna 2018 globaalisti asennettiin kokonaiskapasiteetiltään 94,25 GW verkkoon 

kytkettyjä aurinkosähköjärjestelmiä. Asennettu kapasiteetti pysyi lähes samalla tasolla 

vuoden 2017 lukeman kanssa (93,6 GW).  Seuraavassa kuvassa 3 on esitetty globaalisti 

asennetun aurinkosähköjärjestelmäkapasiteetin (MW) vuosittainen lisäys vuodesta 2010 

vuoteen 2018 (IRENA 2019).  
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Kuva 3. Aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kehitys globaalisti aikavälillä 2010-
2018 (IRENA 2019) 

 
Asennettu aurinkosähkökapasiteetti Kiinassa vuonna 2018 oli 44,2 GW. Viimeisen kahden 

vuoden ajalta Kiina yksin on dominoinut globaalia aurinkoenergiamarkkinaa. Pelkästään 

Kiinassa on asennettu lähes puolet koko vuosittaisesta kapasiteetista. Syöttötariffin ja valtion 

investointituen heikentäminen vuonna 2018 vaikuttivat aurinkosähköjärjestelmien 

maltillisempaan kasvuun kuin aiemmin oli ennustettu (Forbes 2018). 

 

Kuva 4. Aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kehitys Kiinassa aikavälillä 2010-2018  
(IRENA 2019) 
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Toinen vahva aurinkosähkön markkina-alue vuonna 2018 on ollut Intia. Asennettu 

kapasiteetti oli vuonna 2018 9,2 GW. Asennettu kumulatiivinen kapasiteetti on yli 

kaksinkertaistunut vuodesta 2016.  

 

Kuva 5. Aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kehitys Intiassa aikavälillä 2010-2018  
(IRENA 2019) 

  

Vuonna 2018 Yhdysvalloissa asennettu aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetti oli 8,4 GW, 

joka oli lähes vastaava lukema kuin vuonna 2017 (8,2 GW). Yhdysvaltojen aurinkosähkön 

osuus on 80 % koko Pohjois-Amerikan kapasiteetista. 

 

Kuva 6. Aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kehitys Yhdysvalloissa aikavälillä 
2010-2018 (IRENA 2019) 
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Euroopassa aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kasvu on pysynyt vakaana. 

Vuonna 2018 vuosittainen kapasiteetti on kasvanut ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015. 

Asennettu kapasiteetti oli vuonna 2018 9,26 GW, josta lähes 39 % asennettiin Saksassa. 

 

Kuva 7. Aurinkosähköjärjestelmien asennetun kapasiteetin kehitys Euroopassa aikavälillä 2010-
2018 (IRENA 2019) 

 
4.3 Asennetun kapasiteetin kasvuennuste 

Alla olevassa kuvassa 8 on esitetty globaalin uusiutuvan energian kulutuksen kasvuennuste 

aikavälillä 2018-2023 verrattuna toteutuneeseen ajanjaksoon 2012-2017. Uusiutuvan 

energian kulutuksen ennustetaan kasvavan lähes 30 % vuosina 2018-2023 (IEA Renewables 

2018 Analysis and Forecasts to 2023). 

 

Kuva 8. Uusiutuvan energian kulutuksen kasvuennuste 2012-2023 (IEA Renewables 2018 
Analysis and Forecasts to 2023) 
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Kuvassa 9 on esitetty uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kapasiteetin kasvu (GW) 

toteutuneella aikajaksolla 2006-2017 sekä ennustettu kasvu aikajaksolla 2018-2023 (IEA 

Renewables 2018 Analysis and Forecasts to 2023).  

 

Kuva 9. Uusiutuvan energian kapasiteetin toteutuma ja ennuste käytetyn teknologian mukaan 
2012-2023 (IEA Renewables 2018 Analysis and Forecasts to 2023) 

 

Aurinkosähkön osuus uusiutuvan energian sähköntuotannosta on ennustettu kasvavan lähes 

kaksinkertaiseksi vuoden 2017 tasoon nähden vuoteen 2023 mennessä. Myös hajautettu 

aurinkosähköntuotanto, järjestelmien kokoluokassa 5 kW...1 MW, tulee kasvamaan. 

Aurinkosähköllä tuotetun kokonaiskapasiteetin on ennustettu olevan jopa 1,1 TW vuoteen 

2023 mennessä (IEA Renewables 2018 Analysis and Forecasts to 2023). 
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5. AURINKOENERGIAN KANNATTAVUUS  

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: verkkoon liitettyihin katolle 

asennettaviin järjestelmiin kokoluokaltaan alle 10 kW järjestelmiin ja kaupalliset voimalat 

10 kW…1 MW sekä voimalaitoskokoluokan yli 1 MW järjestelmiin. Vaikka alhaisimmat 

kustannukset saadaan saavutettua suurissa aurinkovoimaloissa, on katolle asennetuilla 

järjestelmillä tärkeä rooli aurinkosähkömarkkinoilla esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla ei 

aiemmin ollut mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon tai alueilla, joissa sähkön hinta on ollut 

poikkeuksellisen korkea (esimerkiksi saaristot). 

Pienille aurinkosähköjärjestelmille on myös voitu suunnata muita korkeampia syöttötariffin 

tasoja ja järjestelmät voivat hyötyä sähkön loppukulutuksen energiamäärään liittyvistä 

hinnoittelurakenteista energiatehokkuusinvestointien tavoin. Katoille asennetuilla 

järjestelmillä voi useissa maissa säästää esimerkiksi sähkön energiamaksussa, 

sähköverkkotariffimaksuissa ja veroissa.  

Taulukko 1. Aurinkosähkövoimaloiden luokitus (Fu et al, PV Insights 2018 Q1). 

  

Voimalan koko Kohde Kohteen kuvaus 

alle 10 kW 
asuinkiinteistöjen 

järjestelmät 

kiinteä asennus katolle / 

kallistetut järjestelmät vastapainoilla 

10 kW…1 MW kaupalliset järjestelmät 

kiinteä asennus katolle / 

kallistetut järjestelmät vastapainoilla / 

aurinkoa seuraavat järjestelmät 

yli 1 MW aurinkosähkövoimalat 
maahan asennetut järjestelmät / 

aurinkoa seuraavat 
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5.1 Aurinkopaneelien hinnat 

Aurinkopaneelien kustannuksella on suuri vaikutus koko aurinkosähkövoimalan 

kustannuksiin. Aurinkopaneelien hinnoissa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Vuodesta 2009 vuoteen 2019 aurinkopaneelien hinnat ovat 

laskeneet noin 80 % (IRENA 2019).  

Samalla aikavälillä, kun paneelien hinnat ovat laskeneet, paneelien tehot ovat kasvaneet ja 

hyötysuhteet ovat parantuneet noin 5 prosenttiyksikköä. Aiemmin monikiteisen 60-

piikennoisen (c-Si), kooltaan noin 1650 mm x 1000 mm, paneelien standarditeho oli noin 

225 W. Nykyisen vastaavankokoisen monikiteisen paneelin tehot ovat noin 270…285 W ja 

yksikiteisten paneelien tehot ovat jopa 320 W (SolarPowerRocks 2019).  

Lyhyellä aikavälillä piikennoihin (C-Si) perustuvien aurinkopaneelien hinnankehitys on 

kuvan 10 mukaista. 

 

 

Kuva 10. Eri aurinkopaneelien hintakehitys lyhyellä aikavälillä EU-alueella (PV Magazine 2019). 
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Kuvan mukaisesti yleisimpien eli 60-kennoisten polykiteisten aurinkopaneelien 

hankintahinta laskenut yhden vuoden tarkastelujaksolla yli 30 %. Tämä on johtunut 

aurinkopaneelivalmistajien ylituotannosta Kiinan aurinkovoimaloiden investointitukien ja 

syöttötariffin heikennettyä alkuvuodesta 2018 sekä EU:n minimituontihinnan poistumisesta 

syksyllä 2018. Aurinkopaneeleista valmistetaan yli 60 % Kiinassa (PV Magazine 2019). 

5.2 Järjestelmän hintaoptimointi ja kokonaiskustannukset 

Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty vaihtosuuntaajien eli invertterien kustannukset eri 

kokoluokan aurinkosähköjärjestelmissä.  

 

Kuva 11. Vaihtosuuntaajien kustannukset USD/ Wac (Fu et al, PV Insights 2018 Q1) 
 

Invertterien kustannukset eivät ole laskeneet yhtä voimakkaasti kuin aurinkopaneelien 

kustannukset. Vuoden 2017 vastaaviin lukuihin nähden kustannukset ovat laskeneet 

voimalan kokoluokasta riippuen 0,01-0,02 USD/Wac (Fu et al, PV Insights 2018 Q1). 

Kaupallisten aurinkosähköjärjestelmien keskimääräiset kustannukset Yhdysvalloissa 

USD/Wdc jakautuvat kuvien 12 ja 13 mukaisesti 100 kW-100 MW voimaloissa. 

Järjestelmän suurin yksittäinen kustannus tulee aurinkopaneeleista. Voimalan laitteiston 

kustannukset ovat alle puolet koko järjestelmän investointikustannuksista. Loppu koostuu 

suunnittelu- ja asennuskustannuksista sekä hallinnollista kustannuksista. Verot ovat 

aluekohtaisia, joten voimalan sijainti vaikuttaa niiden suuruuteen. 
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Kuva 12. Kaupallisten aurinkosähköjärjestelmien kustannukset USD/ Wdc voimalakokoluokassa 
100 kW-1 MW Yhdysvalloissa (Fu et al, PV Insights 2018 Q1). 

 

 

Kuva 13. Aurinkosähköjärjestelmien kustannukset USD/ Wdc voimalakokoluokassa 5 MW-100 

MW Yhdysvalloissa (Fu et al, PV Insights 2018 Q1). 
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6. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KUSTANNUSTEN 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT  

6.1 Aurinkopaneeleiden ja inverttereiden kustannustehokkuuden 

kehittyminen 

Aurinkosähköjärjestelmien investointikustannusten arvioidaan edelleen laskevan. Koko 

järjestelmän kustannusten alenemiseen vaikuttavat aurinkopaneelien ja invertterien 

kustannusten laskeminen, aurinkopaneelien hyötysuhteiden paraneminen, kevyemmän 

rakenteen kiinnitysjärjestelmien tuulikuorman lujuusmitoitusten ja sitä kautta kustannusten 

optimointi sekä siirtyminen kaapelionnissa korkeampaan 1500 V DC-jännitetasoon (Fu et 

al. 2018). Myös lähivuosina kustannusten kehitys, jatkuva lasku, tukee olettamaa siitä, että 

kustannustehokkuuden parantaminen ei ole vielä pysähtynyt, vaan kehitys jatkuu. 

Esimerkiksi Saksassa pienen kokoluokan aurinkosähköjärjestelmän kustannukset ovat 

laskeneet 60 % vuodesta 2014 vuoteen 2017 (IRENA, Electricity storage and renewables: 

costs and markets to 2030). 

6.2 Sähkönvarastoinnin teknologioiden kehitys 

Eri teknologioiden kehittyminen on auttanut aurinkosähköjärjestelmien kustannusten 

alenemisessa. Erityisesti sähkönvarastoinnin hinnan kehittyminen alaspäin mahdollistaisi 

pienten aurinkosähköjärjestelmien tuotantokapasiteetin paremman hyödyntämisen myös 

lämmitykseen, jäähdytykseen ja liikenteeseen.  

Tällä hetkellä kiinteistöissä voidaan hyödyntää vain osa aurinkosähköjärjestelmällä 

tuotetusta energiasta. Sähkövarastoilla voitaisiin kasvattaa asuinkiinteistöjen mahdollisuutta 

hyödyntää tuottamansa energia itse eikä syöttää ylimenevää energiaa verkkoon, jolloin saatu 

hyöty olisi parempi kuin verkkoon syötetystä energiasta saatu korvaus. Tehokas 

sähkönvarastointi mahdollistaisi myös sähkökäyttöisten ajoneuvojen syrjäyttää liikenteessä 

fossiilisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja.  

IRENA:n ennusteen mukaan sähkönvarastoinnin kapasiteetti voisi kolminkertaistua vuoden 

2017 lukemasta 4,67 TWh jopa 12-15 TWh kapasiteettiin vuoteen 2030 mennessä. Alla 

olevassa kuvassa 14 on ennustettu sähkövarastoinnin kasvua eri skenaarioilla kiinteästi 

asennetuissa aurinkosähkövoimaloissa. Sekä pienten että voimalaitoskokoluokan 
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järjestelmien sähkövarastojen kapasiteetin uskotaan kasvavan voimakkaasti. 

Akkuteknologioiden kustannusten laskulla on suuri vaikutus sähkövarastojen kapasiteetin 

kasvuun. 

 

Kuva 14. Sähkövarastoinnin ennustettu kapasiteetin kasvu (IRENA Electricity storage and 
renewables: costs and markets to 2030). 

 

Alla olevassa kuvassa 15 on eri akkuteknologioilla asennetun energian mahdollinen 

kustannusten alenemispotentiaali. 

 

Kuva 15. Eri akkuteknologioiden kustannusten alenemispotentiaali (IRENA Electricity storage and 
renewables: costs and markets to 2030). 
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Eniten käytetty teknologia on litium-ioniakut (Li-ion). Niiden kustannusten arvioidaan 

laskevan jopa 54 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä voisi tarkoittaa koko asennetun 

aurinkosähköjärjestelmän ja akuston kustannusten laskevan välille 145-480 USD/kWh 

riippuen käytetystä akkuteknologiasta. 
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7. AURINKOSÄHKÖINVESTOINTIEN LCOE (Levelized cost of 

electricity) 

Energiainvestointeja vertaillaan usein LCOE-laskentamenetelmällä, jolla voidaan laskea eri 

energiatuotantomuodoille keskenään vertailukelpoisia energiantuotantohintoja. LCOE 

tarkoittaa laitteiston elinkaarelle suhteutettua energiantuotannon hintaa. Yksikkönä voidaan 

käyttää (esim. eur/MWh tai eur/kWh). LCOE (Levelized cost of energy) on 

energiantuotantohinta, jossa on huomioitu järjestelmän laitteiston investointikustannus, 

huolto- ja ylläpitokustannukset, polttoainekustannukset sekä tuotettu energiamäärä. LCOE 

määritellään seuraavalla kaavalla 

  𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑ '()*()+(

(-).)(
0
(1-

∑ 2(
(-).)(

0
(1-

   (1) 

missä  

 

LCOE = laitteiston elinkaaren ajalle suhteutettu energiantuotannon kustannus 

It = investointikustannus vuoden t aikana 

Mt = käyttö- ja huoltokustannukset vuoden t aikana 

Ft = polttoainekustannukset vuoden t aikana 

r = korko 

n = järjestelmän odotettu elinikä 

  

Aurinkoenergia on kaikista energianmuodoista kaikkien pääomaintensiivisin, koska sillä ei 

ole juurikaan käyttökustannuksia. Tästä syystä aurinkoenergian kustannuskilpailukyvyn 

määrää pitkälti rahoituskustannukset. Alla olevassa kuvassa 16 on esitetty globaali keskiarvo 

eri kokoluokan aurinkovoimaloissa tuotetun sähkön kustannuksista USD/MWh verrattuna 

muihin energianlähteisiin. Lisäksi aurinkoenergian määrä vaihtelee voimakkaasti eri puolilla 

maailmaa, joka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, paljonko teknisesti saman tyyppisillä 

järjestelmillä voidaan tuottaa energiaa. Lisääntyvä energiatuotanto suhteessa kustannuksiin 

laskee LCOE:ta (SolarPower Europe 2018).  
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Kuva 16. Aurinkovoimalassa tuotetun sähkön kustannus USD/MWh verrattuna muihin 
energianlähteisiin (SolarPower Europe 2018). 

 

Uusiutuvan energian tuotantotavoista on aurinkoenergian globaali tuotetun energian 

kustannus (LCOE) laskenut eniten vuodesta 2010. Kuvasta 17 voidaan havaita globaalin 

keskimääräisen kustannuksen laskeneen 73 % vuodesta 2010 vuoteen 2017 mennessä. 

Aurinkoenergian kilpailukyky on parantunut muita uusiutuvan energian tuotantomuotoja 

vastaan ja ennustetaan pärjäävän vuonna 2020 jopa fossiilisten polttoaineiden kustannuksia 

vastaan. Oletuksena fossiilisten polttoaineiden hinnaksi on annettu 0,05-0,17 USD/kWh 

(IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017). 
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Kuva 17. Globaali LCOE (USD/kWh) uusiutuvan energian voimalaitoksissa, 2010-2017. (IRENA 
Renewable Power Generation Costs 2017) 

 
Vuoden 2010 ja 2017 välillä maailmanlaajuisesti uusien asennettujen 

aurinkosähkövoimaloiden painotettu energiantuotantokustannus on laskenut vuoden 2010 

0,36 USD/kWh kustannuksesta noin 0,10 USD/kWh kustannukseen. Kustannus tulee 

todennäköisesti vielä seuraavina vuosina laskemaan jopa alle 0,05 USD/kWh. Suurimpana 

vaikuttajana kustannusten laskuun on ollut aurinkopaneelien hyötysuhteiden kehittyminen 

ja kustannusten aleneminen (IRENA Renewable Power Generation Costs 2017).  

Kuvassa 18 on esitetty aurinkosähkön huutokaupan toteumahintojen kehitys globaalisti ja 

eri markkinoilla. Esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa huutokauppahinta on vuonna 2019 

jo alle 50 USD/MWh. Myös globaalin keskiarvon ennustetaan jäävän alle 50 USD/MWh 

vuoden 2020 jälkeen. 
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Kuva 18. Aurinkosähkön huutokaupan toteumahintoja eri markkinoilla (IEA 2019 Analysis From 
Renewables 2018) 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Aurinkoenergiaa pyritään hyödyntämään globaalisti enemmän ja enemmän. Monien maiden 

uusiutuvan energian kasvutavoitteissa on huomioitu vahvasti aurinkovoimaloiden 

lisärakentaminen. Vuonna 2018 aurinkoenergian osuus koko uusiutuvan energian 

tuotantokapasiteetista oli noin 20 prosenttia.  

Globaalisti aurinkosähköjärjestelmiä oli asennettu kokonaiskapasiteetiltään jo 480 GW 

vuoden 2018 loppuun mennessä ja seuraavan kymmenen vuoden ajalla asennetun 

kapasiteetin uskotaan jopa kaksinkertaistuvan nykytasoon nähden.  

Aasian asema aurinkosähköjärjestelmien asennetusta kokonaiskapasiteetista on vahvistunut 

viime vuosina ja se on eniten kasvanut markkina-alue. Aasian osuus oli vuonna 2018 yli 69 

prosenttia kokonaiskapasiteetistä. Kasvua on vauhdittanut erityisesti Kiinan valtion vahva 

tukijärjestelmä sekä sähköenergian syöttötariffi. Yksin Kiinan osuus vuoden 2018 

globaalista kapasiteetista on lähes puolet. 

Aurinkosähköinvestointien kannattavuutta on lisännyt aurinkopaneelien aleneva 

hinnankehitys sekä teknologioiden parempi hyödyntäminen. Myös akkuteknologioiden 

hinnan kehityksen uskotaan laskevan seuraavien vuosien aikana, mikä tekisi energian 

varastoinnista kannattavampaa kuin tällä hetkellä.  

Maailmanlaajuisesti uusien asennettujen aurinkosähkövoimaloiden painotettu 

energiantuotantokustannus (LCOE) on laskenut yli 70 prosenttia. Aurinkoenergialla 

tuotetun energian kustannus on kilpailukykyinen verrattaessa muihin 

energiatuotantomuotoihin ja sen ennustetaan jopa pärjäävän fossiilisten polttoaineiden 

tuotantokustannuksiin verrattaessa vuoteen 2020 mennessä. 
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