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This thesis reviews construction, operation and potential sites of photovoltaic systems. 

Aim of this thesis was to evaluate by technical economic way suitability of building 

integrated photovoltaics for Nordic conditions. Technical evaluating was made based on 

literature, practical analyzation and simulated results. Economical evaluating included 

also numerical analyzation.  

Photovoltaic operating principles was found from earlier documentation of building 

integrated photovoltaic outdoor test results. The evaluation of a photovoltaic system 

performance was decided to do based on earlier publications because available 

resources were limited for large scale performance tests related to this work. Technical 

evaluation showed the most important factors and consequences for operation of the 

systems. Conclusion was that photovoltaic modules could replace conventional roof 

materials for building envelope but consideration should be made case by case. This 

thesis also included a short state-of-the-art review of existing technical solutions. 
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1 JOHDANTO 

Sähköenergian kulutus kasvaa maapallolla merkittävästi tulevaisuudessa. Samalla 

sähköenergian tuotannossa pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Syntyvien kasvihuonekaasujen määrää pyritään vähentämään tuottamalla sähköä 

uusiutuvilla energiamuodoilla. Sen lisääminen energiantuotannossa on keskeinen EU:n 

energiapolitiikan tavoite. EU on asettanut lisäksi uudisrakennuskohteille vaatimuksen 

täyttää lähes nollaenergiatalojen taso vuodesta 2021 alkaen (Euroopan komissio 2016). 

Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii energiatehokkuuden lisäksi usein myös 

rakennukselta omaa energiantuotantoa, johon aurinkosähkö on hyvin soveltuva.  

Aurinkosähköjärjestelmien hintakehitys on saanut sekä yritykset että yksityishenkilötkin 

kiinnostumaan aurinkosähköstä. Aurinkosähkön läpimurto on tapahtunut jo useassa 

Euroopan maassa ja se on yleistymässä myös Suomessa. Aurinkosähköllä tuotetun 

energian osuus sähkön kulutuksesta on vielä hyvin vähäistä Suomessa. Vertailukohtana 

tähän asennettu tuulivoimakapasiteetti ylitti 1 000 MWp rajan Suomessa vuonna 2015 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2016). 

Aurinkosähkö perustuu aurinkokennoissa tapahtuvaan valosähköiseen ilmiöön, jonka 

avulla aurinkokenno muuntaa auringon säteilyenergiaa suoraan sähköksi. 

Aurinkopaneeleja asennetaan yleensä rakennuksien kattojen päälle. 

Kiinnitysjärjestelmien kehittyessä myös rakennukseen integroitavia ratkaisuja on alettu 

hyödyntämään. Paneeleita asennettaessa katolle, virtaa ilma usein aurinkopaneelin 

takana, jolloin aurinkopaneelin takaosa jäähtyy ilmavirtauksen vaikutuksesta. Katon 

osaksi sijoitetun aurinkopaneelin takana ilma ei virtaa samalla tavalla. Mikäli paneelit 

asennetaan aluskatteen pintaan kiinni, ilmavirtausta ei esiinny paneelin takana ja 

aurinkopaneelin lämpötila nousee. Aurinkopaneelin kennojen lämpötila on suoraan 

verrannollinen sähköntuottohyötysuhteeseen ja siten tuotettavaan sähkötehoon. 

Kennolämpötilan kasvaessa aurinkopaneelin hyötysuhde laskee. Sähköntuotannon 

kannalta asennustavalla on siten merkitystä. Asennustavoilla voi olla myös vaikutusta 

aurinkosähköjärjestelmän ikääntymiseen.  
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Euroopassa toteutettujen suorituskykytestien tuloksia on julkaistu sekä kaupallisten 

toimijoiden että tutkimusorganisaatioiden tahoilta (Firges et al. 2013, 1). Vaikutuksien 

arviointi on painottunut pääasiassa aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn arviointiin 

lyhyellä aikavälillä, joka on alle vuosi. Aurinkosähköjärjestelmien pitoajan odote on 

nykyään ainakin 25 vuotta, joten tieto pitkän aikavälin suorituskyvystä on tärkeä. 

Aurinkosähköjärjestelmien ja aurinkopaneelien kehittyessä on hankalaa tehdä ennusteita 

uuden tekniikan toiminnalle, sillä olemassa olevat pitkän aikavälin suorituskykytestit 

perustuvat vanhaan tekniikkaan. Rakennukseen integroitavat aurinkosähköjärjestelmät 

ovat vasta yleistymässä, joten pitkän aikavälin suorituskyvystä kertovia testejä ei ole 

tiettävästi juurikaan julkaistu. 

1.1 Työn tavoitteet 

Tässä työssä tavoitteena on tutkia rakennukseen integroitavien aurinkosähköjärjestelmien 

soveltuvuutta pohjoismaalaisiin olosuhteisiin. Soveltuvuudella tarkoitetaan 

aurinkopaneelien ikääntymistä ja asennustavan vaikutuksia vuosittaiseen 

sähköntuotantoon. Työn painopiste on kattoon integroitavissa ratkaisuissa. Työn tavoite 

rajataan koskemaan aurinkopaneeleja. Tehoelektroniikan, kiinnikkeiden ja muiden 

aurinkosähköjärjestelmän osien tarkastelu jätetään tämän työn ulkopuolelle. Tarkastelu 

toteutetaan kirjallisesti. Soveltuvuutta tutkitaan erityisesti tehontuoton ja kestävyyden 

näkökulmasta. Tavoitteena on saada selkeä kuva siitä, miten aurinkopaneelien kestävyys 

ja tehontuotto käyttäytyvät asennustapojen mukaan. Tutkimuksen perusteella arvioidaan 

in-roof aurinkosähköjärjestelmätyypin soveltuvuutta pohjoisiin olosuhteisiin. 

1.2 Työn sisältö 

Työssä esitellään aluksi perusteet auringon säteilystä ja kerrotaan aurinkosähkön 

asemasta globaalisti ja Suomessa. Tämän jälkeen kuvataan aurinkopaneelien tekniikan 

kannalta olennaiset perusasiat. Neljännessä kappaleessa siirrytään tarkastelemaan 

rakennukseen integroituja ratkaisuja. Aluksi kerrataan keskeiset sovelluskohteet ja 

esitellään jo olemassa olevia referenssiratkaisuja aurinkosähköjärjestelmille. Viimeisessä 

kappaleessa toteutetaan esimerkkikohteille tuotantosimuloinnit PV*SOL 2016 ja 
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PV*Syst ohjelmistoilla. Simuloinnissa käytettyjen ohjelmistojen laskennan taustat 

esitellään lyhyesti. Simuloituja tuloksia vertaillaan kirjallisuudessa esiintyviin 

testituloksiin. Kirjallisuudesta löytyvien pitkän aikavälin suorituskykytestien avulla 

arvioidaan aurinkopaneelien kestävyyttä pohjoismaisissa olosuhteissa.  
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2 ENERGIAA AURINGOSTA 

Tässä kappaleessa käydään läpi tämän työn kannalta oleellisimmat tiedot auringon 

säteilystä ja Suomen ympäristöolosuhteista. Auringosta maapallolle saapuvan säteilyn 

teho on 1,2 · 1017 𝑊, mikä vastaa noin 7 000 kertaisesti ihmiskunnan nykyistä energian 

kulutusta (Tao 2014, 4). Yhden tunnin aikana auringosta saapuu energiaa maapallolle 

enemmän kuin ihmiskunta kuluttaa vuodessa (Ibid).  

2.1 Auringon säteily 

Auringon säteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka välittäjähiukkasena toimii valon 

nopeudella liikkuva fotoni. Auringon säteilyn energiajakaumasta 9.1 % on (UV) 

ultravioletti- tai alempien aallonpituusalueiden säteilyä, 44,6 % näkyvän valon 

aallonpituudella ja 46,3 % infrapuna- tai korkeammilla aallonpituuksilla esiintyvää 

säteilyä. Infrapunasäteilyn aallonpituusalue on yli 750 nm, näkyvän valon 400 - 750 nm 

ja ultraviolettisäteilyn alle 400 nm. Auringon säteilystä aallonpituudet, jotka jäävät alle 

300 nm absorboituvat yläilmakehään. Tämä on kuitenkin vain 1,3 % osuus säteilytehosta, 

joten se ei vaikuta merkittävästi maapallon pinnalle saapuvaan säteilytehoon. 

Ihmiskunnan siirryttyä teolliselle aikakaudelle, on ilmakehään päässeiden 

kasvihuonekaasupäästöjen määrä lisääntynyt. Kasvihuonekaasut puolestaan heikentävät 

otsonikerrosta, jolloin suurempi osa auringon säteilystä pääsee maapallon pinnalle. (Da 

Rosa 2005, 445.) 

2.2 Auringon säteilyn kulkeutuminen aurinkopaneelille 

Ilmakehään saapuvasta auringon säteilystä puolet jää maan pinnalle. Auringon säteilystä 

20 % heijastuu pilvistä takaisin ilmakehään, 16 % absorboituu vesihöyryyn, otsoniin tai 

ilmakehän epäpuhtauksiin, 6 % siroaa ilmakehässä, 4 % säteilystä absorboituu pilviin ja 

samat 4 % heijastuu maasta takaisin ilmakehään. (Chen 2011, 109.)  

Maapallon pinnalle saapuva kokonaissäteily koostuu lyhyt- ja pitkäaaltoisesta säteilystä. 

(Şen 2008, 63). Lyhytaaltoinen säteily jakautuu suoraan, sironneeseen ja heijastuneeseen 

säteilyyn (Ibid). Lyhytaaltoisen säteilyn absorboituessa pilvipeitteeseen, tai maan 
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päällisiin kappaleisiin muuttuu emittoituva säteily pitkäaaltoiseksi (Ibid). Auringon 

säteily voi päätyä ilmakehästä aurinkopaneeleihin kolmea erilaista reittiä pitkin kuten 

seuraavasta kuvasta huomataan.  

 

Kuva 1. Auringon säteilyn kulkeutuminen aurinkopaneeliin (ABB. 2014, 6). 

 

Kuvassa 1 on esitetty auringon säteilyn kulkeutumisreitit aurinkopaneelille. Auringon 

säteily voi osua suoraan, heijastua maasta tai sirota jonkin väliaineen kautta 

aurinkopaneelille. Pinnan muodot ja heijastuvuus vaikuttavat merkittävästi 

aurinkopaneelin pinnalle saapuvaan säteilymäärään. Ilmakehässä pienhiukkaset ja pilvet 

voivat toimivat sironnan väliaineina. Ympäristön olosuhteet sekä säteilylähteenä 

toimivan auringon ja säteilyä vastaanottavan aurinkopaneelin sijainti vaikuttavat säteilyn 

kulkeutumisreittiin paneelille. Esimerkiksi pilvisenä päivänä auringon säteet eivät pääse 

suoraan aurinkopaneelille vaan säteily saapuu sironnalla pilvien tai ilmakehän 

hiukkasten, kuten aerosolin välityksellä. Toisena esimerkkinä voidaan mainita tilanne, 

jossa paneelit sijaitsevat vuoren takana, minne aurinko ei pääse suoraan paistamaan. 

Tällöin paneelille päätyvä säteily voi saapua esimerkiksi pilvien kautta heijastumalla. 

(Şen 2008, 61 - 63.) 
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Kuva 2. Auringon säteilyn heijastuminen (Şen 2008, 62). 

 

Kuvassa 2 on havainnollistettu auringon säteilyn heijastumista maapallolla. Kuvan 

oikeassa reunassa olevan korkeamman pinnan muodon taakse auringon säteily ei pääse 

suoraan, mutta pilvien avulla säteilyn päätyminen sinnekin mahdollistuu. Kirkkaalla 

säälläkin auringon kokonaissäteilystä 10 – 20 % saapuu maahan sironnalla (Sen 2008, 

66). Taivaan ollessa kokonaan pilvien peitossa saapuva säteily on kokonaan sironnutta 

hajasäteilyä. Sironnassa säteilyn suunta muuttuu ja fotonit saapuvat erilaisista kulmista 

maahan. Hajasäteily on isotropia eli säteilyn intensiteetti on sama jokaisesta suunnasta 

mitattuna. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aurinkopaneelin hyödyntämän säteilyn 

intensiteetti jää alhaisemmaksi pilvisenä päivänä.   

Auringon säteilyn tulokulma vaihtelee maapallolla leveysvyöhykeitäin. Auringon 

säteilyn ja vastaanottavan pinnan välinen kulma määrittää pinnalle saapuvaa 

säteilyintensiteettiä. Suurimmillaan säteilyteho pinta-alaa kohti on silloin, kun auringon 

säteet osuvat pintaan 90° kulmassa. Sijainti maapallon leveysvyöhykkeillä ja auringon 

asento säteilyä vastaanottavaan pintaan nähden määrittävät, missä kulmassa säteet 

saapuvat maahan nähden. Aurinkopaneelin kallistuskulmalla voidaan vaikuttaa säteiden 

osumiskulmaan. Suomen leveysasteilla optimikulma paneelin asennukselle on noin 42° 

etelään suunnatulla paneelilla. Optimikulmalla saavutetaan suurin vuosituotanto 

kiinteissä aurinkopaneeliasennuksissa. Aurinkopaneelin asentaminen optimikulmaan ei 

kuitenkaan ole läheskään aina kannattavaa taloudellisesta näkökulmasta. Useimmiten 
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esimerkiksi harjakatolle paneelit asennetaan katon kanssa samaan kulmaan, joka on usein 

optimikulmaa alhaisempi. Paneelien kallistuskulman muuttaminen asennuspintaan 

nähden muuttaa kiinnitysratkaisun lujuusteknisiävaatimuksia. Vahvemmat 

asennustelineet maksavat enemmän ja tällöin ei yleensä harjakatto asennuksissa saada 

lisääntyneitä kuluja kattavaa tuotannon lisäystä. Toisin sanoen pienempi asennuskulma 

on yleensä taloudellisempi vaihtoehto. Lisäksi esimerkiksi kuntien rakennusjärjestys 

saattaa vaatia katon kanssa samansuuntaista asennuskulmaa.  

Paneelien kallistamisen tarpeellisuus ja saatavat hyödyt ovat tapauskohtaisia. Erilaisten 

asennustyyppien kohdalla tilanne poikkeaa. Usein esimerkiksi tasakatolle sijoitettava 

katon päälle tuleva aurinkopaneeli kannattaa kallistaa tuotannon nostamiseksi. 

Kallistuksen muuttaminen lisää myös paneelien toisiaan varjostavaa vaikutusta. Tällöin 

käytännössä paneelirivien etäisyys toisiinsa nähden tulee kasvattaa, mikäli varjostumat 

halutaan minimoitavan. Puhuttaessa integroiduista ratkaisuista paneelit puolestaan ovat 

samassa kulmassa rakennuksen kanssa. 

2.3 Piikennon absorptiokyky 

Piikennon valon absorptioalue on 400 – 1100 nm (Pv Education 2009). Absorptioalue 

käsittää kokonaan näkyvän valon aallonpituusalueen, sekä osin ultravioletti- ja 

infrapunasäteilyn aallonpituusalueita. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty 

auringonsäteilyn aallonpituusalueet ja piikennon absorptiokyky. 
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Kuvaaja 1. Piin absorptiokyky (Şen 2008,52). 

 

Kuvaajassa 1 on esitetty piin absorptioalue. Ultravioletti säteilyä piikenno ei pysty 

hyödyntämään potentiaalieron tuottamisessa. Infrapunasäteily on pääasiassa 

lämpösäteilyä, joka absorboituu piikennoon, mutta tätä säteilylajia ei pystytä 

hyödyntämään varauksen tuottamisessa.  

2.4 Aurinkosähkö globaalisti 

Aurinkosähkömarkkinoiden kasvunopeus on ollut 44 % vuosien 2000 ja 2014 välisenä 

aikana.  Kiinassa ja Taiwanissa valmistettiin 69 % maailman kaikista aurinkopaneeleista. 

Euroopan markkinaosuus paneelivalmistuksesta oli 6 %. Japanissa sekä Yhdysvalloissa 

ja Kanadassa valmistettiin 4 % maailman aurinkopaneeleista. Aurinkokennojen 

tuotannosta noin 92 % perustui piikidetekniikkaan. Eniten valmistettiin 

monikidepiikennoja, joiden osuus oli 56 % kokonaistuotannosta. (Fraunhofer 2016, 4.) 
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Globaalisti aurinkosähkökapasiteettia oli asennettu vuoden 2014 loppuun mennessä 178 

GWp. Vuoden 2014 aikana asennettiin noin 40 GWp uutta aurinkosähkökapasiteettia. 

Eniten aurinkosähköä asennettiin Kiinaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Kiinaan 

asennettiin 10,6 GWp, Japaniin 9,7 GWp ja Yhdysvaltoihin 6,5 GWp. Euroopan osuus 

tästä kapasiteetista oli 7 GWp. Euroopassa oli asennettu aurinkosähköä 89 GWp vuoden 

2014 loppuun mennessä. (Rekinger & Frauke 2014, 9 -13.) 

Aurinkosähkön edelläkävijämaassa Saksassa asennettu aurinkosähkökapasiteetti vuonna 

2014 oli noin 38 GWp, mikä vastasi 21 % osuutta globaalisti asennetusta 

aurinkosähkökapasiteetista (Fraunhofer 2016, 5). Uutta kapasiteettia asennettiin 1 GWp 

vuonna 2015, mikä on noin puolet edellisvuoden määrästä (Ibid). Aurinkosähköllä 

tuotettiin 7 % Saksan sähköenergian kulutuksesta vuonna 2014 (Ibid). Maailmaan 

asennettu aurinkosähkökapasiteetti jakautui seuraavasti vuonna 2014. 

 

Kuva 3. Asennettu aurinkosähkökapasiteetti maailmassa. 

 

Kuvassa 3 on esitetty kumulatiivisen aurinkosähkökapasiteetin jakautuminen vuonna 

2014 maailmassa. Euroopan osuus oli lähes puolet koko kapasiteetista. Eurooppa onkin 

ollut Saksan johdolla merkittävä suunnannäyttäjä aurinkosähkön saralla. Kuitenkin uuden 
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asennetun kapasiteetin määrässä Eurooppa ohitettiin jo vuonna 2014. Euroopan osuus 

kumulatiivisesta kapasiteetista tulee laskemaan lähivuosina.  

2.5 Aurinkosähkö Suomessa 

Suomessa vuonna 2014 asennetun verkkoon kytketyn aurinkosähkökapasiteetin määrä on 

arvioitu olevan noin 6 MWp ja sähköverkkoon kytkemättömän kapasiteetin määrä 10 

MWp (Ahola 2016, 6). Aurinkosähköllä tuotettiin 0,02 % kokonaissähkön kulutuksesta, 

joka oli Suomessa 83,3 TWh vuonna 2014 (Ibid). Suomeen asennetun verkkoon liitetyn 

aurinkosähkökapasiteetin on arvioitu lisääntyneen vuonna 2015 noin 5 MWp:llä, kun 

otetaan huomioon yli 15 kWp järjestelmät (Lovio 2016, 9-23). Vuodelle 2016 on 

ennustettu yli 10 MW lisäystä ja seuraavalle vuodelle yli 20 MW lisäystä 

aurinkosähkökapasiteettiin (Ibid). Arviot perustuvat FinSolar-yhteisön kokoamiin 

tietoihin.  

Investointien vauhdittamiseksi yritysten oli mahdollista hakea 30 % investointitukea 

aurinkosähköhankkeisiin. Vuonna 2016 tuen määrä tiputettiin 25 % (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2016). Maatalouspuolella on mahdollista saada tällä hetkellä 35 % 

investointitukea aurinkosähköhankkeisiin (Mavi 2016). Tuen määrän lasku vähentää 

uusien investointien houkuttelevuutta. Siitä huolimatta Suomessa eletään 

aurinkosähköalalla vahvaa kasvun aikaa ja tulevina vuosina uutta kapasiteettia odotetaan 

asennettavan merkittävästi lisää.  

Suomessa on tällä hetkellä yksittäisiä useiden satojen kilowattipiikkien 

aurinkosähkövoimaloita, mutta pääasiassa aurinkovoimalakanta koostuu tätä 

pienemmistä aurinkovoimaloista. Valtaosa järjestelmistä on nimellisteholtaan 5 - 100 

kWp (Finsolar 2016). Yli megawatin voimaloita Suomeen ei ole vielä tähän hetkeen 

mennessä asennettu yhtään. Suuren kokoluokan aurinkosähköhankkeista voidaan 

esimerkkinä mainita keväällä 2016 Vantaan Kivikkoon valmistuva 852,72 kWp 

aurinkovoimala (Aurinkovoimala 2016). Aurinkovoimala tulee olemaan valmistuessaan 

Suomen suurin (Ibid). 
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Kuva 4. Suuren koko luokan aurinkosähkövoimala Suomessa (Räty 2016). 

 

Kuvassa 4 on havainnollistettu aurinkopaneelien sijoittelua Kivikon hiihtohallin katolle. 

Aurinkovoimala koostuu 2992:stä korkean hyötysuhteen yksikidepii aurinkopaneelista. 

Suomessa voimalasta tekee erityisen suuren kokonsa lisäksi tehoelektroniikka. Useiden 

string -invertterien sijasta voimalassa käytetään 1 MWp keskusinvertteriä. 

(Aurinkovoimala 2016.) 
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3 AURINKOPANEELITEKNIIKKA 

 

Tässä luvussa kerrotaan perustietoja aurinkosähköjärjestelmistä, aurinkopaneelien 

toiminnasta ja aurinkokennoista.  Aluksi kuvataan aurinkokennon toiminta. Tätä 

seuraavat aurinkosähköjärjestelmän, aurinkopaneelin ja aurinkokennon rakenneosiot. 

Aurinkokennon toiminnan kannalta on tärkeä ymmärtää virta-jännite-kuvaaja. 

Aurinkopaneelien suoritusarvojen testaus käydään myös läpi lyhyesti. 

3.1 Aurinkokennon toiminta 

Aurinkokenno muuttaa suoraan auringon säteilyenergiaa sähköenergiaksi. Aurinkokenno 

on eräänlainen suuren pinta-alan omaava puolijohdediodi, joka hyödyntää valosähköistä 

ilmiötä. Valosähköinen ilmiö aurinkokennossa on sähkömagneettisen säteilyn fotonien ja 

aineen elektronien välistä vuorovaikutusta. Aineen elektronit saavat sähkömagneettisestä 

säteilystä energiaa tarpeeksi, jotta ne voivat irtautua aineen atomiytimen vetovoimasta. 

Ilmiön keksi saksalainen fyysikko Heinrich Hertz vuonna 1887. (Korpela 2013a, 2.) 

Alkuainemuotoisen puhtaan piin uloimmalla elektronikuorella on neljä elektronia, jotka 

kaikki osallistuvat atomien välisten sidosten muodostamiseen. N-tyypin pii on fosforilla 

(P) seostettu. Uloimmalla elektronikuorella fosforilla on 4 elektronia, joista jokainen 

osallistuu atomien välisten sidosten muodostamiseen. Kiderakenteessa fosforiatomilla on 

kuitenkin puhtaasta piistä poiketen yksi ylimääräinen elektroni. P-tyypin pii on seostettu 

vastaavasti boorilla (B). Uloimmalla elektronikuorella boorilla on kolme elektronia, jotka 

osallistuvat piin kanssa atomien välisien sidosten muodostamiseen. Tässä yhdisteessä on 
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puolestaan boorilla uloimmalla elektronikuorella yhden elektronin verran vajaus, josta 

voidaan käyttää nimitystä elektroniaukko. (Korpela 2013b, 8.) 

 

Kuva 5. Aurinkokennon toiminta (ABBsolar 2014, 8). 

 

Kuvassa 5 on havainnollistettu aurinkokennon toimintaa. Auringon säteilyn osuessa 

kennoon osa säteilyn fotoneista absorboituu P-N -rajakerroksessa tai sen välittömässä 

läheisyydessä, jolloin syntyvä sähkökenttä saa aukot ja elektronit liikkumaan erisuuntiin. 

Elektronit pyrkivät siirtymään N -puolelle ja vastaavasti aukot pyrkivät liikkumaan P – 

puolelle. Mikäli aurinkokennoon saapuvan fotonin energia ylittää bandgapin energian, 

valenssivyöltä siirtyy elektroni johtavuusvyölle. Siirtyvä elektroni jättää samalla 

valenssivyölle aukon. P-N liitoksen voidaan sanoa erottelevan varaukset. Liitoksen 
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eripuolien välinen potentiaaliero pakottaa virran kulkemaan kennoon kytketyn kuorman 

läpi. (Tao 2014, 27.) 

 

 

Kuva 6. P-N liitoksen toiminta (Chen 2011, 178). 

 

Kuvassa 6 on vasemmalla kuvattu PN-rajakerrokseen saapuvan fotonin aiheuttama 

elektronin siirtyminen valenssivyöltä johtavuusvyölle. Oikealla on kuvattu puolestaan 

fotonin emissio. Elektroni siirtyy johtavuusvyötä valenssivyölle ja elektronin energiatilan 

purkautuminen aiheuttaa fotonin emittoitumisen. Saapuvan fotonin energian täytyy 

ylittää bandgapin energia, jotta siirtyminen valenssivyöltä johtavuusvyölle onnistuu. 

Bandgapin energia vaihtelee kennotyypeittäin. (Tao 2014, 25.) 

Yksikiteisessä piikennossa tämä merkitsee sitä, että P-N liitokseen saapuvilla fotoneilla 

on oltava energiaa yli 1.12 eV, jotta niitä pystyttäisiin hyödyntämään sähkövarauksen 

synnyttämisessä. Tätä matalampi energisten fotonien energia menetetään. Toisaalta 2 eV 
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fotonista voidaan varauksen tuottamisessa hyödyntää vain bandgapin verran energiaa eli 

lähes 1 eV menetetään tässäkin tapauksessa. (Fraas & Partain 2010, 44–45.) 

3.2 Häviöt aurinkokennossa 

Piistä valmistetulle aurinkokennolle saapuvista fotoneista alle 31 %:a ylittää bandgapin 

energian. Tästä 31 %:sta, jota voitaisiin hyödyntää potentiaalieron muodostamiseen, 

menetetään edelleen 27 %:a prosenttia lämmöksi. Tämän jälkeen jäljelle jää enää vajaa 

23 %:a säteilyenergiasta. Auringon säteilytehosta piikenno pystyy siis hyödyntämään 

ainoastaan hieman alle neljännesosan. (Andrews & Jelley 2007, 194.) 

 

Kuva 7.  Sankey diagrammi häviöistä.  

 

Kuvassa 7 on esitetty Sankey diagrammina auringon säteilyenergian jakautuminen 

aurinkokennossa. Säteilyn fotoneista 70 % tai yli alittaa piikennon bandgapin energian, 

eikä niitä pystytä hyödyntämään varauksen luomisessa. Bandgapin ylittävästä osuudesta 

osa muuttuu edelleen lämmöksi, ja vain vajaa 23 % on mahdollista hyödyntää 

sähkövarauksen luomisessa.  

Aurinkokennoissa tapahtuu pääasiassa kolmen tyyppisiä häviömekanismeja, joita ovat: 

optiset-, rekombinaatio- ja resistiiviset häviöt. Kaikki aurinkokennolle tuleva säteily ei 

absorboidu kennolle. Osa säteilystä heijastuu aurinkopaneelin etupinnasta ja sisällä 
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olevista pinnoista ennen aurinkokennoa. Aurinkokenno itse heijastaa myös osan 

saapuvasta säteilystä. Etu- ja takapinnoilla tapahtuu optisia häviöitä.  Lisäksi kaikki 

pinnat eivät tuota varausta, vaikka niihin osuisikin säteilyä. Aurinkokennot, joissa on 

etukontaktit kärsivät niiden kennopintaa varjostavasta vaikutuksesta. (Tao 2014, 21.) 

 

Kuva 8. Yksikidepii aurinkokennoja. 

 

Kuvassa 8 on punaisella ympyröity aurinkopaneelista esimerkkipintoja, jotka eivät tuota 

sähkövarausta. Ylimpänä on ympyröitynä aurinkopaneelin kehys, etukontaktien 

yhtymäkohta ja osa takalevyä. Alempana oikealla on yksittäinen etukontakti ja alimpana 

kennojen väliin jäävä tyhjä alue. Tällaisten sähkövarauksen tuottamiseen 

kykenemättömien alueiden pinta-alat otetaan huomioon aurinkopaneelin hyötysuhdetta 

määritettäessä.  

Etukontaktit varjostavat kennon pintaa, mikä laskee energian tuotantoa. Nykypäivän 

piikennoissa etukontakti varjostaa 7 – 10 % kennon pinta-alasta, mikä vastaa noin 1 % 

menetystä absoluuttisessa hyötysuhteessa. Etukontakteja kaventamalla on pyritty 

vähentämään varjostushäviöitä, kuitenkin poikkipinta-alan vähentäminen lisää 

resistiivisiä häviöitä. Ongelmaa on osin ratkaistavissa kasvattamalla kontaktien 

korkeutta, jolloin poikkipinta-ala ei laske. Etukontaktien varjostushäviöiden poistaminen 
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on mahdollista siten, että kaikki kontaktit sijoitettaisiin kennojen taakse. 

Aurinkokennossa esiintyviä vastuksia ovat varausta keräävien etu- ja takakontaktien 

sarjavastus, aurinkokennon shunttivastus ja kontaktivastus etu- ja takaosan 

metallikontaktien ja emitterin, sekä piikiekon välillä. (Fraas & Partain 2010, 117 – 118.) 

Rekombinaatio aurinkokennossa on varauksen kuljettajan eli fotoelektronin syntymiselle 

käänteinen reaktio. N -tyypin puolijohteessa varauksen kuljettaja on elektroni ja P -tyypin 

puolijohteessa aukko. Rekombinaatiossa fotoelektroni ei pääse elektrodille vaan päätyy 

takaisin johtavuusvyölle, jolloin fotoelektronin energia menetetään. Rekombinaatiota 

tapahtuu puolijohteen kiteiden rajapinnoissa (Markvart et al. 1994, 38). 

Rekombinaatiohäviöitä voidaan vähentää piin puhtautta nostamalla (Tao 2015, 27).  

Rekombinaatiohäviöitä on kolmea erilaista tyyppiä. Band-to-band rekombinaatiossa 

johtavuusvyöllä oleva fotoelektroni rekombinoituu suoraan valenssivyön aukon, jolloin 

elektroni ja aukko annihiloituvat. Samalla emittoituu rekombinaatioon osallistuvan 

fotoelektronin energian omaava fotoni.  Puolijohdemateriaalit jakautuvat bandgapin 

mukaan kahteen ryhmään. Shockley-Read-Hall rekombinaatio johtuu materiaalin 

epäpuhtaudesta. Pii ei ole aurinkokennoissa erittäin korkeasta puhdistusasteestaan 

huolimatta täysin puhdasta. Auger rekombinaatiossa elektroni-aukko parin annihilaation 

energia siirtyy johtavuusvyön elektronille.  (Tao 2015, 36.) 

3.3 Yksikiteisen piikennon rakenne  

Tässä osiossa käydään läpi yksikiteisen piikennon rakennetta ja toimintaa. Korkein 

laboratorio-olosuhteissa mitattu hyötysuhde yksikiteiselle piikennolle on 25,6 % ja 

monikiteiselle 20,8 % (Fraunhofer 2016, 6). Yksikide- ja monikidepiikennoja 

valmistetaan ylivoimaisesti eniten maailmassa ja niiden osuus maailman 

kokonaistuotannosta oli noin 92 % vuonna 2014 (Fraunhofer 2016, 4). Rakennekuva 

yksikiteisestä kennosta:   
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Kuva 9. Piikennon rakenne (Tao 2014, 23). 

 

Kuvassa 9 on esillä tyypillisen aurinkokennon rakenne. Aurinkokennossa päällimmäisenä 

on etukontakti, jolla johdetaan kennojen tuottamaa potentiaalieroa kennoilta eteenpäin. 

Kennon pinta on päällystetty heijastamattomalla pinnoitteella säteilyn heijastumisen 

vähentämiseksi (Tao 2014, 23). Pinnoitteen paksuus on 75 nm ja materiaali pii-nitriitti. 

(Ibid). Pinnoitteen alla on N- ja P -tyypin kerrokset (Ibid). P -tyypin kerroksen eli itse 

piikiekon paksuus on nykypäivänä tyypillisesti 180 – 300 µm monikiteisessä ja 200 µm 

yksikiteisessä piikennossa (ABB 2014, 14). N -tyypin kerroksen paksuus on 

huomattavasti ohuempi 0,5 µm (Tao 2014, 23). Alimman kerroksen muodostaa 

takaelektrodi (Ibid). 

Yleisimpien kennojen pinta ei ole tasainen vaan sisältää käänteisen ja samalla onton 

pyramidin muotoisia syvennyksiä. Muotojen tarkoituksena on parantaa aurinkokennon 

kaappaamaan säteilyn määrää. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan 

pyramidirakenteen etuja. 
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Kuva 10. Kennon pinnan pyramidirakenne (Tao 2014, 34.). 

 

Kuvasta 10 on havaittavissa pyramidirakenteen etu heijastuvan säteilyn kaappauksessa. 

Mikäli pinta olisi tasainen, kaikki heijastuva säteily menetettäisiin. Hyödyntämällä 

pyramidin muotoja saadaan heijastuvasta säteilystä osa osumaan kennoon itseensä. Osa 

kennoon uudelleen heijastetusta säteilystä menetetään kuitenkin myös tällöin. 

 

Kuva 11. Poikkileikkaus kennojen kytkennöistä (Tao 2014, 23). 

 

Kuvassa 11 on poikkileikkaus aurinkokennojen kytkennöistä. Kennon takakontakti on 

yhteyksissä aina seuraavan kennon etukontaktiin. Kuvassa sinisellä on merkattu EVA - 

laminointikalvo, harmaalla kontaktit ja keltaisella aurinkokennot. 

3.4 Aurinkopaneelin rakenne 

Aurinkopaneelin perusosia ovat: aurinkokennot, EVA –laminointikalvo, karkaistu lasi, 

haaroitusrasia ja taustalevy. Aurinkopaneelin toiminnan kannalta tärkeät ohitusdiodit 

sijaitsevat haaroitusrasiassa. Aurinkopaneelit voivat olla kehyksellisiä tai kehyksettömiä. 

Lisäksi aurinkopaneelit voivat olla myös tuplalasitettuja, jolloin molemmin puolin 
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uloimman tasokerroksen muodostaa lasi. Aurinkopaneelin kehykset jäykistävät paneelia 

ja parantavat kestävyyttä. Kehyksettömät paneelit ovat tyypillisesti tuplalasitettuja. 

Karkaistu lasi molemmin puolin vahvistaa paneelien mekaanista kestävyyttä, jolloin 

kehyksiä ei välttämättä tarvita.  Tyypillisessä moni- tai yksikidepii aurinkopaneelissa on 

useita aurinkokennoja, jotka on liitetty toisiinsa sarjaankytkennällä. Kennot laminoidaan 

molemmin puolin EVA -laminointikalvolla, jonka välityksellä ne ovat yhteyksissä 

paneelin taustalevyyn ja pintalasiin. Standardiaurinkopaneeli sisältää tyypillisimmin 60 

tai 72 aurinkokennoa. (Tao 2014, 21.) 

3.4.1 Kerrosrakenne 

Aurinkopaneelin koostuu useasta päällekkäisestä kerroksesta. Tässä kappaleessa 

esitellään aurinkopaneelin kerrosrakennetta. Tyypillisen aurinkopaneelin kerrosrakenne 

on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 12. Aurinkopaneelin rakenne (Dupont 2015). 

 

Kuvassa 12 on esitetty standardiaurinkopaneelin kerrosrakenne. Aurinkopaneelin reunoja 

ympäröi yleisimmin alumiinista valmistettu kehys. Päällimmäisen tasokerroksen 

muodostaa lasi (glass), jonka alla on ensimmäinen kerros laminointikalvoa (encapsulant). 
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Aurinkokennot (solar cell) on laminoitu molemmin puolin laminointikalvolla, jota 

tyypillisesti käytetään etyylivinyyliasetaattia. Alemman laminointikalvon alapuolella 

sijaitsee taustalevy (backsheet), jonka takaosaan on kiinnitetty haaroitusrasia (junction 

box). 

Taulukko 1. Aurinkopaneelin kerrokset. 

 

Taulukossa 1 on esitelty aurinkopaneelin kerrokset ja niiden ominaisuuksia. Tiedot 

pohjautuvat kirjallisuuteen ja ovat tyypillisiä arvoja, jotka voivat vaihdella 

paneelikohtaisesti. (Lee B et al. 2008, 2)  

3.4.2 Standardiaurinkopaneeli 

Yhden kennon tuottama jännite riippuu säteilyintensiteetistä ja lämpötilasta. (ABBsolar 

2014, 9). Tyypillisissä aurinkopaneeleissa on kuusikymmentä aurinkokennoa, jotka 

jakautuvat kolmeen ryhmään. Jokainen kenno on kytketty sarjaan ja näin ollen 

optimiolosuhteissa aurinkopaneeli tuottaa kuusikymmentäkertaisesti yhden kennon 

jännitteen. Tässä työssä tullaan käyttämään nimitystä standardiaurinkopaneeli, jolla 

tarkoitetaan piikidetekniikkaa hyödyntävää noin 1.6 m pitkää ja 1 m leveää 

aurinkopaneelia. Kennoja aurinkopaneelissa on yhteensä 60 kappaletta. 

Standardiaurinkopaneelin kuva on esitetty alla. 
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Kuva 13. Standardiaurinkopaneelin mittoja. 

 

Mitoiltaan kuvan 13 standardiaurinkopaneeli edustaa maailman markkinoiden 

volyymituotetta. Piikidetekniikkaan pohjautuvat standardipaneelit hallitsevat maailman 

markkinoita. Piikennoja hyödyntäviä aurinkopaneeleja valmistetaan eniten, kuten 

aiemmin on todettu.  

3.4.3 Ohitusdiodit 

Aurinkopaneeli tai sen osat voivat varjostua puiden, savupiippujen, rakennuksien sekä 

monien muiden ulkoisien tekijöiden vaikutuksesta. Varjostustilanteessa aurinkokenno 

alkaa kuluttaa muiden samaan sarjaan kytkettyjen kennojen tuottamaa tehoa (ABB 2014, 

25). Varjostuneen aurinkokennon lämpötila voi kohota huomattavasti korkeammaksi 

muiden kennojen lämpötilaan nähden (Krauter 2005, 31). Tällaisesta 

ylikuumenemisilmiöstä käytetään nimitystä hot spot eli kuuma piste (Ibid). Pahimmassa 

tapauksessa aurinkopaneelin kaikkien muiden kennojen tuottama energia kuluu yhdessä 
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kennossa, mikä voi aiheuttaa kennon tuhoutumisen (Ibid).  Tällaisen ei toivotun tilanteen 

välttämiseksi aurinkopaneeleissa käytetään ohitusdiodeja (Ibid). 

 

Kuva 14. Ohitusdiodi kennojen välissä (Krauter 2005, 32).   

 

Kuvassa 14 on esitetty virran kulku ohitusdiodilla varustetun kennon tapauksessa. 

Kuvassa keskimmäinen aurinkokenno on varjostunut ja virta kulkee kennon sijaan 

ohitusdiodin kautta. Ohitusdiodin tehtävä on estää kytkennässä virran kulkeminen 

vaurioituneen tai varjostuneen kennon läpi (Krauter 2005, 32). Aurinkopaneelien 

tehontuoton kannalta paras ratkaisu olisi käyttää jokaisen kennon yhteydessä 

ohitusdiodia, mutta se ei ole teknillistaloudellisesti kannattavaa (ABB 2014, 25). Sen 

sijaan tyypillisempi ratkaisu on jakaa ohitusdiodi useamman kennon kesken.  
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Kuva 15. Kolmella ohitusdiodilla varustettu aurinkopaneeli (White 2009). 

 

Kuvassa 15 on aurinkopaneeli, jossa on 72 kennoa ja kolme ohitusdiodia. Jokaista 

ohitusdiodia kohti on 24 kennon sarjaankytkentä. Mikäli yksi kenno varjostuu täysin, 

ohittuu kyseisen kennon sarjakytkentä. Virta kulkee enää jäljelle jäävän 48 kennon läpi. 

Toisin sanoen 48 kennoa kykenee tällöin tuottamaan tehoa. Yhden pystysarakkeen 

kennon kokonaan varjostuessa ohittuu tämän sarakkeen kanssa kytketyt 24 kennoa. 

Yhden vaakarivin varjostuessa kaikki kolme 24 kennon sarjaankytkentää ohittuvat, eikä 

paneeli tuota enää ollenkaan tehoa. (White 2009.)  

3.5 Virta-jännite-kuvaaja 

Aurinkopaneelien ja edelleen aurinkokennojen toiminnan arvioimisen kannalta on 

tärkeää ymmärtää virtajännite kuvaajan merkitys. Kuvaaja määrittää jännitteen ja virran 

arvot, joilla aurinkokennon tai -paneelin on mahdollista toimia. Tehontuoton kannalta 



33 

 

tärkein piste kuvaajalla on maksimitehopiste, jonka jännitteen ja virran arvoilla 

saavutetaan maksimiteho.  

 

Kuvaaja 2. Aurinkokennon virtajännitekuvaaja. 

 

Kuvaajassa 2 on vaaka-akselilla jännite ja pystyakselilla virta sekä teho. Sinisellä on 

piirretty aurinkokennon virran käyttäytyminen jännitteen funktiona. Punaisella on 

puolestaan virran ja jännitteen tulon eli tehon kuvaaja. Kuvaajaan on merkitty 

oikosulkuvirta (Isc), avoimen piirin jännite (Voc), maksimitehopiste (Pmax), 

maksimitehopisteen jännite (Vmp) ja virta (Imp). Suurin virran arvo saavutetaan, kun 

kennon on oikosulussa ja pienin kennon ollessa tyhjäkäynnillä.  Oikosulkuvirta on 

kuvaajasta katsottuna noin 0,53 A. Suurin mahdollinen jännite saavutetaan 

tyhjäkäyntipisteessä, jossa jännitteen arvo on noin 2,25 V. Maksimitehopisteessä virran 

arvo on noin 0,45 A ja jännitteen 1,7 V. Kennon tuottama teho maksimitehopisteessä 

voidaan nähdä kuvaajasta 2 tai laskea yksinkertaisesti seuraavalla tavalla. 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼   (1) 

P teho     [W] 
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U jännite     [V] 

 I virta     [A] 

Sijoittamalla maksimitehopisteen virran ja jännitteen arvot saadaan tehoksi. 

 𝑃 = 1,7 𝑉 ∙ 0,45 𝐴 = 0,765 𝑊 

Virta-jännite-kuvaaja vaihtelee suuresti riippuen kennon lämpötilasta ja 

säteilyintensiteetistä. Kuvaajasta 2 voidaan määrittää myös aurinkokennon täyttökerroin.  

 
𝐹𝐹 =

Alue 1

Alue 2
=

𝐼mp𝑉mp

𝐼sc𝑉oc
 

                                       (2) 

𝐹𝐹 täyttökerroin     [-] 

Alue 1 on rajattu violetilla ja alue 2 vaalean vihreällä. Täyttökerroin on laadun mittari. 

Kahta aurinkokennoa verrattaessa suuremman täyttökertoimen omaava pystyy 

tuottamaan samoissa olosuhteissa enemmän tehoa. Täyttökerroin kuvastaa kuinka hyvin 

kennon liitokset on tehty ja millainen sarjaresistanssi on saatu aikaan. Sarjaresistanssia 

alentamalla ja avoimen piriin jännitettä nostamalla täyttökertoimen arvo nousee. (Tiwari 

& Mishra 2012, 126.) 

 
𝐹𝐹 =

0,44 A ∙ 1,75 V

0,53 𝐴 ∙ 2,25 𝑉
= 0,646 

                                        

 

3.6 Aurinkopaneelien suoritusarvojen mittaus 

Aurinkopaneelivalmistajien paneelit käyvät läpi monta testivaihetta ennen tuotteen 

markkinoille siirtymistä. Aurinkopaneelien suorituskyvyn tekninen tuotetestaus 

suoritetaan standardin IEC 61215/61646 mukaan. Aurinkopaneelin suorituskyvyn 

testaamisesta on oleellista ymmärtää testi- ja käytännön olosuhteiden väliset erot.  

Esimerkiksi aurinkopaneelien tehontuotto vaihtelee käytännön olosuhteissa, mutta 

aurinkopaneelivalmistajat ilmoittavat paneeleille vain nimellisteho. (Arndt & Puto, 5.) 
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Aurinkopaneelin nimellistehon testaus suoritetaan standardin IEC 60904-3 mukaisissa 

STC-olosuhteissa (Standard Test Conditions). Standardin mukaisissa testiolosuhteissa 

säteilyteho on 1000 W/ 𝑚2, aurinkopaneelin kennon lämpötila 25 °C astetta ja ilman 

massa (aurinko horisontin yläpuolella 41.81° asteen kulmassa) on 1,5. Testilaboratoriot 

suorittavat testauksen useimmiten sisätiloissa aurinkosimulaattorien avulla, jolloin 

auringon säteilyspektri saadaan hiottua mahdollisimman lähelle AM (Air Mass) 1,5 

tilannetta. Auringon säteilyn simulaattorien luokittelussa käytetään puolestaan standardia 

IEC 60904–9:2007. Käytännössä eniten käytetyillä aurinkosimulaattorit tuottavat hyvin 

tarkkaa, tasaista ja laadukasta säteilyspektriä, jolloin myös paneelin suoritusarvot saadaan 

maksimoitua. (Arndt & Puto, 5.) Aurinkopaneelivalmistajat ilmoittavat tuottotehon edellä 

kuvatuissa olosuhteissa. 

Toinen parametri suorituskyvyn mittaukseen on kennon nimellistoimintalämpötila 

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature). Mittausolosuhteet: säteily saapuu 

paneelille 45° asteen kulmassa horisonttiin nähden, säteilyteho 800 W/m2, ympäristön 

lämpötila 20 °C astetta, tuulen nopeus 1 m/s ja paneelilla ei ole kuormaa eli toisin sanoen 

kyseessä on avoin piiri (Arndt & Puto, 8). Aurinkosähköjärjestelmän performance ratio 

ilmoittaa tuotetun ja laitteiston nimellisarvoilla saavutetun energiantuotannon suhteen 

(Dierauf et al 2013, 4). 

 
Pr =

𝑌𝑓

𝑌𝑟
 

             (3) 

𝑃𝑅 Performance Ratio    [−] 

𝑌𝑓  toteutunut tuotto    [−] 

𝑌𝑟  nimellistuotto    [−] 

 

Performance ratio on IEC 61724 mukaan määritetty aurinkosähköjärjestelmän toiminnan 

tehokkuutta kuvaava suhdeluku ja sen avulla voidaan vertailla järjestelmiä keskenään. 

Suhdelukuun vaikuttaa laitteiston osien hyötysuhteet ja sääolosuhteet. Poikkeamaa 

nimellistehontuotosta aiheutuu invertterin toimimisesta esimerkiksi osakuormalla, 
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sähköjohdoista, kennojen yhteensopimattomuudesta, kennolämpötilan muutoksista, 

heijastumisista, likaantumisista, varjostumisista ja järjestelmän komponenttien 

toiminnasta. Osa tekijöistä on ilmastosta riippuvaisia, minkä vuoksi kausittaiset lämpötila 

vaihtelut aiheuttavat järjestelmän PR vaihtelua, joka voi olla jopa ± 10 %. Säteilytaso ja 

auringon säteilyspektri voivat myös vaihdella kausittain, mikä aiheuttaa myös vaihtelua. 

Performance ration vaihtelut päivän aikana voivat olla hyvin suuria, kuten liitteestä 2 

huomataan. Päivän aikana suurin vaihtelu aiheutuu lämpötilan ja pilvisyyden vaihteluista. 

(Dierauf et al 2013, 7 - 12.) 

3.7 Vaihtovirtaa tuottavan aurinkosähköjärjestelmän rakenne 

Aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa vaihtovirtaa sisältävät seuraavia komponentteja: 

aurinkopaneeli, sähköjohdot, liittimet, asennuskiinnikkeet ja invertterit. 

Aurinkopaneelistolla (PV array) tarkoitetaan sähköistä kokoonpanoa, joka koostuu 

toisiinsa kytketyistä aurinkosähköpaneeleista (PV module), paneeliketjuista (PV string), 

sekä osapaneelistoista (PV sub array). Paneeliketjulla tarkoitetaan virtapiiriä, joka 

koostuu yhdestä tai useammasta keskenään sarjaan kytketystä aurinkopaneelista. 
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Osapaneelisto on puolestaan sähköinen kokoonpano, jossa keskenään rinnan kytketyt 

paneeliketjut muodostavat paneeliston osan. (SESKO 2015, 6.)  

 

Kuva 16. Aurinkosähköjärjestelmä (Thorpe 2011, 136). 

 

Kuvassa 16 on esitetty verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän periaatekuva. 

Aurinkopaneeleilta (A) sähkö tulee tasavirtana invertterille (B), joka muuttaa sähkön 

vaihtovirraksi. Invertteri syöttää vaihtovirtaa sähkökeskukseen, jossa mitataan tuotettu 

sähköenergia sähkömittarissa (C). Tämän jälkeen sähkö siirtyy kiinteistön 

liittymäpisteelle (D), josta tuotettu sähkö voi siirtyä kiinteistön kulutusmittarin (F) kautta 

kulutettavaksi kiinteistön sähkölaitteissa (G) tai julkiseen sähköverkkoon (E).  

Suomessa määritellään teholtaan alle 50 kVA aurinkosähkövoimalat mikrotuotannoksi, 

jolloin kuvan 16 mittaria C ei tarvita. Tuotettu aurinkosähkö johdetaan tällöin suoraan 

kiinteistön kulutusmittarille F ja siitä edelleen julkiseen sähköverkkoon tai kiinteistön 

omaan käyttöön. Suomessa toimivaa mikrotuotantolaitosta ei täten koske kuvan 16 

kytkentä. 
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3.8 Tehontuottoon vaikuttavat tekijät 

Aurinkopaneelin suorituskykyyn vaikuttavat monet tekijät, joihin kuuluvat: 

säteilyintensiteetti, varjostukset, lämpötila, jännitteen alenema kaapeleissa, paneelin 

pinnan likaantuminen, paneelin asento ja paneelin hyötysuhteen laskeminen iän myötä. 

(SESKO 2015, 6.) Seuraavaksi käsitellään lämpötilan ja säteilytehon vaikutuksia 

tehontuottoon. 

3.8.1 Lämpötilan vaikutus kennon tehontuottoon 

Aurinkopaneelin kennon toimintalämpötila on merkittävimpiä aurinkopaneelin 

hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä (Adaramola 2015, 141). Yksikiteisestä piistä 

valmistetuilla kennoilla tuotettu sähköteho vähenee noin 0,4 – 0,5 % lämpötilan 

kasvaessa yhden asteen verran (Ibid). Kuumana päivänä aurinkopaneelin lämpötila 

saattaa kohota jopa 50 °C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi (Bruno et al. 2009, 151).  

Aurinkopaneeli, jonka kennolämpötila on 50 °C ympäristön lämpötilaa korkeampi ja 

tehokerroin lämpötilalle on 0,4 %/°C tuottaa tällöin 20 % prosenttia ympäristön 

lämpötilassa toimivaa aurinkopaneelia vähemmän sähköä. 

 

Kuvaaja 3. Aurinkopaneelin hyötysuhde kennolämpötilan funktiona.  
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Kuvaajaan 3 on piirretty erään aurinkopaneelin hyötysuhde erilaisilla 

toimintalämpötiloilla. Kyseisen paneelin hyötysuhde STC – olosuhteissa on 15,67 ja 

tehontuottokerroin 0,43 
%

°𝐶
 . Aurinkopaneelin hyötysuhde voi Suomen olosuhteissa 

kevättalvella nousta yli valmistajan ilmoittaman nimellistehon. Maaliskuun ja huhtikuun 

aikaan on mahdollista, että aurinko paistaa ja pakkanen pitää samalla aurinkopaneelin 

lämpötilan matalana. Varshnin yhtälön mukaan bandgapin energia riippuu lämpötilasta 

seuraavasti 

 
𝐸g(𝑇) = 𝐸g0 −

𝛾𝑇2

𝑇 + 𝛽
 

(4) 

missä 

𝐸𝑔 bandgapin energia    [eV] 

𝐸𝑔0 bandgapin energia absoluuttisessa nollapisteessä (piille 1,17) [eV] 

𝛾 energian muutosparametri (piille 4,73 ∙ 10−4)  [
𝑒𝑉

𝐾2] 

𝛽 lämpötilaparametri (piille 636)   [K] 

Yhtälö 4 osoittaa, että lämpötilan noustessa bandgapin energia pienenee eli bandgap 

kapenee. Bandgap:in pienentyessä aiempaa matalaenergiset fotonit kykenevät 

virittämään valenssielektroneja johtavuusvyölle. Lisäksi lämpöenergian kasvaessa 

lisääntyy vähemmistövarauksenkuljettajien määrä. Näin ollen P-puolelle asettuu 

enemmän johtavuuselektroneja, jolloin tyhjennysalueen sähkökenttä siirtyy N-puolelle. 

(Korpela 2013c, 2.) 
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Kuva 17. Bandgapin energia lämpötilan vaihdellessa. 

 

Kuvassa 17 on esitetty bandgapin energian muuttumista lämpötilan funktiona. Bandgapin 

energian muutokset ovat pieniä. Voimakkaammin kennon lämpötilan kasvuun reagoi 

kennon tyhjäkäyntijännite. Tyhjennysalueen sähkökenttä heikkenee lämpötilan 

kasvaessa. Vastaavasti sähkökentän heikentyminen vaikuttaa alentavasti myös 

sähkökentän erottelukykyyn, jolloin varauksen kuljettajien erottelu vähenee. Kennon 

tuottama potentiaaliero laskee tällöin. (Korpela 2013c, 3.) 
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Kuvaaja 4. JAM6 aurinkopaneelin virtajännitekuvaaja erilaisilla lämpötiloilla (JA Solar 2015). 

 

Kuvaajassa 6 on pystyakselilla virta ja vaaka-akselilla jännite. Säteilyintensiteetti on 

kuvaajan mukaisessa tilanteessa vakio.  Kuvaajasta 6 nähdään, että kennolämpötilan 

kasvaessa aurinkopaneelin virta-jännite-kuvaaja siirtyy vasemmalle. Samalla 

maksimitehopisteen jännitteen arvo laskee, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan 

maksimitehoon. Seuraavan kuvaajan avulla on mahdollista ymmärtää STC ja NOCT 

testausolosuhteiden ero verrattuna todellisiin olosuhteisiin. 
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Kuvaaja 5. Auringon säteilytehon vaikutus pinnan lämpötilaan (Skoplaki & Palyvos 2008, 27). 

 

Kuvaajaan 7 on piirretty aurinkopaneelin lämpötilan käyttäytymiselle kuvaaja 

säteilytehon funktiona. Pystyakselilla on kennolämpötila ja vaaka-akselilla säteilyn 

intensiteetti. Aiemmin kerrottiin aurinkopaneeleiden testauksesta STC – olosuhteissa. 

Käytännön olosuhteista voidaan sanoa, että mikäli auringon säteilyintensiteetti on 1000 

𝑊

𝑚2, ei kennon lämpötila ole kovinkaan usein 25 °C vaan todellisuudessa enemmän. NOCT 

– testausolosuhteet vastaavat paremmin todellista tilannetta, kuten kuvaajasta 7 

huomataan. Kuvasta 7 on havaittavissa selkeästi testausolosuhteiden ja todellisten 

olosuhteiden ero aurinkopaneelin toiminnassa.  

3.8.2 Säteilyintensiteetin vaikutus kennon tehontuottoon 

Auringon säteilyenergian intensiteettimuutos aiheutuu saapuvien fotonien määrän 

muutoksesta.  Ympäristöolosuhteista ilmamassan ja pilvisyyden muutokset vaikuttavat 

maan pinnalle saapuvien fotonien lukumäärään pinta-alayksikköä kohti.  
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Kuvaaja 6. JAM6 aurinkopaneelin virtajännite kuvaaja säteilyintensiteetin vaihdellessa (JA Solar 2015). 

 

Kuvaajassa 8 on esitetty säteilyintensiteetin vaikutus aurinkopaneelin virta-

jännitekuvaajaan. Kennolämpötila on kuvaajan tilanteessa vakio. Pystyakselilla on virta 

ja vaaka-akselilla jännite. Kuvaajasta huomataan, että säteilyintensiteetti vaikuttaa 

suoraan oikosulkuvirran arvoon. Virran riippuvuus säteilyintensiteetistä on lähes 

lineaarinen. Piirin jännitteeseen vaikutus on vähäisempi. Käytännön toimintaolosuhteissa 

aurinkopaneelin vastaanottaman säteilyintensiteetin nousu aiheuttaa myös 

kennolämpötilan nousua, koska aurinkopaneelille tulevasta säteilyintensiteetistä valtaosa 

muuttuu lämmöksi.  

3.9 Lämmönsiirto aurinkopaneelitasolla 

Tässä kappaleessa kuvaillaan sanallisesti aurinkopaneelin lämmönsiirtoa. 

Aurinkopaneelille saapuu auringosta energiaa säteilylämmönsiirrolla. Auringon säteily 

muuttuu aurinkopaneelissa lämmöksi ja sähköksi. Aurinkopaneeli pystyy hyödyntämään 

vain osan auringon säteilystä ja sen säteilyspektristä. Auringon säteilyintensiteetin osa, 

jota ei pystytä muuttamaan sähköksi, muuttuu aurinkopaneelissa pääasiassa lämmöksi 

(Krauter 2005, 150). 



44 

 

3.9.1 Johtumislämmönsiirto 

Aurinkopaneelissa johtumista tapahtuu kennojen, Eva – kalvojen, lasin, taustalevyn ja 

kehyksien välillä. Aurinkopaneelin ulkopinnat: lasi, taustalevy, kehykset ja haaroitusrasia 

siirtävät puolestaan paneelin sisältä tulevaa lämpöä ympäristöön.    

3.9.2 Konvektiolämmönsiirto 

Aurinkopaneelin ulkopinnoista ympäristöön lämpöä siirtyy johtumisen lisäksi 

konvektiolla. Virtaava fluidi on ilma, joka jäähdyttää aurinkopaneelin pintoja. 

Asennustapa vaikuttaa oleellisesti konvektiolämmönsiirtoon aurinkopaneelissa. 

Maatelineisiin asennetuissa aurinkopaneeleissa ilma pääsee virtaamaan vapaasti paneelin 

eri puolilla, jolloin konvektiolämmönsiirtoa on tehokkaampaa verrattuna integroituihin 

ratkaisuihin. Katon päälle asennettaessa paneelin takaosan ja katon väli määrittää 

puolestaan paneelin takaosan konvektiolämmönsiirtoa (Brinkworth 2005, 1-2). In-roof 

asennukset, joissa paneeli asennetaan katon pintaan kiinni, ei konvektiolämmönsiirtoa 

juurikaan tapahdu paneelin takapuolella. Virtaavan fluidin liikkeeseen vaikuttavat tuuli 

ja paneelin pinnassa lämpenevän ilman tiheyden lasku (Krauter 2005, 159-161). 

Konvektiolämmönsiirtoa voidaan lisätä aktiivisesti tai passiivisesti. Aktiivinen ratkaisu 

tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi puhaltimella tuotettavan viilennyksen hyödyntämistä 

(Adaramola 2015, 141). Passiivinen lämmönsiirron lisäys puolestaan tarkoittaa 

esimerkiksi kappaleen/järjestelmän rakenteellista muokkaamista lämmönsiirtoa 

tehostavaan suuntaan. Tässä työssä keskitytään tutkimaan asennustavan vaikutusta 

aurinkopaneelin toimintaan. Aktiivinen puhaltimilla toteutettava viilennys kuluttaa 

sähköenergiaa ja lisää järjestelmän kuluvien osien määrää. Lisäämällä 

konvektiolämmönsiirtoa saadaan kennon lämpötila laskemaan, jolloin 

sähköntuottohyötysuhde kasvaa. Ympäristön olosuhteisiin ei pystytä vaikuttamaan, mutta 

esimerkiksi paneelin takaosan ja katon väliseen etäisyyteen voidaan vaikuttaa. 

Lämmönsiirtopinta-alaa kasvattamalla voitaisiin lisätä konvektiolämmönsiirtoa 

esimerkiksi ripoja käyttämällä (Ibid). Kyseistä vaihtoehtoa ei tässä työssä kuitenkaan 

tarkastella.  
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3.9.3 Säteilylämmönsiirto 

Aurinkopaneeli lähettää ympäristöön lämpösäteilyä. Aurinkopaneelin yläpinnan sekä 

taivaan ja maan välillä esiintyy säteilylämmönsiirtoa. Nettolämpövirta kohdistuu 

ympäristöön aurinkopaneelin lämpötilan ollessa ympäristöä korkeampi. 

Aurinkopaneelista siirtyy siis maahan ja taivaaseen enemmän energiaa säteilemällä, mitä 

näistä lähteistä siirtyy aurinkopaneelille. (Krauter 2005, 153.) 

3.9.4 Yhteenveto lämmönsiirrosta 

Aurinkopaneelin ja ympäristön välillä energiaa siirtyy johtumis-, konvektio- ja 

säteilylämmönsiirroilla. Konvektiolämmönsiirtoa voitaisiin lisätä aktiivisesti, mutta se 

lisäisi laitteiston huollettavien osien määrää. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu 

yksinkertaistetusti aurinkopaneelin lämmönsiirtomuotoja.   

 

Kuva 18. Aurinkokennon energiatase. 
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Kuvassa 18 on havainnollistettu aurinkopaneelin energiavirtoja ja lämmönsiirtomuotoja.  

Systeemiin sisään tuleva energiavirta koostuu puhtaasti auringon säteilystä. Systeemistä 

poistuvia energiavirtoja ovat puolestaan sähköteho, heijastuneena säteilynä menetetty 

energiavirta, konvektio- ja säteilylämpövirta paneelin molemmin puolin.  

3.10 Luotettavuus ja kestävyys 

Aurinkopaneelien lasin rikkoutumista voivat aiheuttaa asennusvirheet ja väärien 

kiinnikkeiden käyttö. Paneeleita kiinnitettäessä liian tiukkaan kiristetyt ruuvit voivat 

aiheuttaa lasin halkeamisen. Kuljetusvaurioilla on suuri vaikutus aurinkopaneelien 

toimintakykyyn. Kuljetuksen aikana hajonnut lasi saattaa vahingoittaa myös 

aurinkokennoja.  

Aurinkopaneelin elinikään vaikuttavia tekijöitä ovat mekaaninen rasitus, ilman kosteus, 

lämpötila ja valmistusvirheet. Ohitusdiodien kestävyys on merkittävimpiä paneelin 

toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tyypillisen standardihyötysuhteen aurinkopaneelin, 

jossa on etukontaktit, kennolämpötila voi kohota noin 132 °C ympäristön lämpötilan 

yläpuolelle (Hasselbrink et al. 2015, 14). 

3.10.1 Syyt ja seuraukset 

Aurinkopaneelien suorituskykyä alentavat tekijät voidaan luokitella viiteen luokkaan: 

materiaalien, kytkentöjen, puolijohteiden, kiinnikkeiden hajoaminen sekä 

laminointikalvon irtoaminen. Materiaalien hajoaminen voi tarkoittaa niin lasin, 

takalevyn, liitäntärasian ohitusdiodien rikkoutumista kuin laminointikalvon värin 

muutoksia. Laminointikalvon tehtävä on eristää aurinkokennot ja niiden sisäiset 

kytkennät toimintaympäristöstään. Laminointikalvon irrotessa kennoista laskee kennoille 

pääsevän auringon säteilyn määrä ja samalla syntyvä ilmatasku heikentää kennojen ja 

lasin välistä lämmönsiirtoa. Laminointikalvon rikkoutuessa kennoista pääsee siirtymään 

vuotovirtaa lasiin, josta seuraa suorituskyvyn alenemista. Lasin hajotessa kosteus pääsee 

kosketuksiin aurinkokennojen kanssa, mistä seuraa myös vuotovirran määrän 

kasvaminen. Kehyksellisissä paneeleissa potentiaalia siirtyy myös alumiinisiin kehyksiin. 
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Aurinkokennojen keskinäisten juotosten laadun vaihtelu aiheuttaa sarjaresistanssin 

nousua. Laminointikalvo estää kosteuden pääsyn aurinkokennoilla. Kosteuden päästessä 

paneelin etu tai takapuolelta kosketuksiin kennon kanssa aiheutuu ruostumista ja 

vuotovirran määrän nousua. Kosteus siis lisää vuotovirtaa ja ruostuttaa aurinkokennoja. 

Lämpötilan nousu saa aurinkopaneelissa aikaan sarjaresistanssin nousua ja 

shunttiresistanssin alenemista, jotka alentavat kennon läpi kulkevan virran määrää.   

3.10.2 Ennakointi testien avulla 

Aurinkopaneelien hyötysuhteen kehittymistä käyttöajalla testataan erilaisin PID 

(Potential Induced Degradation) testein.  Testeissä aurinkopaneelin läpi johdetaan virtaa 

ja samalla paneelin lämpötila pidetään korkeana. Testien avulla pyritään simuloimaan 

aurinkopaneelin toiminta-arvojen muuttumista käyttöaikana. Aurinkopaneelien odotettu 

käyttöikä on vähintään 25 vuotta ja tästä ylöspäin. Lyhyillä kuormitustesteillä saatavat 

tulokset voivat poiketa todellisista käyttöiän aikaisista tuloksista. Aurinkopaneeleille on 

tehty myös käyttötestejä yli 20 vuoden ajalta. Nykypäivän kaupalliset aurinkopaneelit 

eroavat 20 vuotta vanhoista aurinkopaneeleista, mikä hankaloittaa nykypäivän 

aurinkopaneelien kestävyyden arvioimista pitkän aikavälin suorituskykytestien 

perusteella. Kaupallisten aurinkopaneelien kehityksen kulun takia on tuskin mahdollista, 

että 25 vuoden ajalle ajoitettu testijakso pystyisi antamaan oikeaa kuvaa vuonna 2041 

markkinoilla olevien aurinkopaneelien toiminnasta. 

3.10.3 Testituloksia 

Aurinkopaneelin hyötysuhde laskee käyttöaikana. Tämä vähentää 

aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun sähköenergian määrää vuosien saatossa. 

Aurinkopaneelin hyötysuhdetesteissä on ilmennyt, että ennen vuotta 2000 asennettujen 

aurinkosähköjärjestelmien aurinkopaneeleilla hyötysuhteen laskun mediaani on 0,5 % ja 

keskiarvo 0,8 % vuodessa.  (Jordan & Kurtz 2012, 6.)  

Ruotsissa on testattu 20 paneelin suorituskykyä 25 vuoden käyttöajan jälkeen. Testissä 

mukana olleista paneeleista yhden hyötysuhde oli laskenut puoleen. Keskimäärin 
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paneelien tehontuottokyky oli laskenut kuitenkin vain 3,8 %. Hyötysuhteen laskua 

voidaan pitää erittäin vähäisenä 25 vuoden aikajaksolla. Testi osoitti, että tehontuoton 

kannalta 25 vuoden pitoaika ei juurikaan heikentänyt aurinkopaneelien toimintakykyä 

Ruotsin ilmastossa. Aurinkokennojen laminoinnin kehityksestä voidaan huomata, että 

nykypäivänä hyötysuhteen lasku voisi olla vähäisempää, mitä aiemmin.  

Aurinkokennojen laminoinnin kehitys huomioiden voidaan olettaa nykytekniikan 

aurinkopaneeleille jopa vähäisempää hyötysuhteen laskua. (Hedström & Palmblad 2006, 

4.)  

Bloombergin tuoreessa selvityksessä laitettiin järjestykseen maailman 

pankkikelpoisimmat aurinkopaneelivalmistajat. Pankkikelpoisuuden arviointi perustui 

aurinkopaneelivalmistajien tuotteiden laatuun ja yrityksien talouden tilaan. 

Aurinkopaneelien valmistajien talouden kunto on tuotteiden laadun lisäksi tärkeä kriteeri, 

sillä se vaikuttaa yrityksen kykyyn vastata tuotteidensa takuusta. (Bloomberg 2016). 

Tutkimuksen perusteella pankkikelpoisin valmistaja on eräs kiinalainen yritys ja 

parhaimpien kymmenen joukkoon mahtuu niin yhdysvaltalaisia kuin myös esimerkiksi 

japanilaisiakin toimijoita.  

3.10.4 Tehontuottotakuu  

Aurinkopaneelien tehontuoton takaamiseksi aurinkopaneelivalmistajat ovat asettaneet 

tehontuottotakuita aurinkopaneeleille. Tyypillisessä tehontuottotakuussa aurinkopaneelin 

taataan tuottavan 10 vuoden käytön jälkeen 92 % ja 25 vuoden jälkeen 80 % 

nimellistehostaan. Tehontuottotakuu vähentää aurinkosähköinvestointien riskejä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty JA Solar Holdings Oy:n JAP6 DG -sarjan 

aurinkopaneelien tehontuottotakuu. 
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Kuva 19. JAP6 DG tehontuottotakuu (JA Solar 2016).  

 

Kuvassa 19 on esitelty JA Solar JAP6 DG -sarjan aurinkopaneelien tehontuottotakuu ja 

valmistajan myöntämä standarditakuu. JAP6 DG- aurinkopaneelit ovat tuplalasitettuja, 

eikä niissä ole kehyksiä. Valmistajan antama tehontuottotakuu on peräti 30 vuoden 

pituinen. Nykypäivän aurinkopaneelien tehontuottotakuu kattaa tyypillisesti 25 vuotta, 

kuten kuvan JA Standard -takuu.  
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4 RAKENNUKSEEN INTEGROITAVAT 

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

Tässä kappaleessa käydään rakennukseen integroitavista aurinkosähköjärjestelmistä läpi 

keskeiset asiat. Aluksi kuvataan määritelmät, jotka erottavat erilaiset 

rakennusympäristöön sijoitetut aurinkosähköjärjestelmä ratkaisut toisistaan. Tämän 

jälkeen esitellään rakennukseen integroituja aurinkosähköjärjestelmiä ja käydään läpi 

tekniikan yleistymiseen liittyvät haasteet. Lopuksi kerrotaan markkinatilanteesta ja 

kehitysnäkymistä. 

4.1 Määritelmä 

Aurinkosähköjärjestelmät jaotellaan rakennukseen integroitaviin (building-integrated 

photovoltaics – BIPV) ja rakennukseen liitettäviin aurinkosähköjärjestelmiin (building 

attached photovoltaics – BAPV). Kirjallisuudesta löytyy näille kahdelle asennustyypille 

määritelmiä, jotka osin poikkeavat toisistaan. Aurinkopaneeli on rakennuselementtinä 

vasta yleistymässä. Kattavia ja eksakteja määritelmiä ei vielä ole juurikaan laadittu. 

Seuraavaksi käydään läpi standardin ja kirjallisuuden mukaisia määritelmiä 

aurinkosähköjärjestelmille asennustyyppien mukaan. 

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENELEC:in prEN 50583 -standardin 

aurinkosähkö rakennuksissa mukaan aurinkosähköjärjestelmä on rakennukseen 

integroitu, mikäli se korvaa rakennuksen ulkopintamateriaaleja. Rakennukseen liitettävät 

aurinkosähköjärjestelmät ovat sen sijaan asennettu olemassa olevan rakennuksen osan 

päälle, eivätkä ne täytä muutoin BIPV -järjestelmän kriteerejä. Standardin mukaan 

rakennuksen osalta vaaditaan mekaanista vastustuskykyä, vakautta, tulen kestävyyttä, 

energiatehokkuutta, lämmön ja äänen eristyskykyä, eikä materiaali saa saastuttaa 

ympäristöä. (Reil F et al. 2012.) 
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Taulukko 2. Aurinkopaneeliasennuksien prEN 50583 luokitus. 

 

Taulukon 2 luokittelu pitää sisällään kaikissa luokissa sekä tuplalasitetut että vain 

etupuolelta lasia sisältävät taustalevylliset aurinkopaneelit. Molempia paneelityyppejä 

koskevat omat standardinsa. (Reil F et al. 2012.) 

The Solar Energy Application Centre (SEAC) määritteli: BAPV järjestelmät on asennettu 

rakennuksen katolle olemassa olevien rakennuselementtien päälle. Järjestelmien 

funktiona on tuottaa pelkästään sähköenergiaa. BIPV järjestelmät määriteltiin: 

järjestelmät koostuvat aurinkokennoista ja aurinkopaneeleista, jotka on integroitu 

Kategoria Sovelluskohde

A
Kallistettu, kattoon integroitu, ei 

sisään asennettu

Aurinkopaneelit on asennettu 0 - 75 

asteen kulmaan siten, että suurten 

lasisirujen putoaminen alaspäin on 

estetty

B
Kallistettu, kattoon integroitu ja 

katon sisään asennettu

Aurinkopaneelit on asennettu 0 - 75 

asteen kulmaan

C
Kallistamaton (pystysuora asennus) 

rakennukseen integroimaton

Aurinkopaneelit on asennettu 75 - 90 

asteen kulmaan siten, että takana 

este ehkäisee suurien lasin sirujen tai 

henkilöiden tippumisen alas

D
Kallistamaton (pystysuora asennus) 

rakennukseen integroitu

Aurinkopaneelit on asennettu 75 - 90 

asteen kulmaan

E

Ulkoisesti integroitu, joko 

rakennukseen upotettu tai 

upottamaton

Aurinkopaneelit on asennettu 

rakennuksen päälle ja ylimääräisen 

kiinnikekerroksen päälle
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rakennuksen julkisivuun osaksi rakennusta. BIPV järjestelmissä aurinkopaneelit 

korvaavat tavanomaisia rakennusmateriaaleja. Järjestelmä on mahdollista asentaa 

rakennusvaiheessa tai rakennuksen valmistumisen jälkeen. (Sinapis & Van De Donker. 

2013, 8.)  

Rakennukseen integroidut aurinkosähköjärjestelmät (BIPV) voidaan jakaa 

asennuskohteen mukaan neljään pääluokkaan, joita ovat viistokatto- (pitched roof), 

tasakatto- (flat roof) ja harjakatto- (curved roof), sekä seinäasennukset (facade). BIPV -

järjestelmä on mahdollista liittää rakennukseen rakentamisvaiheessa tai jälkeenpäin. 

(Sinapis & Van De Donker 2012, 8-9.) Rakennuksiin integroiduilla 

aurinkosähköjärjestelmillä voidaan saavuttaa energiantuotannon lisäksi myös muita 

hyötyjä, joita ovat: sääsuojaus, lämpö- ja äänieritys, varjostus, sekä esteettiset hyödyt. 

(Folkerts 2012, 4.) 

Aurinkopaneelien asennuskulmaan ei pystytä vaikuttamaan samassa määrin 

integroiduissa järjestelmissä, mitä esimerkiksi tasakaton päälle asennettavissa 

järjestelmissä voidaan tehdä. Asennuskulma voi BIPV -ratkaisuissa jäädä huonoksi 

tuotannon kannalta, kuten seinäasennuksen osalta todettiinkin. Aurinkopaneeleissa 

käytetään lasia, joka hajotessaan ja tippuessaan voi olla hengen vaarallista. 

Aurinkopaneeleilta yleisesti vaaditaan lumi- ja tuulikuorma kestävyyttä. Integroiduissa 

järjestelmissä voidaan tarvita vielä enemmän paineen kestävyyttä, koska paneelien päällä 

voi olla tarvetta liikkua esimerkiksi lumien pudottamisen aikana. Todellista 

asennustilannetta vastaavien lujuuslaskelmien tekeminen voi olla hankalaa, sillä 

paneelien lujuustekniset ominaisuudet ovat vajavaisia ja mitoitusvirheiden tekeminen 

voivat aiheuttaa riskejä ympäristölle. (Folkerts 2012, 4.)  

4.2 Kattoon integroitu aurinkosähköjärjestelmä 

In-roof aurinkosähköjärjestelmällä tarkoitetaan aurinkosähköjärjestelmää, jossa 

aurinkopaneelit on integroitu osaksi vesikattoa, jolloin ne sulautuvat rakenteisiin. 

Kyseiset järjestelmät korvaavat usein vain osan olemassa vesikattoa. Aurinkopaneeleilla 

voidaan esimerkiksi korvata tiilikaton tiilistä osa. Etenkin uusissa rakennusprojekteissa 
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tai katon uusimisen yhteydessä voisi tulla kyseeseen in-roof ratkaisun hyödyntäminen. 

Aurinkopaneeleita voidaan tällöin hyödyntää vesikattona. Ylimääräinen vesikatto ei ole 

tarpeellinen, mikäli aurinkopaneeleista rakennettava katto pystyy kestämään ympäristön 

kuormituksen (Frontini et al. 2015, 10). Kuvassa 20 on esillä in-roof ratkaisu. 

 

Kuva 20. In-roof (Artemis Building Systems). 

 

Kuvassa 20 aurinkopaneelit on integroitu osaksi kattoa ja osa vesikattomateriaalista on 

korvattu aurinkopaneeleilla. Jäljellä on kuitenkin myös normaalia vesikattomateriaalia. 

Toinen vaihtoehto on korvata koko vesikatto aurinkopaneeleilla, kuten seuraavassa 

kuvassa on tehty. 
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Kuva 21. Aurinkoasutus (Wikipedia 2009). 

 

Kuvassa 21 on esillä koko katon käsittäviä BIPV ratkaisuja. Kuva on otettu Saksan 

Freiburgissa sijaitsevasta Aurinkoasutus nimisestä asuinalueesta. Asuintalojen vesikatot 

on rakennettu kokonaan aurinkopaneeleista. Tällaisissa ratkaisuissa katon pinta-ala 

määrittää järjestelmäkokoa, mikä tarkoittaa yleensä mittavaa talokohtaista 

aurinkosähköjärjestelmää. Kattoon integroitujen aurinkosähköjärjestelmien 

sovelluskohteisiin lukeutuvat myös esimerkiksi autokatokset. Seuraavassa kuvassa on 

esitelty autokatos, jonka päällimmäinen katon kerros muodostuu aurinkopaneeleista. 
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Kuva 22. Autokatokset (Kosonen 2016). 

 

Kuvassa 22 on esillä autokatos, jonka päällimmäisenä osana on käytetty 

aurinkopaneeleja. Tavoitteena kohteessa on testata aurinkopaneelin soveltuvuutta 

katemateriaalina. Autokatoksien aurinkosähköjärjestelmän koko on 108 kWp. 

Autokatoksessa aluskatteena käytetään peltiä. (Kosonen 2014, 5 – 10.) 

4.3 Seinään kiinnitetty aurinkosähköjärjestelmä 

Seinäasennuksissa aurinkopaneelien asennuskulma on riippuvainen seinästä, mikä on 

tyypillisimmin pystysuorassa eli asennuskulma on 90°. Energiantuotannon näkökulmasta 

seinäasennus on yleensä epäedullinen. Korkeissa rakennuksissa potentiaalista 

seinäasennuspintaa on kuitenkin enemmän verrattuna katon pintaan. Suomessa seinään 

asennettujen aurinkosähköjärjestelmien määrä on vielä tähän kirjoitushetkeen mennessä 

vähäinen. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä 

seinään asennetuista aurinkovoimaloista Suomessa. Seinään asennettuja aurinkovoimalan 

osia on useita ja ne ovat osa 220 kWp kokonaisuutta, joka on rakennettu yliopistolle (LUT 
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2016). Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkovoimalasta osa näkyy seuraavassa 

kuvassa.  

 

Kuva 23. Seinään asennettu 39 kWp aurinkovoimala (LUT 2016). 

 

Kuvassa 23 on esillä osa voimalasta. Kuvassa näkyy osa tasakatolle asennetusta voimalan 

osasta, sekä valtaosa seinään asennetuista aurinkopaneeleista. Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto on edelläkävijä suomalaisen aurinkosähkön alalla. Yliopiston 220 kWp 

aurinkovoimala oli valmistuessaan Suomen toiseksi suurin. Ruotsissa on toteutettu 

mittava seinään integroitu aurinkosähkövoimala, joka sijaitsee Uppsalan Frodeparkenissa 

(Frontini et al. 2015, 39). Voimala koostuu 1 800 seinään integroidusta 

ohutkalvopaneelista, joiden yhteisteho on 100 kWp ja vuosituotto 70 000 kWh (Ibid). 

Ruotsalainen merkittävä seinään integroitu aurinkovoimala on esillä puolestaan 

seuraavassa kuvassa.  
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Kuva 24. Uppsalan Frodeparken (Frontini et al. 2015, 39).  

 

Frodeparkenin seinään integroitu aurinkovoimala on esitelty kuvassa 24. Rakennus 

suunniteltiin aurinkopaneelien mittojen ehdoilla, mikä paransi aurinkosähköjärjestelmän 

kustannustehokkuutta. Usein joudutaan toimimaan päinvastoin eli aurinkopaneelien tulee 

olla mitoitettu rakennuksen ehdoilla. Integroitujen aurinkosähköjärjestelmien yksi 

merkittävistä ongelmista on juurikin tarve kustomoida paneeleita, mikä johtaa kasvaviin 

investointikuluihin. (Frontini et al. 2015, 39.) 

4.4 Haasteet 

BIPV tekniikkaan liittyy myös haasteita. Aurinkopaneelien korvatessa tavanomaisia 

kattomateriaaleja niiden tulee pystyä täyttämään ulkopintamateriaalien vaatimukset. Yksi 

tällaisista vaatimuksista on vesieristys. Lisäksi järjestelmältä vaaditaan korvattua 

rakennuksen osaa vastaava kestävyys ja käyttöikä. Järjestelmältä voidaan vaatia myös 

esteettisiä ominaisuuksia, jolloin paneelien väriä, kokoa ja muotoa voidaan joutua 

muuttamaan. (Folkerts 2012, 4.) Standardipaneeleista poikkeavat ratkaisut nostavat lähes 
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poikkeuksetta aurinkosähköjärjestelmän toteuttamiskustannuksia. 

Aurinkosähköjärjestelmien ja kattomateriaalien neliöhintoja on arvioitu seuraavasti. 

 

Kuva 25. Kattomateriaalien hinnat (Frontini et al. 2015, 18). 

 

Kattomateriaalien ja aurinkosähköjärjestelmien loppuasiakkaiden maksamia neliöhintoja 

on esitelty kuvassa 25. Aurinkosähköjärjestelmät ovat huomattavasti kalliimpia 

verrattuna tavanomaisiin kattomateriaaleihin. Kuvaajassa ei ole huomioitu 

aurinkosähköjärjestelmien sähkön tuoton antamaa lisäarvoa. BIPV järjestelmistä koko 

katon ratkaisulla päästään lähelle tiilikaton päälle asennettavan BAPV järjestelmän 

hintaa. Kuvaaja osoittaa, että tavanomaiset kattomateriaalit ovat merkittävästi 

aurinkopaneeleja halvempia.  

Seinään asennettavat aurinkosähköjärjestelmät sen sijaan ovat neliöhinnaltaan lähempänä 

rakennusmateriaalien hintoja. Seinämateriaalien hintojen vaihtelu ja keskihinnat ovat 

korkeampia verrattuna kattomateriaaleihin. 



59 

 

 

Kuva 26. Seinämateriaalien neliöhintoja (Frontini et al. 2015, 18).  

 

Kuvassa 26 on vertailtu seinämateriaalien neliöhintoja erilaisissa käyttökohteissa. 

Julkisivun materiaaleja, kuten kiveä korvaavien seinään asennettujen BIPV järjestelmien 

neliöhinta vaihtelee välillä 100 – 600 
€

𝑚2, mikä tekee niistä kilpailukykyisen vaihtoehdon 

jo pelkästään hankintahinnaltaan. Erikoisratkaisuissa BIPV järjestelmien hinta kuitenkin 

kohoaa. 

Kattoon integroiduissa ratkaisuissa aurinkopaneelin takaosan ilmavirtaus voi rajoittua tai 

sitä ei välttämättä esiinny ollenkaan. Lämmönsiirto aurinkopaneelista ympäristöön 

heikkenee tällöin ja aurinkopaneelin lämpötila kohoaa. Kennolämpötilan nousu heikentää 

puolestaan aiemmin mainitulla tavalla aurinkopaneelin hyötysuhdetta ja tehontuottoa.  

Aurinkopaneeleja ei tulisi varsinkaan asettaa suoraan kiinni alla olevaan 

kattomateriaaliin, koska aurinkopaneelin takaosaa jäähdyttävä ilmavirtaus menetetään. 

Aurinkopaneeli pääsee tällöin jäähtymään tehokkaasti enää yläpuolelta ja paneelin 

lämpötila kasvaa.  

Sähköntuottohyötysuhteen alenemisen lisäksi materiaalikestävyyden kanssa voi tulla 

ongelmia. Kattomateriaalien ja aurinkopaneelin laminointikalvon osalta kyseeseen voi 

tulla pehmenemistä tai jopa sulamista. Kattomateriaaleista bitumille voi esimerkiksi jopa 
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sulaa. Aurinkopaneelien lämmönsiirtoon kannattaakin suhtautua vakavasti, jotta 

kestävyyden ja sähköntuotannon kannalta ei toivottuihin tilanteisiin ei jouduttaisi.  

Aurinkopaneelin takaosan ja aluskatteen välinen kohtisuora mitta, jota voidaan kutsua 

myös tuuletusväliksi, vaikuttaa ilman virtaukseen paneelin takana. Pienellä 

tuuletusvälillä konvektiolämpövirta paneelin takana jää pieneksi ja liian ison 

tuuletusvälin jättäminen nostaa rakennuskustannuksia ja tuo rakennusteknisiä haasteita. 

Optimaalisen tuuletusvälin valinta on keskeisessä roolissa in-roof järjestelmien 

suunnitteluprosessissa.  

Toinen merkittävä haaste in-roof järjestelmissä liittyy kestävyyteen. Aurinkopaneeleista 

kootun katon tai sen osan tulisi pystyä estämään veden ja esimerkiksi lian pääseminen 

katon läpi. Aurinkopaneelien väliset saumat ovat haasteellisia, koska niistä kohdista katto 

vuotaa herkimmin. Saumojen tiiveyden ja kestävyyden varmistaminen on välttämätöntä. 

Aurinkopaneelissa itsessään lasin ja kehyksien välinen sauma ratkaisee. Lisäksi paneelien 

väliin jäävät saumat ovat mahdollisia vuotokohtia. Saumojen tiivistäminen on 

vesieristyksen kannalta ratkaiseva tekijä. Suomen olosuhteissa täytyy ottaa myös 

huomioon lämpötilan vaihtelut talvella. Talven aikana sade voi tulla lumena tai vetenä. 

Vesi- tai räntäsateen jälkeen lämpötila voi laskea saman päivän aikana pakkaselle. Tällöin 

saumojen väliin päässyt vesi jäätyy. Veden ominaisuuksiin kuuluu tilavuuden 

kasvaminen olomuodon muuttuessa nesteestä kiinteäksi aineeksi. Saumojen väliin 

päässyt vesi siis laajenee ja rakenteiden rikkoutuminen on mahdollista. 

Rakennukseen integroitavien aurinkosähköjärjestelmien yleistymistä hidastavat haasteet. 

Integroitavan aurinkosähköjärjestelmän tulee vastata ominaisuuksiltaan korvattavan 

rakennuselementin ominaisuuksia. Järjestelmän tulee olla lisäksi helppo ja nopea asentaa. 

Kiinnitysjärjestelmän tulee olla riittävän yksinkertainen. Energian tuotannon 

näkökulmasta rakennukseen integroiminen vähentää tuotettua energiaa verrattuna katon 

päälle asennettaviin järjestelmiin. Energian tuotannosta saatavat taloudelliset hyödyt 

vaikuttavat aurinkosähköinvestointien kannattavuuteen. Integroidut ratkaisut kilpailevat 
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investointihinnallaan BAPV järjestelmien kanssa. BIPV järjestelmien hintojen saaminen 

kilpailukykyiseksi kattoasennuksissa voi olla haastavaa. (Folkerts 2012, 8.)   

Rakennuksen osien vaihtaminen aurinkopaneeleihin lisää usein rasituksia. 

Kattomateriaalien painon lisääntyessä vaaditaan katon tukirakenteilta enemmän 

kantavuutta. Kattoon integroidut aurinkopaneelit jäävät katon päälle asennettavia 

paneeleita alemmas, jolloin varjostumien määrä lisääntyy. Varjostumien minimoimiseksi 

aurinkopaneelien sijoitus joko joudutaan suunnittelemaan tarkemmin tai tuotannon 

hyväksytään olevan heikompi. Aurinkopaneelit sisältävät lasia, jonka korvaaminen 

rakennusturvallisuuden kannalta paremmalla materiaalilla lisäisi mahdollisuuksia 

aurinkopaneelien rakentamiskäytössä. (Folkerts 2012, 8.) 

Aurinkosähköjärjestelmien asennukselta vaaditaan helppoutta ja nopeutta. 

Monimutkaiset kiinnitysjärjestelmät vaativat paljon aikaa ja erityisasiantuntemusta, mikä 

nostaa järjestelmän asennuskustannuksia. Yksilölliset ratkaisut voivat vaatia edellä 

mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös muita standardipaneeleista poikkeavia 

ratkaisuja paneelien ja edelleen kennojen suhteen. Tällä voi olla negatiivista vaikutusta 

järjestelmän sähköntuotantohyötysuhteeseen. Läpinäkyvät aurinkopaneelit voivat 

esimerkiksi olla esteettisesti hienoja, mutta hyötysuhteeltaan standardiratkaisuja 

alhaisempia. Rakennukseen integrointiin liittyy myös mahdollinen kennolämpötilan 

nousu, joka heikentää myös hyötysuhdetta. (Folkerts 2012, 4.) 

4.5 Rakennukseen integroitujen aurinkosähköjärjestelmien 

markkinaosuus 

Rakennukseen integroitavien aurinkosähköjärjestelmien osuus kaikesta maailman 

aurinkosähkökapasiteetista on vielä tällä hetkellä vähäistä. BIPV järjestelmien määrän 

kasvua on ennustettu seuraavasti tuleville vuosille. 
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Kuvaaja 7. BIPV markkinaennuste (Folkerts 2012, 11). 

 

Kuvaajassa 9 on Pike Researchin toteuttama markkinaennuste uusille BIPV asennuksille. 

Kuvaajassa punaisella on merkitty voimakkaamman ja sinisellä maltillisemman kasvun 

ennusteet. Huomionarvoista on merkittävä nousu vuoden 2009 tasosta ennustettuun 2016 

tasoon. Markkinan ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuosien 2014 ja 2016 välisenä 

aikana. 

 

 

Kuvaaja 8. BIPV markkinaennuste (Folkerts 2012, 11). 
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Kuvaajassa 10 on esitetty BIPV markkinaennuste alueittain. Kuvassa on eritelty erilaisilla 

väreillä edustetut markkina-alueet: Sininen Eurooppa, punainen Aasia, vihreä Pohjois-

Amerikka ja violetilla muut alueet. Kuvaajasta 10 nähdään, että, etenkin Pohjois-

Amerikan ja Aasian markkinoille ennustetaan merkittävää kasvua. BIPV markkinoiden 

osuus BAPV markkinoista on kuitenkin vain muutaman prosentin luokkaa nykypäivänä. 

(Rekinger & Frauke 2014, 9.)  
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5 TEKNILLISTALOUDELLINEN TARKASTELU 

Tässä osiossa kerrotaan aurinkosähköjärjestelmän tuotannon simuloinnista. 

Aurinkosähköjärjestelmien tuotannon ennustamiseen ja simulointiin on kehitetty monia 

erilaisia ohjelmia. Tällaisilla työkaluilla voidaan mitoittaa ja suunnitella 

aurinkosähköjärjestelmiä erilaisiin kohteisiin. Tässä kappaleessa käsitellään myös jo 

valmiita kaupalliselle asteelle ehtineitä In-roof toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi käydään läpi 

yrityksen sisäistä tuotekehitystä esimerkkitapauksen avulla. 

5.1 Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon mallintaminen 

Aurinkosähköjärjestelmän ja edelleen yksittäisen aurinkopaneelin toiminta on 

ympäristöstä riippuvaista, kuten tässä työssä on aiemmin todettu. Jo pelkästään seuraavan 

päivän sään ennustaminen tarkasti on mahdotonta. Ympäristön olosuhteet vaihtelevat 

koko ajan, mikä vaikuttaa myös aurinkosähköjärjestelmän toimintaan. Sään muutoksista 

tehdään jatkuvasti lyhyen aikavälin ennusteita joiden tarkkuus ja informaatio ovat hyvällä 

tasolla. Pitkän aikavälin ennusteet ovat sen sijaan epätarkempia. Sään ennustaminen 

kahden kuukauden päähän luotettavasti ei ole käytännössä mahdollista. 

Aurinkosähköjärjestelmien tuotantoa simuloivat ohjelmat hyödyntävätkin usein menneitä 

tilastoituja säätietoja, sekä niiden keskiarvoja. GreenEnergy Finland Oy:llä on käytössä 

tällä hetkellä PV*SOL ja PVsyst ohjelmistot.  

Simulointiohjelmat hyödyntävät ilmasto-olosuhteiden mittaamisessa historiatietoja 

tarjoavia palveluita. Yksi tunnetuimmista tällaisia palveluja tarjoavista yrityksistä on 

Meteonorm. Yrityksellä on hallussaan ilmastodataa kymmenien vuosien ajalta yli 8 000 

mittausasemalta ympärimaailmaa. Ympäristön tilan taltioinnissa on käytetty kaiken 

kaikkiaan 29 parametria. Ympäristöolosuhteet ovat erittäin voimakkaasti paikasta 

riippuvaisia. Lappeenrannan lentokentällä ja teknillisellä yliopistolla jo pelkästään 

lämpötilan vaihtelussa voi esiintyä asteiden muutoksia. Lämpötilan vaihtelu voi toisaalta 

olla merkitykseltään hyvin pientä verrattuna esimerkiksi tuulen nopeuden ja suunnan 

muutoksiin. Aurinkosähköjärjestelmän sijainnin vaikutus ympäristössään voi olla myös 

hyvin merkitsevää. Yksittäisten rakennusten vaikutus voi jo pelkästään aiheuttaa virhettä 
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aurinkosähköjärjestelmän toimintaa määritettäessä kilometrien päässä olevien 

säähavaintoasemien tietoja hyödynnettäessä. 

5.2 Aurinkokennon toimintalämpötilan määrittäminen 

Aurinkokennon toimintalämpötila määrittää sähkön tuottohyötysuhdetta, kuten aiemmin 

on todettu. Toimintalämpötilan määrittäminen matemaattisesti olemassa olevalle 

ilmastodatalle on haastavaa. PV*SOL Premium 2016 määrittää tuntikeskiarvoja 

aurinkopaneelin toimintatilalle seuraavan yhtälön avulla. Tuntitarkkuudella 

kennolämpötila oletetaan määräytyvän stationääritilan mukaan. Ohjelma laskee 

kennolämpötilan seuraavasti. 

 
𝑇cell = 𝑇amb + 𝐷𝑇 ∙

𝐸

𝐸STC
  

(5) 

missä 

𝑇cell aurinkokennon lämpötila     [K] 

𝑇amb ympäristön lämpötila    [K] 

DT säteilymäärän lämpötilakerroin    [
1

𝐾
] 

E säteilyteho      [
𝑊

𝑚2] 

𝐸𝑆TC säteilyteho STC -olosuhteissa    [
𝑊

𝑚2
] 

Yhtälö 5 huomioi olosuhteista ympäristön lämpötilan ja säteilyintensiteetin. 

Asennustyypin vaikutus arvioidaan ainoastaan DT parametrilla. Seuraavassa taulukossa 

esitetään käytettävät arvot asennustyypeittäin.  
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Kuva 27. Asennustyypin vaikutus (PV*SOL 2016).  

 

Kuvassa 27 on esitetty PV*SOL Premium ohjelmiston käyttämät DT arvot. Pohdittaessa 

erilaisia asennustapoja voidaan sanoa, että DT arvot voivat vaihdella asennuskohtaisesti. 

Kattoon integroiduissa järjestelmissä paneelin takaosan ja alla olevan pinnan välinen 

etäisyys voi vaihdella erilaisten kiinnitysratkaisujen välillä. Vertailtaessa DT -arvoja roof 

parallel (katon päälle asennetut paneelit) ja roof integrated – rear ventilation (kattoon 

integroidut paneelit, joiden takana virtaa ilma) huomataan, että arvot eivät juuri poikkea 

toisistaan. Sen sijaan roof integrated – no real ventilation (kattoon integroidut paneelit, 

joiden takana ei virtaa ilma) DT eroaa huomattavasti näistä arvoista. Huomion arvoista 

on suuri ero integroitujen ratkaisujen välillä. Minuuttitason tarkastelussa PV*SOL 

Premium arvioi aurinkopaneelin energiatasetta dynaamisen mallin avulla.  

 𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶panel +

𝑑𝑇panel

𝑑𝑡
  

(6) 

missä 

𝑑𝑡 ajan muutos     [s] 

dQ lämpövirran muutos    [W] 
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𝐶panel aurinkopaneeli lämpökapasiteetti    [
𝐽

𝐾
] 

𝑑𝑇panel aurinkopaneelin lämpötilan muutos   [𝐾] 

Kaikkien aurinkopaneelien lämpökapasiteetille ohjelma olettaa arvoksi 830 kJ/KgK. 

Paneelin paino määrittää täten ominaislämpökapasiteettia. Aurinkopaneelien 

ominaislämpökapasiteetit voivat todellisuudessa vaihdella. Lämpöhäviöt ohjelma 

määrittää seuraavasti:  

 𝑑𝑄losses

𝑑𝑡
= 𝑈𝐴 · (𝑇panel − 𝑇amb) 

(7) 

missä 

𝑑𝑄𝑙osses lämpöhäviöt     [W] 

UA lämmönsiirtokerroin    [
𝑊

𝐾∙𝑚2]

   

Aurinkopaneelien lämmönsiirtokerroin määritetään seuraavasti: 

 
𝑈𝐴 =

𝐸STC

𝐷𝑇
  

(8) 

PVsyst ohjelmistossa kennolämpötila perustuu David Fairmanin luomaan 

lämpötilamalliin. 

 
𝑇module =  𝑇ambient +

𝐸 ∙ 𝛼 ∙ (1 − 𝑛𝑒𝑙)

𝑈0 + 𝑈1 ∙ 𝑊
 

                           (9) 

missä 

𝐸 aurinkopaneelille saapuva säteilyintensiteetti   [K] 

W tuulen nopeus     [
𝑚

𝑠
] 
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𝑈0 staattinen lämmönsiirtokerroin   [
𝑊

𝐾∙𝑚2] 

𝑈1 konvektio lämmönsiirtokerroin                      [
𝑊

𝐾∙𝑠∙𝑚3] 

𝛼 absorptiokerroin          [-] 

5.3 Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon simulointi 

 

Tässä osiossa vertaillaan asennustapojen vaikusta aurinkopaneeliston tuottamaan tehoon. 

Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon simulointi on toteutettu PV*SOL Premium 2016 

ohjelmistolla kolmella erilaisella asennustavalla. Asennustapa A edustaa perinteistä katon 

päälle asennettavaa aurinkosähköjärjestelmää. Asennustapa B kattoon integroitua 

ratkaisua, jossa ilma pääsee virtaamaan paneelin takana. Asennustapa C kuvastaa 

integroitua ratkaisua, jossa paneelien takana ei virtaa ilma. Kaikissa vaihtoehdoissa 

aurinkopaneelit on suunnattu etelään kaltevuuskulmassa 18°, mikä vastaa tyypillistä 1:3 

kattoa. Vertailuarvoina käytetään aurinkosähköjärjestelmän DC tehontuottoa yhtä 

asennettua kilowattipiikkiä kohti.  

Taulukko 3. Tuotannon simulointi PV*SOL. 

 

Taulukkoon 3 on koottu aurinkosähköjärjestelmän tuotantomallinnus erilaisilla 

asennustavoilla. Asennustavalla A saavutetaan suurin tuotanto. Asennustavalla B 0,72 % 

ja asennustavalla C 3,29 % vähemmän. Asennustapojen vaikutus sähkön tuotantoon 

Aika Asennustapa A [kWh/kWp] Asennustapa B [kWh/kWp] Asennustapa C [kWh/kWp]

Tammi 7,5 7,5 7,5

Helmi 22,4 22,4 22,2

Maalis 78,7 78,3 76,6

Huhti 130,6 129,6 126,0

Touko 145,1 143,9 139,6

Kesä 146,0 144,8 140,6

Heinä 150,6 149,3 144,6

Elo 104,3 103,6 101,1

Syys 74,1 73,7 72,1

Loka 27,7 27,6 27,3

Marras 7,5 7,5 7,5

Joulu 3,4 3,4 3,4

Vuosi 898,1 891,7 868,5
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vaihtelee eri vuoden aikoina. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty erot tuotannossa 

kuukausitasolla. 

 

Kuvaaja 9. Asennustavan vaikutus tuotantoon.  

 

Kuvaajassa 11 on esitetty B ja C asennustavalla toteutettujen järjestelmien paneelien 

tuotantojen erot verrattuna asennustapa A:han. Kuvaajasta huomataan, että maaliskuusta 

lokakuuhun asennustavalla C saavutetaan yli 2,5 % vähemmän tuottoa. Asennustavalla 

B ero pysyy alle prosentissa koko vuoden ajan.  
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Taulukko 4. Tuotannon simulointi PVsyst. 

 

Taulukossa 4 on puolestaan PVsyst -ohjelmistolla mallinnettuja tuotantotietoja. 

Ohjelmalla on mahdollista simuloida vain asennustapaa, jossa paneelien takana ei virtaa 

ilma ja ratkaisuja, joissa paneelit on asennettu lähelle katon pintaa. Molempia kuvataan 

integroiduiksi ratkaisuiksi. Ohjelmien välisiä tuloksia voidaan vertailla näin ollen 

oikeastaan vain asennustavan C perusteella. Simulointitulokset eivät poikkea juurikaan 

toisistaan taulukoiden 3 ja 4 perusteella. Vuodessa eroa syntyy vain 5,5 kWp, mikä 

vastaa 0,63 %:a. 

Aika Asennustapa B [kWh/kWp] Asennustapa C [kWh/kWp]

Tammi 8,3 8,3

Helmi 23,8 23,6

Maalis 80,6 78,8

Huhti 125,0 121,5

Touko 144,3 140,0

Kesä 143,4 139,1

Heinä 151,1 146,0

Elo 109,0 105,9

Syys 73,5 71,6

Loka 30,9 30,5

Marras 5,9 5,9

Joulu 2,9 2,9

Vuosi 898,7 874,0



71 

 

  

Kuvaaja 10. Simulointiohjelmien vertailu. 

 

Kuvaajassa 12 on vertailu PV*Sol ja PVsyst -ohjelmistojen simulointituloksista 

asennustavalla C. Vuosittaisten erojen tapaan kuukausitasolla simuloidussa energian 

tuotannossa ei ole juurikaan eroja. Simulointiohjelmilla saatujen tuloksien perusteella 

asennustavalla A ja C ero paneelien tuottamassa sähköenergiassa voi olla maksimissaan 

3,29 % vuositasolla. Eroon vaikuttaa moni simuloinnissa käytetty parametri, joista osa on 

sijaintiriippuvaisia, joten tuloksia ei voi tarkasti soveltaa muihin tilanteisiin ja sijainteihin. 

Muuttuvia tapauskohtaisia parametreja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien suoritusarvot, 

sijainti maapallolla ja vuosittaiset ilmasto-olosuhteiden vaihtelut.  

5.4 Testituloksia 

Asennustavan vaikutusta on tutkittu erilaisin testijärjestelyin. Tässä osiossa käsitellään 

kirjallisuudesta löytyvien testien taustoja ja tuloksia.   
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Kuva 28. Aurinkopaneelin asennustapoja (Viridian Solar 2014, 2).   

 

Kuvassa 28 on esitelty aurinkopaneelin asennustapoja, joita on käytetty toiminta-arvoja 

määrittävässä testissä. Testin suorituspaikkaa ei ole kerrottu, mutta testissä mukana olleet 

tahot ovat Iso-Britanniasta, joten testi on saatettu myös toteuttaa siellä. Oikealta 

vasemmalla kuvassa on maahan asennettu, eristetyn kattokerroksen päälle integroitu, 

eristeeseen kiinni integroitu, katon päälle asennettu ja eristämättömän katon päälle 

asennettu aurinkopaneeli. Mittaukset on suoritettu insolaatiolle, ympäristön lämpötilalle, 

sateelle, tuulen nopeudelle ja suunnalle. Mittausdataa on editoitu poistamalla tulokset yli 

4 m/s tuulella, tasaamalla insolaatio vaihteluita sekä poistamalla varjostustilanteet. 

Testissä käytettiin Clearline PV15 240 Wp aurinkopaneeleja, joiden tehon 

lämpötilakerroin on -0,509 
%

°C
. Jokainen aurinkopaneeli kytkettiin Enphase M215 

mikroinvertteriin. (Viridian Solar 2014.)   

Maa-asennuksessa aurinkopaneeli on kiinnitetty alumiinitelineeseen, joka mahdollistaa 

vapaan ilmanvaihdon paneelin takana. Katon päälle asennettu aurinkopaneeli kiinnittyy 

tiilikaton päälle siten, että tiilien ja paneelin takaosan väliin jää mittauspisteestä riippuen 

170 – 190 mm tilaa. Eristämättömän kattokerroksen päälle asennetun paneelin ja katon 

välissä on tilaa 20 mm pois lukien rimojen kohta. Eristetyssä versiossa aurinkopaneelin 

takana oleva katto on eristetty 100 mm kerroksella polyuretaania. Katon ja paneelin 

takaosan väliin on jätetty 25 mm tilaa. Kattoon kiinni asetetun paneelin takana ilma ei 

pääse virtaamaan ollenkaan. Kaikki paneelit on suunnattu etelään 35 asteen kulmassa. 



73 

 

Testi on toteutettu syys- ja joulukuun välisenä aikana 2013. Tiedon keräys on toteutettu 

minuutin resoluutiolla. (Viridian Solar 2014, 2.) 

 

Kuvaaja 11. Asennustavan vaikutus lämpötilajakaumaan.  

 

Kuvaajassa 13 on esitetty havainnollistamistarkoituksessa aurinkopaneelin ja ympäristön 

lämpötilaero säteilytehon funktiona testiajalta. Säteilytehon ollessa maksimissaan takaa 

eristetty aurinkopaneeli toimii noin 13 °C astetta kuumemmassa verrattuna katon päälle 

asennettuun aurinkopaneeliin. Maa-asennuksella saavutetaan lähes vastaava etu 

verrattuna katon päälle asennettuun aurinkopaneeliin. Huomionarvoista on pieni ero 

eristetyn ja eristämättömän in-roof ratkaisun välillä. Mittaustuloksien perusteella katon 

päälle asennettu aurinkopaneeli tuotti 3,1 % enemmän energiaa verrattuna 

eristämättömän katon päälle integroituun aurinkopaneeliin. Mittauksien toteuttamisessa 

yhteistyössä toimivat Cambridgen yliopiston tutkijat sekä Viridian Solarin ja Enphasen 

insinöörit. (Ibid.)   

Fraunhofer IWES:in tekemässä testissä erilaisten asennustyyppien suorituskykyä 

mitattiin 15°, 30° ja 45° kulmilla. Testi toteutettiin Fraunhoferin ulkotestilaboratoriossa 

Kasselissa. Osa asennustavoista näkyy seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 29. Kattoon integroitujen aurinkosähköjärjestelmien vertailu. (Firges et al. 2013, 1.) 

 

Kuvassa 29 on havainnollistettu testivoimaloita. Testeissä tutkittiin neljän erilaisen 

kattoon integroidun aurinkosähköjärjestelmän toimintaa. Kaikki neljä järjestelmää 

integroitiin osaksi tiilikattoa. Aurinkopaneelien toiminta- ja alapinnan lämpötila mitattiin 

PT 100 antureilla. Paneelien taakse muodostuvan kanavan ilmavirtausta tutkittiin myös. 

Edellä esitellystä testistä poiketen tässä testissä järjestelmät koostuivat 3 – 6 

aurinkopaneelista. Vertailussa oli mukana takaa eristettyjä paneelien asennusratkaisuja, 

sekä asennustapoja, joissa ilma pääsi virtaamaan paneelien takana. (Firges et al. 2013.)  

Testit osoittivat, että pilvisenä päivänä aurinkopaneelien toimintalämpötilassa ja 

tehontuotossa ei ollut juurikaan eroavaisuuksia. Vaihtelevalla säällä järjestelmien 

aurinkopaneelien toimintalämpötilan ero oli noin 6 °C ja sekin lyhyt aikaisesti. Kirkkaalla 

säällä ero kasvoi 12 °C. Testien perusteella pieni asennuskulma rajoittaa vapaata 

konvektiota aurinkopaneelien takaosassa. Ilmavirtauksen suunnalla on myös vaikutusta 

aurinkopaneelien keskinäisiin lämpötilaeroihin järjestelmässä. Testien perusteella katon 

päälle asennettu aurinkopaneeli tuottaa 2 – 3 % enemmän energiaa verrattuna kattoon 

integroituun takaa eristettyyn aurinkopaneelistoon. (Firges et al. 2013.) 

Italiassa toteutetussa suorituskykyvertailussa testattiin kolmea erilaista asennustapaa. 

Järjestelmä B edusti katon päälle asennettua 0,2 m katosta irti olevaa asennustapaa. 

Järjestelmä A integroitiin kattoon 0,04 m ilmaraolla eristävään aluskatteeseen nähden ja 
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järjestelmä C suoraan kiinni aluskatteeseen, jolloin kennojen ja eristävän aluskatteen 

väliin jäi 0,02 m etäisyyttä.  Testi toteutettiin elokuun 2009 ja kesäkuun 2010 välisenä 

aikana. Testin mukaan ero sähköenergian tuotannossa järjestelmien A ja C välillä oli alle 

3 %. Järjestelmässä C paneelin takaosan lämpötila kohosi hieman yli 75 °C, järjestelmän 

A 60 °C ja järjestelmän B 46,22 °C. Testin virhemarginaali oli 0,3 % 

lämpötilamittauksille.  

Testien perusteella aluskatteeseen kiinni integroidut aurinkopaneelit tuottivat 

enimmillään 3,1 % vähemmän sähköenergiaa verrattuna katon päälle asennettuihin 

aurinkopaneeleihin. Simuloiduissa tuloksissa erot olivat maksimissaan 3,29 %. Erot 

pienenivät simuloinneissa ja testeissä, mikäli paneelien taakse jätettiin ilmarakoa. 

Voidaan todeta, että pahimmassa tapauksessa oletettavasti menetetään noin 3 % 

vuosituotanto, mikäli aurinkopaneelit integroidaan täysin kiinni kattoon.  

5.5 Valmiit kaupalliset tuotteet 

Kaupallisia BIPV -aurinkosähkötuotteita oli Euroopassa arviolta noin 200 vuonna 2015 

(Frontini et al. 2015, 4). Seuraavaksi esitellään yksi tunnetun aurinkosähköjärjestelmien 

kiinnitysjärjestelmiä valmistavan yrityksen tuote (Plandach5 2015, 1).   

Kiinnitysjärjestelmän kauppanimi on Plandach5 ja se soveltuu sekä kehyksellisille että 

kehyksettömille aurinkopaneeleille (Ibid). Asennuskohteen katon kaltevuus tulee olla 

vähintään 20° (Ibid). Seuraavassa on esitelty havainnollistamistarkoituksessa kaksi kuvaa 

kyseisestä kiinnitysjärjestelmästä. 
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Kuva 30. Schletter Plandach5 kiinnitysjärjestelmä erilaisille paneeleille (Plandach5 2015, 1). 

 

Kuvassa 30 vasemmalla on kehyksellisiä piikidepaneeleja ja oikealla ohutkalvopaneeleja 

asennettuna Plandach5 kiinnitysjärjestelmällä. Vasemmalta kuvasta huomataan, että 

kyseisessä ratkaisussa paneelien väliin jää rako, josta vesi valuu alumiinikiskolle. 

Oikealla kuvassa näkyy alumiinikiskon poikkileikkaus. Aurinkopaneelien välisiin 

rakoihin joutuva vesi tulee katolta alas paneelien välistä kourua (numero 1 kuvassa) 

pitkin.  Kuvassa numerolla 2 on korostettu alumiinikiskon ja aurinkopaneelin kehyksen 

välinen sauma, jonka vesitiiveys määrittää sen, pääseekö vettä paneelin taakse. 

Kiinnitysratkaisussa numerolla 3 on merkitty alumiinikiskon päälle tuleva 

aurinkopaneelin ja kiskon kiinnittävä lista. Alumiinikiskon koko matkalta peittävä 

kiinnityslista on myös mahdollista saada valmistajalta. Kiinnityslistalla järjestelmän 

vesitiiveys paranee (Plandach5 2015, 1).  
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Kuva 31. Poikkileikkaus kiinnitystyypeistä (Plandach5 2015, 1). 

   

Kuvassa 31 on tarkempi poikkileikkauskuva kehyksellisille paneeleille ja 

ohutkalvopaneeleille käytettävistä kiinnikkeistä. Oikealla on ympyröity 

ohutkalvopaneelin ja kiinnikkeen välisistä kiinnityskohdista yksi. Alumiinisen 

kiinnikkeen ja paneelin välissä käytetään EPDM -kumitiivistettä, joka tiiveyden lisäksi 

myös estää paneelin pintaa vaurioitumasta puristusliitoksen vaikutuksesta.  

5.6 Case terassi 

Rakennuksen kattoon integroitavia aurinkosähköjärjestelmiä ei ole vielä tähän hetkeen 

mennessä otettu paljoakaan käyttöön Suomessa. GreenEnergy Finland Oy:n tavoitteena 

on kehittää omia tuotteita, joista osa tulee mahdollisesti kuulumaan tähän segmenttiin. 

Yksi tällaisista tuotteista on aurinkopaneeleita katteenaan hyödyntävä terassi. Ideana on 

korvata lasikattoisen terassin lasit aurinkopaneeleilla. Ensimmäisessä vaiheessa 

aurinkopaneeleina on tarkoitus käyttää tuplalasitettuja aurinkopaneeleita.  

5.6.1 Prototyyppi 

Prototyyppivoimalassa käytetään 8 kappaletta JA SOLAR JAP6 DG aurinkopaneelia, 

jotka korvaavat kokonaan terassin lasikaton. Seuraavassa on esitelty suunnittelukuva 

kyseisestä terassista. 
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Kuva 32. Terassin kattoon integroitu aurinkovoimala (Räty 2016b). 

 

Kuvassa 32 on havainnollistettu prototyyppiterassia, jonka vesikatto on rakennettu 

aurinkopaneeleista. Aurinkopaneeleina on käytetty standardikokoisia 

piikideaurinkopaneeleja, jolloin aurinkosähköjärjestelmän hinta pystytään asettamaan 

kilpailukykyiseksi. Aurinkopaneelien sijasta tällaisissa rakennuksen osissa käytetään 

usein lasia. Tuplalasitettuja paneeleja käytettäessä päästään usein jopa samoihin 

materiaalipaksuuksiin. Aurinkopaneelin etu- ja takaosan lasin väliin tulee ainoastaan 

ohuita aurinkokennoja ja erittäin ohuet EVA -laminointikalvot molemmin puolin, jotka 

kasvattavat vain vähän rakenteen paksuutta.  

5.6.2 Mekaniikka 

Terassiratkaisussa katon aurinkopaneelien mekaaninen kestävyys ympäristön rasituksia 

vastaan. Lasikatolle ilmoitetaan lumikuorman kestoksi 200 kg/𝑚2 (Keraplast 2016). 

JAP6 DG 260 Wp aurinkopaneelille ilmoitetaan puolestaan lumi- ja tuulikuormakestoksi 

5 400 Pa eli noin 530 kg/𝑚2. Hinta 8 mm paksulle, maksimissaan 850 mm leveälle ja 

3 800 mm pitkälle kattolasille on 61 €/𝑚2. Kuvan 28 mukaisessa terassissa käytettäisiin 
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ilman aurinkopaneeleja lasia (Keraplast 2016). Aurinkopaneeleista koostuvan katon 

pinta-ala: 

𝐴katto = 2 ∙ 4 ∙ 1,658 m ∙ 0,995 m = 16,5 𝑚2   

Aurinkopaneeli on leveämpi verrattuna kattolasiin, joten niitä ei voi suoraan vertailla 

keskenään. Aurinkopaneelirivin leveys on:  

𝑤katto = 5 ∙ 0,995 m + 4 ∙  0,045 m = 4,975 m   

850 mm leveitä laseja kuluisi tässä tapauksessa kuusi kappaletta sivuttaissuunnassa. 

Lasien pituus on 3 800 mm ja vastaavasti aurinkopaneeleilla kahden paneelin mitta eli 

𝑙katto = 2 ∙ 1,658 m + 0,045 m = 3,316 m   

Käytännössä siis aurinkopaneeleista tehty terassi on noin puoli metriä lyhempi tässä 

tapauksessa. Aurinkopaneeleja vaihtamalla voitaisiin päästä samoihin mittoihin 

verrattuna lasiin, mutta tällöin paneelikohtaiset kustannukset kasvaisivat. Oletetaan, että 

terassi on mahdollista tehdä aurinkopaneelin mittojen mukaan ilman merkittäviä 

lisäkuluja.  

5.6.3 Investointikustannukset 

Vertaillaan katon päälle asennettavien ja kattoon integroitujen aurinkopaneelien sekä 

kattolasien hintoja keskenään JAP6 DG 260 Wp aurinkopaneelien hintana käytetään 

1,17 
€

Wp
  (Pääkkönen 2016). Vertailu tehdään paneeleja ja kattolasia vertailemalla. 

Kattolasin neliöhinta on tiedossa ja aurinkopaneelien neliöhinnatkin voidaan laskea. 

Aurinkopaneelin pituus on 1,658 m, leveys 0,995 m ja paksuus 0,006 m. 

Vertailuaurinkopaneeliksi valitaan AS-6P30 260 Wp, jonka hinta on 0,78 
€

Wp
 (Ibid). 

Aurinkopaneelin pituus on 1,64 m, leveys 0,992 m ja paksuus 0,04 m. Terassin kattolasin 

hinta on 61 
€

m2 (Keraplast 2016). Muutetaan hinnat samaan yksikköön. JAP DG 260 Wp 

aurinkopaneelien neliöhinta on tällöin 
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260 Wp ∙ 1,17 
€

Wp

1,658 m ∙ 0,995 m
= 184,4 

€

m2
 

AS-6P30 260 W aurinkopaneelien neliöhinta on puolestaan 

260 Wp ∙ 0,78 
€

Wp

1,64 m ∙ 0,992 m
= 124,7 

€

m2
 

Kattolasin hinta on kaikista edullisin. AS-6P30 260 Wp aurinkopaneelien neliöhinta noin 

kaksi ja JAP6 DG 260 Wp aurinkopaneelien kolme kertaa kalliimpi, kun sitä verrataan 

kattolasiin. Edullisemmat aurinkopaneelit maksavat noin kolmasosan kalliimpia 

vähemmän. Vertaillaan kahden aurinkosähköjärjestelmän toteutusvaihtoehdon 

paneelikustannuksia. Järjestelmä A:ssa aurinkopaneelit asennetaan talon katon päälle ja 

vaihtoehdossa B aurinkopaneelit korvaavat terassin kattolasin.  

Vaihtoehdon A aurinkopaneelikustannukset 

 

0,78 
€

Wp
 ∙ 260 W ∙ 8 = 1622,4 € 

Vaihtoehdon B aurinkopaneelit maksavat puolestaan 

1,17 
€

Wp
 ∙ 260 W ∙ 8 = 2433,6 € 

Investoinnissa saatava säästö lasien jäädessä pois määritetään aurinkopaneelien pinta-

alan perusteella seuraavasti: 

61 
€

m2
 ∙ 1,658 m ∙ 0,992 m ∙ 8 = 805,1 € 

Vaihtoehdon B hinta, kun kattolaseja ei tarvita 

2433,6 € − 805,1 € =  1628,5 €  
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Vaihtoehdon A ja B investointikustannus on lähes sama. Aurinkosähköjärjestelmän 

muiden komponenttien oletetaan maksavan saman verran. Investointien hinta on tällöin 

lähes identtinen.   



82 

 

YHTEENVETO 

 

Suomessa ei tällä hetkellä ole vielä merkittävästi rakennukseen integroituja 

aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkopaneeleilla voidaan saavuttaa sähkön tuotannon lisäksi 

muitakin hyötyjä. Integroidulla järjestelmällä voidaan pyrkiä korvaamaan rakennuksen 

osia ja saamaan myös esteettisiä hyötyjä. Aurinkopaneelin suorituskyky sähkön 

tuotannossa riippuu lämpötilasta. Integrointi heikentää usein aurinkopaneelin 

lämmönsiirtoa nostaen kennolämpötilaa. Sähkön tuotossa ero katon päälle asennetun ja 

kattoon integroidun ratkaisujen välillä oli maksimissaan 3 % kirjallisuuteen perustuen. 

Eroon vaikutti merkittävimmin paneelin takaosan ja alla olevan kattokerroksen etäisyys 

toisistaan. Jo pienilläkin etäisyyksillä erot pienenivät.   

Sähkön tuotannon lisäksi paneelin lämpötilan nousu vaikuttaa aurinkopaneelin 

kestävyyteen ja käyttöikään. Suomen sijainti pohjoisella pallon puoliskolla pitää 

aurinkopaneelin toimintalämpötilan alhaisempana verrattuna esimerkiksi Meksikoon. 

Pitkän aikavälin suorituskykytestien perusteella on hankala arvioida nykyisten 

aurinkopaneelien kestävyyttä pitoajalla, koska tekniikka on kehittynyt huimasti jo 

pelkästään kymmenen vuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä tehdyt rasitustestit osoittavat 

aurinkopaneelien laadun parantuneen, mutta niidenkin avulla on hankalaa arvioida 

aurinkopaneelien toimintakykyä pitoajalla. Kiinnitysjärjestelmän kestävyys joutuu 

koetukselle veden jäätyessä. Kiinnitysjärjestelmien valinnassa tämä kannattaa huomioida 

tarkkaan. 

Rakenteiden korvaaminen aurinkopaneeleilla voi tuottaa säästöjä, mutta tämä on 

tapauskohtaista. Esimerkkinä käytetyn terassin tapauksessa aurinkopaneelit kannatti 

sijoittaa investointikustannuksia vertailtaessa terassin kattoon ennemmin kuin talon 

katolle. Tämä johtui pitkälti korvattavan kattomateriaalin hinnasta. Talon katolle 

toteutettavassa integroinnissa kiinnitysjärjestelmän hinta on ainakin vielä korkeampi ja 

todennäköisesti myös asennukseen käytettävä aika. Korvattavan kattomateriaalin hinnan 

tulisi olla korkeahko, jotta pelkästään taloudellisien syiden perusteella in-roof 
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aurinkosähköjärjestelmä olisi edullisempi investointi. Esteettiseltä kannalta integroitu 

järjestelmä voi kuitenkin olla mieluisampi vaihtoehto kuin katon päälle asennettavia 

aurinkopaneeleja hyödyntävä järjestelmä.  

Työn tavoitteena oli selvittää rakennukseen integroitujen aurinkosähköjärjestelmien 

soveltuvuutta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Aiheeseen liittyviä Pohjoismaissa toteutettuja 

testejä tai kirjallisuutta aiheesta ei ollut löydettävissä. Aiheen käsittely jouduttiinkin 

suorittamaan ilman olemassa olevia referenssejä. Käsittelyssä tukeuduttiin muissa 

Euroopan osissa tehtyihin tutkimuksiin. Aiheen vaatimustaso oli varsin korkea, koska 

pitkän aikavälin suorituskyvyn arviointi ilman pitkiä testijaksoja on hankalaa, ellei jopa 

mahdotonta. Työssä saatiin kuitenkin luotua yleiskuva integroitujen 

aurinkosähköjärjestelmien soveltuvuudesta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Työn 

tavoitteisiin päästiin. 
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