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Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta tulee tulevaisuudessa kasvattamaan uusiutuvien 

energiamuotojen suosiota entisestään. Tämän myötä aurinkosähköstä on tulossa yhä mer-

kittävämpi sähköntuotannon muoto maailmalla. 

Aurinkosähköjärjestelmien suosio on kasvanut maailmalla merkittävästi viime vuosien 

aikana. Suomessa suosion kasvu on ollut hitaampaa, mutta edistystä on täälläkin tapahtu-

nut. Suosion kasvun seurauksena ja osittain siitä johtuen, järjestelmien hinnat ovat laske-

neet merkittävästi ja aurinkosähköstä on tullut monissa paikoissa myös taloudellisesti 

kannattavaa. Hintojen laskulle löytyy useita syitä, joista merkittävimpinä voidaan pitää 

paneeleiden hintojen alenemista sekä järjestelmien hyötysuhteiden kehittymistä. 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmien kustannuksia, taloudel-

lista kannattavuutta sekä miten ja miksi nämä ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Li-

säksi arvioidaan kuinka kustannukset tulevat kehittymään tulevaisuudessa. Työssä keski-

tytään tarkastelemaan tilannetta erityisesti Suomen näkökulmasta. 
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1 JOHDANTO 

Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on saanut ihmiset ja valtiot miettimään energia-rat-

kaisuja yhä enemmän ilmaston näkökulmasta. Tämä on kasvattanut kiinnostusta uusiutu-

vaa energia kohtaan sekä myös sitouttanut valtioita vähentämään energiantuotannossa 

muodostuvan päästöjen määrää. Uusiutuvien energiamuotojen suosiota on lisännyt myös 

niiden kannattavuuden paraneminen, joka johtuu osittain järjestelmien kasvaneista hyö-

tysuhteista, alentuneista hinnoista sekä valtioiden tukitoimista uusiutuvaa energiaa koh-

taan. 

Suomi on muiden EU valtioiden mukana sitoutunut vuonna 2008 tehdyssä asetuksessa 

vähentämään kasvihuonepäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi Työ- ja elinkei-

noministeriön vuonna 2013 julkaiseman Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tausta-

raportin mukaan, Suomen hallitusohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on hiilivapaayh-

teiskunta. Tähän pyritään energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvien energiamuoto-

jen käytön tehostamisella. (TEM 2013, 11) Lisäksi joulukuussa 2015 käydyssä Pariisin 

ilmastokokouksessa aikaansaatu kansainvälinen sopimus tulee kasvattamaan valtioiden 

tahtoa vähentää päästöjä entisestään ja näin ollen kasvattamaan uusiutuvien energiamuo-

tojen osuutta energiantuotannossa. 

Aurinkosähkö on kokenut parina viime vuosikymmenenä huimaa suosion nousua maail-

manlaajuisesti. Koventunut kilpailu alalla on laskenut järjestelmien hintoja huomattavasti 

mikä on puolestaan kasvattanut aurinkosähkön suosiota entisestään. Lisäksi aurinkopa-

neeleiden hyötysuhteet ovat parantuneet jatkuvasti, mikä on laskenut järjestelmien inves-

tointikustannuksia. Monissa valtioissa on käytössä lisäksi erilaiset tukitoimenpiteet, joilla 

tuetaan aurinkosähkön käyttöä. 

Suomessa uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvaminen sähkön tuotannossa on ta-

pahtunut pääasiassa biopolttoaineiden ja tuulivoiman ansioista. Suomi onkin jäänyt hie-

man jälkeen aurinkosähkökehityksestä. Tämä todennäköisesti johtuu ainakin osittain 

melko yleisestä käsityksestä, ettei aurinkosähkö ole kannattavaa Suomessa. Tämä väite 
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ei pidä kuitenkaan täysin paikkaansa ja vaikka kehitys on ollut Suomessa jokseenkin hi-

dasta, on aurinkosähkön suosiossa tapahtunut kehitystä myös meillä. 

 

1.1 Tutkielman rajaus 

Tässä työssä tarkastellaan järjestelmien yleisyyttä, kustannuksia ja kannattavuuksia eri-

tyisesti Suomen näkökulmasta. Suomessa perinteisin muoto aurinkosähkölle on ollut mö-

kin katolla sijaitseva verkosta irti oleva järjestelmä. Tässä työssä keskitytään kuitenkin 

verkkoon liitettyihin järjestelmiin, koska näiden järjestelmien hintojen ja kannattavuuk-

sien tarkastelua voidaan pitää kiinnostavampana suuressa mittakaavassa. Tutkielmassa 

keskitytään tarkastelemaan erityisesti pienen (3-20 kWp) ja keskikokoisen (40–400 kWp) 

kokoluokan järjestelmiä. Näiden kokoluokan järjestelmien tarkastelu on mielekkäintä, 

koska työssä keskitytään erityisesti Suomen olosuhteisiin. 

Työssä tarkastellaan piikidekennoista valmistettuihin aurinkopaneeleihin, koska nämä 

kattavat tällä hetkellä noin 90 % maailman paneeleiden markkinoista. (Breyer et. al. 

2015b)  

1.2 Tutkielman tavoite 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä aurinkosähköjärjestelmän kustannukset 

koostuvat, miten paljon järjestelmät maksavat tällä hetkellä ja ovatko ne taloudellisesta 

näkökulmasta kannattavia. Työssä tarkastellaan myös kustannusten kehitystä, syitä kehi-

tykselle sekä arvioidaan hintojen kehitystä tulevaisuudessa.  

Kustannuksen suuruuksia ja osuuksia selvitetään myös esimerkkien avulla. Näiden esi-

merkkien kohdalla arvioidaan myös, ovatko kyseiset järjestelmät mahdollisesti kannatta-

via. 
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2 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

Yleiseen sähköverkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä koostuu karkeasti jaoteltuna 

kolmesta pääosasta: aurinkopaneeleista, vaihtosuuntaajasta sekä rakennuksen sähköver-

kosta. Aurinkopaneelit ovat sarjaan kytkettyjä aurinkokennoja, jotka ovat yleensä piistä 

valmistettuja puolijohdekomponentteja. Aurinkokennot tuottavat valosähköiseen ilmiöön 

perustuen auringon säteilystä tasasähköä. Vaihtosuuntaajalla, eli niin sanotulla invertte-

rillä, kennojen tuottama tasajännite muutetaan vaihtovirraksi. (Juntto 2012, 54)  

Aurinkopaneelien nimellisteho ilmoitetaan normaalisti piikkiwatteina (Wp), joka tarkoit-

taa tehomäärää jonka paneeli tuottaa standardiolosuhteissa kun paneelille tuleva säteily-

määrä on 1 000 W/m2. Todellinen paneelin tehomäärä vaihtelee tästä nimellisestä tehosta, 

riippuen mm. säteilyn määrästä, paneelin asennuskulmasta, lämpötilasta, paneelin puh-

taudesta ja järjestelmän muiden komponenttien hyötysuhteesta. (Motiva 2014a) Aurin-

kosähköjärjestelmien käyttöiäksi luvataan tavallisesti yli 20 vuotta. Paneeleiden sähkön 

tuotannon määrä laskee jonkin verran pitkän käytön aikana. Valmistajat lupaavat yleensä 

90 % suorituskyvyn nimellistehosta ensimmäisen kymmenen vuoden aikana ja 80 % toi-

sen vuosikymmenen aikana. (Wagner 2014, 241) 
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3 AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO MAAILMALLA JA SUO-

MESSA 

Aurinkosähkön tuotannon määrä on kasvanut maailmalla voimakkaasti viimeisen vuosi-

kymmenen aikana ja aurinkosähköstä on tulossa yhä merkittävämpi osa energiantuotan-

toa. Kuvassa 1 on esiteltynä kumulatiivinen asennettujen aurinkovoimaloiden kokonais-

kapasiteetin määrä megawatteina eri maanosissa sekä tämän kehitys vuodesta 2000 vuo-

teen 2013. (EPIA 2014, 17) 

  

Kuva 1.  Kumulatiivinen asennettujen aurinkopaneeleiden kokonaiskapasiteetin määrä eri 

maanosissa (mukaillen EPIA 2014, 17) 

 

Kuten kuvasta huomataan, aurinkopaneeleiden kapasiteetin määrä on moninkertaistunut 

maailmalla viime vuosien aikana ja suunnannäyttäjänä tässä on toiminut Eurooppa. Eu-

roopan suuren tuotantomäärän puolestaan selittävät erityisesti Saksan suuret panostukset 

aurinkoenergiaan.  

Vaikka Eurooppa onkin viime vuodet hallinnut aurinkosähkötilastoja, on Suomessa jääty 

tuotantomäärissä melko vähäiselle tasolle. Kahola (2015, 17) listasi pro gradu tutkielmas-

saan verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetin määrää, sekä tämän 
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suhdetta asukaslukuun eräissä Pohjois- ja Länsi-Euroopan maissa. Nämä tulokset on esi-

tetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Aurinkosähkökapasiteetit ja suhde asukaslukuun eräissä maissa (Kahola 2015, 17) 

 

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, on Suomen verkkoon kytketyn aurinkosähkökapasi-

teetin määrä huomattavasti vähäisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Jos lu-

kua vertaillaan Keski-Euroopan maihin, on ero entistäkin suurempi.  

Vaikka aurinkosähköntuotannon kehitys on ollut Suomessa hidasta verrattuna moniin 

muihin maihin, on Suomessakin kasvua tapahtunut viime vuosina. Kuvassa 2 on esitet-

tynä Suomen aurinkopaneeleiden kokonaiskapasiteetin määrää vuonna 2000, sekä tämän 

kehitystä vuodesta 2006 vuoteen 2014. (IRENA 2015b, 25) 
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Kuva 2. Aurinkopaneeleiden kokonaiskapasiteetti Suomessa (mukaillen IRENA 2015b, 25)  

 

Kuvasta 2 huomaamme, että Suomen aurinkosähkökapasiteetti on kaksinkertaistunut 

vuodesta 2006. Kapasiteetin määrä on toki edelleenkin vähäinen, mutta kehitys kertoo 

että kiinnostusta aurinkosähköä kohtaan löytyy myös Suomesta.  

3.1 Aurinkosähkön potentiaali Suomessa 

Melko yleisen käsityksen mukaan Suomen leveysasteilla saatavan auringonsäteilyn voi-

makkuutta pidetään liian pienenä, jotta siitä voitaisiin tuottaa sähköä kannattavasti. Tämä 

käsitys on kuitenkin osittain harhaluulo, ja maantieteellisestä sijainnista huolimatta Suo-

men aurinkosähkön tuotanto-olosuhteita voidaan pitää jopa yllättävän hyvinä. Taulukossa 

2 on esitelty esimerkkejä sähkön vuotuisesta potentiaalisesta tuotantomäärästä eri sijain-

neilla Suomessa, Virossa sekä Saksassa. Taulukossa on esiteltynä arvot, kun paneelit on 

sijoitettu vaakatasoon ja kun ne ovat sijoitettuna optimaaliseen kulmaan. (Purhonen & 

Silventoinen 2013) 
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Taulukko 2. Keskimääräinen sähköntuotannon määrä eri kohteissa (mukaillen Purhonen & Sil-

ventoinen 2013) 

Sijainti 
Keskimääräinen vuotuinen sähköntuo-

tanto [kWh/kWp] 

  Horisontaalisesti Optimaalisesti 

Turku, Suomi 732 893 

Lappeenranta, 
Suomi 

699 854 

Helsinki, Suomi 716 684 

Tallinna, Viro 733 880 

Pärnu, Viro 744 888 

Hamburg, Saksa 736 847 

Berliini, Saksa 761 877 

München, Saksa 877 1010 
 

Yllä olevasta taulukosta voimme huomata, että potentiaaliset tuotantomäärät Suomessa 

ovat keskimääräisesti pienemmät, kuin muissa vertailun kohteissa. Jos kuitenkin tarkas-

tellaan varsinkin optimaaliseen kulmaan sijoitettujen paneelien tuotantomääriä, ovat ne 

hyvin lähellä esimerkiksi Pohjois-Saksan arvoja ja joissakin tapauksissa päästään jopa 

korkeampiin arvoihin. Kuten aiemmin todettiin, on Saksa aurinkosähkön pioneerimaa ja 

sen vuotuinen tuotantomäärä on moninkertainen Suomen vastaavaan verrattuna. Näin ol-

len voidaan olettaa, että aurinkosähkön tuotannon kasvulle esiintyy potentiaalia myös 

Suomen leveysasteilla. 

Vaikka Suomen ja Pohjois-Saksan vuotuiset auringonpaisteen määrät ovat lähellä toisi-

aan, eroavat ne kuitenkin siinä, kuinka säteilyn määrä jakautuu eri kuukausien välillä. 

Tarkastellaan auringonsäteilyn määriä hieman tarkemmin eri kohteissa käyttämällä hy-

väksi PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) -paikkatietojärjestelmää. 

Tämä järjestelmä on Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ilmainen verkko-

työkalu, jonka avulla voidaan arvioida aurinkoenergian potentiaalista saatavuutta maan-

tieteellisesti. Kuvassa 3 on esitetty vuotuinen aurinkoenergian potentiaalinen tuotanto-

määrä optimaaliseen kulmaan asetetulla paneelilla Lappeenrannassa sekä Berliinissä eri 

kuukausina (European Comission, 2016). 
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Kuva 3. Auringon säteilyn määrä Lappeenrannassa ja Berliinissä (European Comission, 2016) 

 

Kuten kuvasta huomaamme, eroaa auringon säteilyn tehokkuuden määrä Lappeenrannan 

ja Berliinin osalta eri kuukausina. Talvisin Suomeen tulevan säteilyn määrä on pienempi 

kuin Berliinin vastaava arvo, kun taas kesäkuukausina päästään parhaimmillaan Lappeen-

rannassa jopa suurempiin arvoihin. Todelliset talvikuukausien lukemat voivat olla Lap-

peenrannassa jopa vieläkin alhaisemmat, sillä paneelit saattavat olla toisinaan lumen pei-

tossa. Tämä asettaakin omat haasteensa aurinkosähköntuotannolle ja sen kannattavuu-

delle Suomessa, kun tiedetään sähkönkysynnän olevan suurinta aikana, jolloin aurin-

kosähkön tuotanto on vähäisintä. 
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4 AURINKOSÄHKÖN KUSTANNUKSET 

Aurinkosähkötuotannon kokonaiskustannukset voidaan jakaa investointi- sekä käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksiin. Moniin muihin energiatuotantomenetelmiin verrattuna, au-

rinkosähkön käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat suhteessa pienet. Tämä johtuu pää-

asiassa olemattomista polttoainekustannuksista.  

4.1 Investointikustannukset 

Investointikustannusten voidaan sanoa koostuvat paneelin hinnasta, asennustyöstä, suun-

nittelutyöstä sekä järjestelmän muista sähkölaitteista. Kustannusten osuuksiin vaikuttaa 

olennaisesti järjestelmän kokoluokka. Pienemmissä järjestelmissä asennuksen kustan-

nukset nousevat suhteessa korkeammalle kuin suuremman kokoluokan järjestelmissä, 

joissa puolestaan paneelien hinta korostuu entisestään (Motiva 2016). Paneeleiden hin-

taan sisältyy lisäksi arvonlisävero, joka vaihtelee merkittävästi maakohtaisesti. Asennuk-

sen työstä maksettava kustannus vaihtelee myös alueesta tai kohteesta riippuen.  Tämän 

osuutta on mahdollista saada pienemmäksi, mikäli töitä toteutetaan itse mahdollisuuksien 

mukaan. Kuvassa 4 on esitettynä eräs jaottelu kiinteistökokoluokan (5 kWp) aurinkosäh-

köjärjestelmän hankintakustannusten eri osa-alueiden osuuksien jakautumisesta Suo-

messa. Kuvasta huomataan, että paneeleiden hinta on suurin yksittäinen kokonaishintaan 

vaikuttava tekijä. Muita merkittäviä osuuksia Suomessa ovat erityisesti verot, työ ja in-

vertteri.  
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Kuva 4. Investointikustannusten jakautuminen pienen kokoluokan järjestelmässä (mukaillen 

Ahola 2014) 

 

Usein kirjallisuudessa järjestelmän kaikki osat, pois lukien paneelit, niputetaan yhteen 

ryhmään ja aurinkosähköjärjestelmän sanotaan koostuvan kahdesta osasta: paneeleista ja 

järjestelmän muista osista eli nk. balance of system (BoS) -komponenteista. (Wagner 

2014, 237). Tätä samaa jakoa käytetään usein myös tarkasteltaessa järjestelmien hankin-

takustannuksia, jolloin investointikustannukset voidaan jakaa paneelin hintaan sekä mui-

hin kustannuksiin, eli balance of system (BoS) -kustannuksiin (Breyer et. al. 2015b).  

4.2 Käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

Käyttökustannukset pitävät sisällään käytännössä ainoastaan vakuutukset ja kunnossapi-

don, sillä polttoainekustannuksia ei aurinkosähköllä ole. Vaihto-osien kustannukset sisäl-

lytetään yleensä käyttökustannuksiin, johon sisältyy usein myös uuden invertterin han-

kinta jonka eliniän oletetaan yleensä olevan lyhyempi kuin järjestelmän kokonaisiän. 
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Joka tapauksessa käyttökustannuksien voidaan sanoa olevan huomattavasti pienemmät 

kuin perinteisissä, liikkuvia osia ja polttoainekustannuksia sisältävissä teknologioissa. 

(Wagner 2014, 240) Eräässä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tekemässä laskel-

massa suunnitteilla olleen aurinkovoimalan käyttökustannusten laskettiin olevan noin 1 

% kokonaisinvestointikustannuksista (Helsingin kaupunki 2010). Kyseinen laskelma on 

tehty tietylle järjestelmälle tiettyyn paikkaan, joten se ei ole täysin verrannollinen kaikkiin 

tapauksiin. Esimerkki kuitenkin osoittaa, että käyttökustannukset ovat aurinkosähkön 

kohdalla hyvin pienet ja kustannusten tarkastelussa kannattaa keskittyä erityisesti inves-

tointikustannuksiin. 

4.3 Tämänhetkiset hinnat  

Aurinkosähköjärjestelmien hankintakustannukset vaihtelevat hyvin voimakkaasti riip-

puen muun muassa järjestelmän pinta-alasta, sijainnista ja teknisistä spesifikaatioista 

(IEA 2014, 50). Vuoden 2013 lokakuussa pienen mittakaavan järjestelmän veroton hinta 

oli maailmanlaajuisesti keskimäärin noin 1,5 €/Wp. Suomessa vastaava arvo on yleensä 

hieman korkeampi. Vuonna 2014 vastaava verollinen hinta oli Suomessa noin 1,8 - 4,0 

€/Wp, riippuen järjestelmän koosta, toimittajasta ja toimitustavasta. (Motiva 2016) 

4.4 Kustannusten kehitys 

Aurinkosähköjärjestelmien kokonaishinnat ovat laskeneet huomattavasti, varsinkin 2010 

-luvun alkupuolella. Kuvassa 5 on esitettynä katolle asennettujen 10 – 100 kWp kokoisten 

aurinkosähköjärjestelmien keskimääräinen kokonaishinta Saksassa vuodesta 2006 vuo-

den 2015 alkuun (Fraunhofer Institute 2016, 40).  Kuvassa on oranssilla värillä kuvattu 

paneelien osuus hinnasta ja sinisellä muiden kustannusten osuus. Kuvasta voimme ha-

vaita viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen jyrkän laskun. 
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Kuva 5. katolle asennettujen 10 – 100 kWp kokoisten aurinkosähköjärjestelmien keskimääräi-

nen kokonaishinta Saksassa vuodesta 2006 vuoden 2015 alkuun (mukaillen Fraunhofer Institute 

2016, 40) 

 

Kuten aiemmin todettiin, on paneeleiden hinta suurin yksittäinen aurinkosähköjärjestel-

män kokonaishintaan vaikuttava tekijä. Suurin syy järjestelmien kokonaishinnan laskuun 

onkin ollut nimenomaan paneeleiden hinnan raju aleneminen, joka on viimeisen vuosi-

kymmenen aikana laskenut peräti 80 % maailmanlaajuisesti (Breyer et al. 2015b). Panee-

leiden hinnan laskun voimme havaita myös kuvasta 5. 

Kuvassa 6 on esitettynä paneeleiden hinnan kehitystä kumulatiivisen tuotannon määrän 

funktiona (Fraunhofer Institute 2016, 41). Voimme huomata, että paneelien hinnan kehi-

tys on seurannut niin kutsuttua oppimiskäyrää, joka tarkoittaa sitä, että kun tietyn tuotteen 

tuotantomäärät kasvavat, alenee samalla sen hinta tietyssä suhteessa. Tämä johtuu osittain 

siitä, että tuotantomäärien kasvaessa kehittyvät samalla sen tuotantomenetelmät ym. en-

tistä kustannustehokkaammiksi, mikä näkyy tuotteen lopullisessa hinnassa. (Breyer et. 
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al., 2015a) Toisaalta suuri tuotantomäärä ja kysyntä kasvattavat myös kilpailua, joka aset-

taa paineita hintakilpailulle. Aurinkopaneeleiden tapauksessa aina kun tuotanto on kak-

sinkertaistunut, hinnat ovat laskeneet noin 20 % (Breyer et. al. 2015b). 

 

Kuva 6. Paneeleiden hinnan ja tuotantokapasiteetin kehitys (mukaillen Fraunhofer Institute 2016, 

41)  

 

Kuten aiemmin kuvasta 4 pystyttiin huomaamaan, on invertterin hinta merkittävä osa jär-

jestelmän kokonaiskustannuksia. Breyer et. al. osoittivat artikkelissaan, että myös invert-

tereiden hinnan on huomattu seuraavan vastaavanlaista oppimiskäyrää kuin paneeleiden 

hinnan. Tuotannon kasvun ja inverttereiden hinnan korrelaatiokin vaikuttaisi olevan sa-

maa luokkaa, kuin paneeleiden tapauksessa eli tuotannon kaksinkertaistuminen on alen-
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tanut hintoja noin 20 %. (Breyer et. al. 2015b) Tämä osaltaan alentaa järjestelmien koko-

naiskustannuksia erityisesti pienen kokoluokan järjestelmissä, joissa muiden osien kuin 

paneelien osuus kokonaiskustannuksissa korostuu. 

Yhtenä merkittävänä syynä kokonaiskustannusten laskuun voidaan pitää myös järjestel-

mien hyötysuhteiden paranemista. Kun haluttuun tehomäärään päästään pienemmän ko-

koluokan järjestelmällä, vähenee tarvittava pinta-ala sekä näin ollen investointikustan-

nukset. Breyer et al. kirjoittavat 2015 julkaisemassaan artikkelissa, että viimeisen vuosi-

kymmenen aikana yksi- tai monikiteisestä piistä valmistettujen aurinkopaneeleiden hyö-

tysuhde on parantunut keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa. Näiden paneeleiden 

keskimääräinen hyötysuhde oli vuonna 2014 16 %. (Breyer et. al. 2015b) 0,4 prosenttiyk-

sikköä vuodessa voi kuulostaa pieneltä määrältä, mutta kun puhutaan järjestelmästä jonka 

toiminta-ajaksi usein arvioidaan reilusti yli 20 vuotta, voi pienikin kehitys hyötysuhteessa 

olla merkittävä kokonaisuudessa tuotetun sähkön määrässä. 

Paneeleiden hyötysuhde ei vaikuta pelkästään paneeleiden hintaan, vaan sillä on merkitys 

myös järjestelmän muiden osien hankintahintaan. BoS -komponenteista noin puolet ovat 

sellaisia joiden hinta on riippuvainen järjestelmän pinta-alasta. Näin ollen pinta-alan 

muutos vaikuttaa merkittävästi myös muihin kuin paneeleiden kustannuksiin. Tämä ko-

rostuu erityisesti pienemmän kokoluokan järjestelmissä, joissa järjestelmän BoS -kustan-

nukset voivat vastata jopa puolta kokonaishankintakustannuksista. (Breyer et. al. 2015b) 

4.5 Kustannusten tulevaisuuden näkymät 

Fraunhofer instituutin julkaisemassa artikkelissa arvioidaan, että aurinkosähköjärjestel-

mien hintojen laskulle ei ole näkyvissä loppua lähivuosien aikana. Instituutin varovaisim-

missakin laskelmissa tultiin lopputulemaan, että hinnat tulevat alenemaan entisestään. 

Tätä perusteltiin muun muassa sillä oletuksella, että paneelien kustannukset tulevat jatka-

maan oppimiskäyrän seuraamista, kun kumulatiiviset tuotantomäärät jatkavat kasvuaan 

tulevaisuudessa. (Mayer et. al. 2015, 7) Kuten aiemmin todettiin, seuraavat inverttereiden 
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hinnat samaa oppimiskäyrät kuin paneeleiden hinnat. Näiden hintojen voidaan siis olettaa 

laskevan samalla tavalla.  

Aurinkosähköjärjestelmien kysynnän kasvun jatkamista voidaan perustella kasvavalla 

sähkön kulutuksella. Työ- ja Elinkeinoministeriön vuonna 2009 julkaisemassa selvityk-

sessä arvioidaan, että kokonaissähkönkulutus tulee kasvamaan Suomessa 2030-luvulle, 

johtuen pääosin teollisuuden, palveluiden ja liikenteen kasvavasta sähkön kulutuksesta 

(TEM 2009). Vastaavanlaisen kehityksen voidaan olettaa tapahtuvan myös muissa 

maissa, kun teollisuuden ja liikenteen toimintojen sähköistymisen ja automatisoitumisen 

voidaan ajatella kasvavan. Lisäksi monissa maissa elintason kasvu tulee tulevaisuudessa 

kasvattamaan asumisen sähkökulutusta. Kun ympäristön ja päästöjen merkityksen olete-

taan olevan tulevaisuudessa entistäkin suurempi energiapoliittisissa päätöksissä, voidaan 

olettaa että suuri osa tulevaisuudessa vaadittavasta sähköntuotantokapasiteetin lisäyk-

sestä tulee olemaan uusiutuvaa energiamuotoa ja sitä myötä myös aurinkosähköä. 

Myös hyötysuhteiden oletetaan jatkavan kehitystään tulevaisuudessa. Tämä tulee laske-

maan järjestelmälle vaadittua pinta-alaa, joka puolestaan vaikuttaa niin paneeleiden kuin 

järjestelmän muidenkin osien hankintakustannuksiin. (Breyer et al. 2015b) 

Myös käyttökustannuksille voidaan odottaa laskua tulevaisuudessa. Tämä johtuu pääasi-

assa oletettavasta kasvavasta kilpailusta ja toimintatapojen tehostumisesta ja yhtenäisty-

misestä. (Breyer et. al. 2015b) 

Breyer et. al. myös arvioivat artikkelissaan, että paneelien hinnat tulevat todennäköisesti 

puoliintumaan ja BoS -kustannukset tulevat laskemaan 30–40 % vuoteen 2030. Laskel-

missa oli jätetty huomioimatta mahdolliset merkittävät edistykset teknologiassa vaikka 

näidenkin mahdollisuus on kirjoittajien mukaan täysin mahdollista. (Breyer et. al. 2015b)  

4.6 Aurinkosähkön kannattavuus 

Aurinkosähköjärjestelmän voidaan sanoa olevan kannattavaa, kun sillä tuotetaan sähköä 

halvemmalla kuin mitä sähkö maksaisi muualta saatuna samalla ajan hetkellä. Näin ollen 
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järjestelmien kannattavuus riippuu merkittävästi muun muassa sijainnista ja järjestelmän 

hinnasta, joka taas riippuu sen koosta ja tyypistä. (IEA 2015, 53)  

Tuotetun sähkön kannattavuuden tarkastelussa voidaan käyttää hyödyksi eri metodeja. 

Yksi yleisimmin käytetyistä menetelmistä on nk. LCOE (Levelized cost of electricity), 

kun tarkoituksena on vertailla eri sähköntuotantoteknologioita tai kun arvioidaan voiko 

sähköä tuottaa halvemmalla kuin mitä se maksaisi suoraan verkosta. (Hernandez-Moro & 

Martinez-Duart 2012, 121) LCOE on käytännössä hinta, jolla sähkö tulee tuottaa jotta 

kustannuksissa päästään omilleen (European Comission 2014b, 23). Laskentamalli laskee 

tuotetun sähkön hinnan sen koko elinkaaren ajalta. Näin ollen laskennassa tulee diskon-

tata tulevaisuudessa tapahtuvat kustannukset nykyrahaksi. (Hernandez-Moro & Marti-

nez-Duart 2012, 121) Yhtälössä 1 on esitetty yksi tapa jolla voidaan laskea LCOE.  

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑ (

𝐼𝑡+𝑀𝑡+𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡 )) 𝑛

𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

   (1) 

missä 𝐼𝑡 on investointikulut vuonna t 

 𝑀𝑡 on käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna t 

 𝐹𝑡 on polttoainekustannukset vuonna t  

𝐸𝑡 on tuotetun sähkön määrä vuonna t 

 𝑟 on laskentakorko 

 𝑛 on järjestelmän käyttöikä vuosina 

 

LCOE menetelmää käytettäessä tulee ottaa huomioon, että eri parametrien määrittelemi-

sellä voi saada aikaiseksi hyvinkin erilaisia arvoja. Eri kirjallisuudesta löytyvät tulokset 
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eivät siten välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään, sillä laskennan arvoissa on 

voitu tehdä erilaisia olettamuksia. 

Aurinkosähköjärjestelmien kannattavuus on parantunut huomattavasti viime vuosien ai-

kana, mistä kertoo mm. se että vuosien 2008 ja 2014 välisenä aikana kiinteistöjen aurin-

kosähköjärjestelmien LCOE -hinnat laskivat peräti 42–64 % (Finsolar 2016a). Järjestel-

mien taloudellisesta kannattavuudesta onkin tulossa maailmalla yhä enemmissä määrin 

pikemminkin sääntö kuin poikkeus, varsinkin alueilla, joissa on hyvät potentiaalit aurin-

kosähkön tuotannolle. (IRENA 2015a, 93)  

Euroopan komission vuonna 2014 julkaisemassa laskelmassa vertailtiin EU maiden au-

rinkopaneeleilla tuotetun sähkön LCOE -arvoja. Vertailussa ei otettu huomioon eri tuki-

toimia, joita joissakin maissa saattaa olla käytössä aurinkosähkön kannustimena.  Julkai-

sussa tarkasteltiin alle 25 kW järjestelmiä joille oletettiin 20 vuoden käyttöikä, käyttö- ja 

kunnossapitokustannusten oletettiin olevan 2 % kokonaiskustannuksista, korkokanta ase-

tettiin 5 %:iin, investointikustannusten oletettiin olevan 1400 €/kWp ja vuotuinen säh-

köntuotannon määrä arvioitiin PVGIS -työkalun avulla. (European Comission 2014a) 

Laskelman tuloksena saatiin arvot, jotka vaihtelivat Eteläisen Euroopan 9 senttiä/kWh ja 

aivan Euroopan pohjoisosien 22 senttiä/kWh välillä. Kuvassa 7 on esitettynä kartta jossa 

näkyvät saadut arvot kaikissa vertailussa olleissa maissa. 

http://www.finsolar.net/?page_id=1363
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Kuva 7. LCOE -arvot (Europan Comission 2014a) 

 

Kuten kuvasta voidaan nähdä, on aurinkosähkön tuottaminen tällä hetkellä kalliimpaa 

Suomessa, mikäli verrataan moniin muihin, erityisesti eteläisen Euroopan maihin. Yksi 

merkittävä syy tähän on pohjoinen sijainti, jonka myötä Suomeen saadaan vähemmän 

auringon säteilyä kuin esimerkiksi Etelä-Eurooppaan. Toinen merkittävä syy on Suomen 

korkea verotaso, joka oli yksi vertailumaiden korkeimmista. Veroasteen suuruuden vai-

kutuksen voi huomata hyvin esimerkiksi Irlannin ja Iso-Britannian kohdalla, jossa LCOE 

-arvot eroavat huomattavasti samoista leveysasteista huolimatta. 
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Samassa Euroopan Komission julkaisussa verrattiin saatua LCOE -arvoa alueen verkosta 

saatavan sähkön hintaan ja arvioitiin onko kyseisellä alueella taloudellisesti kannattavam-

paa tuottaa kotitalouteen sähköä aurinkopaneeleilla vai ostaa sama sähkö verkosta. Ver-

tailun tuloksena saatiin, että suurin osa Euroopan väestöstä (79,5 %) voisi potentiaalisesti 

hyötyä taloudellisesti siitä, että tuottaisi sähköä aurinkopaneeleilla. Vertailumaista Suomi 

kuului siihen vähemmistöön, joissa aurinkopaneeleiden LCOE oli korkeampi kuin ver-

kosta saatavan sähkön hinta. (Europan Comission 2014a) Korkean LCOE -arvon lisäksi 

Suomen osalta aurinkosähkön kannattavuutta vertailussa heikensi Suomen sähkön alhai-

nen hinta, joka oli pienempi kuin vertailumaiden keskiarvo. 

Aallon Kauppakorkeakoulun ylläpitämän Finsolar -sivuston esittämissä laskelmissa arvi-

oitiin Suomessa sijaitseville aurinkosähköjärjestelmille paremmat kannattavuudet. Finso-

larin laskelmissa saatiin omakotitalokokoluokan järjestelmien LCOE -tuotantohinnaksi 

7,3 – 11,6 snt/kWh, jolloin vastaavan talojen ostosähkön hinta oli vuonna 2015 12–18 

snt/kWh. Keskikokoisten järjestelmien hinnaksi saatiin puolestaan 3,3–5,3 snt/kWh ja 

yritys- ja yhteisöasiakkaiden ostosähkön hinnaksi 8-9 snt/kWh. Keskikokoisen järjestel-

män hintaan otettiin huomioon myös TEM:n myöntämä energiatuki ja järjestelmien käyt-

töiäksi arvioitiin 30 vuotta. (Finsolar 2016a) Näiden arvojen perusteella voitaisiin arvi-

oida, että aurinkosähköjärjestelmä voi olla kannattavaa myös Suomessa. Tässä tapauk-

sessa on kuitenkin oletettu, että kaikki tuotettu sähkö on saatu itse valjastettua käyttöön 

ja sillä on näin ollen korvattu ostosähköä.  

4.7 Ylijäämäsähkön myynti 

Kansainvälisen Energiajärjestön vuonna 2014 julkaisemassa raportissa arvioidaan, että 

jos käytössä on aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa vuodessa kokonaisuudessaan sa-

man verran sähköä kun mikä on kohteen vuotuinen kokonaiskulutus, saadaan tästä tuote-

tusta sähköstä käytettyä itse 30 - 100 %, riippuen järjestelmän sijainnista. Näistä alempi 

arvo esiintyy kotitalouksissa ja korkeampi arvo teollisuudessa. (IEA 2015, 53) Näin ollen 

jos tuotetusta sähköstä ei pystytä kuluttamaan kaikkea, tulee ylijäämäsähkö syöttää verk-

http://www.finsolar.net/?page_id=1363
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koon, josta tulee saada korvaus. Kun varsinkin pienemmän kokoluokan järjestelmissä it-

setuotetun sähkön omakäyttöaste voi olla melko alhainen, on verkkoon syötetystä säh-

köstä saatava korvaus merkittävä tekijä kun tarkastellaan järjestelmän kannattavuutta.  

Yleinen käytäntö Suomessa on, että sähkönmyyjät hinnoittelevat ostamansa sähkön 

markkinahinnan mukaan. Hyvin yleinen hinnoitteluperuste on sähköpörssissä noteerattu 

tunneittain muuttuva nk. SPOT -hinta, eli hinta minkä suunnilleen joutuisi maksamaan 

sähköyhtiölle ostamastaan sähköstä. Tämä on siis sähkönhinta, joka ei sisällä sähkönsiir-

ron ja verojen osuutta, joka saattaa joissakin tapauksessa muodostaa jopa kaksi kolmas-

osaa sähkön kokonaishinnasta. (Motiva 2015) Ylijäämäsähkön myyntihintaa voidaan 

näin ollen pitää perustellusti hyvin pienenä varsinkin jos sitä verrataan sähkön ostohin-

taan. Suurin säästö aurinkosähköntuotannossa näin ollen saavutetaan siten, että tuotetusta 

sähköstä mahdollisimman suuri osa käytetään itse ja näin ollen säästetään ostosähköstä. 

Tärkeään rooliin nousee järjestelmän koon oikea mitoittaminen, jotta tuotetulla sähköllä 

saataisiin korvattua mahdollisimman paljon ostosähköä ja jotta vältyttäisiin ylituotan-

nolta ja sähkön myynnin tarpeelta. Hyötyä saavutetaan myös investointikustannuksien 

osalta, jos järjestelmä pyritään mitoittamaan oikean kokoiseksi eikä liian suureksi.  

Näiden tietojen perusteella, voidaan olettaa että suurin hyöty aurinkosähköstä Suomessa 

voisi olla keskisuurissa kohteissa, joissa sähkönkulutus on mahdollisimman tasaista ym-

päri vuoden, jolloin päästäisiin hyödyntämään kesän pitkiä aurinkoisia päiviä. Tällaisia 

kohteita voisivat olla esimerkiksi suuret liike- tai toimistotilat, joissa kulutetaan sähköä 

esimerkiksi ilmastointiin, jäähdytykseen ja sähkölaitteisiin melko tasaisesti ympäri vuo-

den. 

4.8 Taloudellisten tukien vaikutus 

Aurinkosähköä tuetaan julkisilla varoilla yleensä joko syöttötarifilla, jossa verkkoon syö-

tetystä sähköstä luvataan jokin kiinteä hinta, tai tukemalla investointia joko veroalennuk-

sin tai investointituilla (Kahola 2015, 27–28). Näillä tukitoimilla voi olla suuri merkitys 
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järjestelmän kannattavuuden laskennassa. Kuten aiemmin todettiin, ovat investointikus-

tannukset selvästi merkittävin kuluerä aurinkosähköjärjestelmien kokonaiskustannuk-

sissa. Jos näihin saadaan tuntuva alennus investointikustannuksen tai veroalennuksen 

muodossa, paranee kannattavuuden todennäköisyys huomattavasti. Myös syöttötariffilla 

voi olla merkittävä etu järjestelmän taloudelliseen kannattavuuteen. Kuten aiemmin mai-

nittiin, on verkkoon syötetystä sähköstä saatava hinta iso tekijä varsinkin pienen koko-

luokan järjestelmissä, joissa kaiken tuotetun sähkön valjastaminen käyttöön on epätoden-

näköistä tai ainakin vaikeaa. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole kotitalouksille käytössä muita tukia kuin mahdollisesta 

työstä saatava kotitalousvähennys. Sen sijaan Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää 

yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea hankkeisiin, jotka vähentävän ym-

päristöhaittoja tai edistävät uusituvan energian tuotantoa ja energiansäästöä. Aurinkosäh-

köjärjestelmille tämän tuen suuruus on vuoden 2016 linjauksessa 25 % investoinnista 

(TEM 2016). Varmasti osittain tämän investointituen ansiosta keskisuurten järjestelmien 

kokonaiskapasiteetti onkin peräti kolminkertaistunut Suomessa vuosien 2013 ja 2015 vä-

lillä. Kuvassa 8 on esitettynä vuosittain Suomessa asennettujen yli 15 kWp:n järjestel-

mien yhteisteho. (Lovio & Nissilä 2015) 
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Kuva 8. Vuosittain asennettujen järjestelmien (> 15 kWp) yhteisteho (mukaillen Lovio & Nis-

silä 2015) 
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5 ESIMERKKIKOHTEITA 

Aurinkosähkön kannattavuuden todettiin parantuneet viime vuosina jo siinä määrin, että 

se on monilla paikoilla kiistatonta. Suomen oloissa aurinkosähkön kannattavuus on kui-

tenkin joissakin tapauksissa hieman epävarmaa. Tässä kappaleessa tarkastellaan esimerk-

kejä Suomessa asennetuista järjestelmistä ja niiden kustannuksista ja arvioidaan niiden 

kannattavuutta. 

Finsolarin internet-sivuilla esitellään Tampereen Vuoreksen asuntoalueella sijaitsevaa 

koulukeskusta, jonne asennettiin 45 kWp kokoinen aurinkosähkövoimala. Kyseisen jär-

jestelmän laskelmoitu sähköntuotto ensimmäisenä vuonna oli 833 kWh/kWp eli noin 

37 500 kWh, josta tuoton oletettiin laskevan 0,5 % vuodessa. Järjestelmän kokonaisin-

vestointikustannukset olivat 74 030 €. (Finsolar 2016c) Taulukossa 3 on jaoteltuna tämän 

kyseisen projektin kustannukset pienempiin osiin ja esiteltynä kyseisen kustannuserän 

prosentuaalinen osuus kokonaishinnasta. Taulukosta voimme havainnoida, että osien 

hankintakustannukset ovat selvästi suurimmat kustannukset ja näistä suurimpana yksit-

täisenä paneelit. Toinen merkittävä menoerä on asennukseen liittyvät työt. Invertterin 

vaihto on tämän kyseisen järjestelmän kustannuslaskelmissa lisätty käyttökustannuksiin, 

jonka myötä käyttökustannukset vastaavat peräti 7,4 % kokonaiskustannuksista. Jos ver-

rataan alla olevan taulukon kustannusosuuksia kappaleessa 4 esitettyyn kustannusjakau-

makuvaajaan, huomataan että osuuksien prosentuaaliset osuudet vastaavat melko hyvin 

toisiaan. Eroavaisuuksia näistä löytyy joiltakin osin, mutta järjestelmät eroavat aina jos-

sakin määrin asennuskohteen, urakoitsijan, järjestelmän teknisten spefikaatioiden ym. 

osalta, joten hinnat eroavat varmasti myös toisistaan. 
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Taulukko 3. Kustannusten jakautuminen (mukaillen Lovio & Nissilä 2015) 

Kustannus 

 

% kokonaishinnasta 

OSAT  

Paneelit 37 

Asennustelineet ja kävelysillat 13,9 

Invertteri 13,9 

Tarvikkeet ja kaapelit 4,1 

YHTEENSÄ 69 

SUUNNITTELU  

Sähkösuunnitelmien muutossuunnittelu 1,4 

automaatiosuunnitelmien muutossuunnittelu 0,4 

YHTEENSÄ 1,8 

TOTEUTUS  

Sähkötyöt 6 

Asennustöiden valvonta 4 

Automaatiojärjestelmien muutostyöt 6 

Asennus 6,7 

YHTEENSÄ 22 

KÄYTTÖ  

Invertterin vaihto 7,4 

 

Kustannuksiin oltiin saatu 30 % investointituki TEM:ltä ja järjestelmän käyttöiäksi arvi-

oitiin 30 vuotta. Lisäksi järjestelmän tuottamasta sähköstä oletettiin kaiken päätyvän 

omaan käyttöön. Näillä tiedoilla järjestelmän takaisinmaksuajaksi saatiin 15 vuotta. Tämä 

tarkoittaa aikaa jolloin järjestelmä on maksanut itsensä takaisin alentuneen sähkönoston 

tarpeen myötä, ja jonka jälkeen järjestelmä tuottaa voittoa omistajalleen. Laskennassa 

saatua takaisinmaksuaikaa voidaan pitää hyvänä jos oletetaan, että järjestelmä tuottaa 

omistajalleen voittoa 15 vuoden ajan. (Finsolar 2016c) 
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Samalla sivustolla esitellään myös Helsingissä sijaitseva omakotitalokohde, jonne asen-

nettiin 4,5 kWp kokoinen aurinkosähköjärjestelmä. Tämän järjestelmän vuotuiseksi säh-

kön tuotoksi oletetaan 3 500 kWh. Kokonaishankintahinnaksi tälle järjestelmäksi tuli 

11 000 €.  Arvioidulla tuottoasteella järjestelmän takaisinmaksuajaksi saatiin 21 vuotta, 

kun oletettiin että tuotettu sähkö saadaan kulutettua itse. Kun järjestelmän eliniän arvioi-

tiin olevan 30 vuotta, tuo se omistajalleen voittoa yhdeksän vuoden ajan säästetyn os-

tosähkön kautta. Kohteen oletetun ostosähkön hinnan kerrottiin olevan 12,1 senttiä/kWh. 

Kun tämä kerrotaan järjestelmän vuosituoton määrällä, saadaan että järjestelmä säästää 

omistajalleen noin 420 € vuodessa. Yhdeksän vuoden ajalla tämä tekee yhteensä noin 

3 800 €. Saatu luku on reilu 34 % kokonaisinvestoinnista, joten sijoitusta voidaan pitää 

näillä tiedoilla hyvänä. (Finsolar 2016b) 

Motivan internet-sivuilla puolestaan esitellään 1,845 kWp kokoluokan omakotitalokoh-

detta, joka tuotti ensimmäisenä vuotenaan 1 370 kWh sähköä. Tuotetusta sähköstä 51 % 

kulutettiin itse ja peräti 49 % jouduttiin myymään verkkoon. (Motiva 2014b) Kuten jo 

aiemmin todettiin, suurimmat säästöt järjestelmällä saavutetaan, kun tuotetulla sähköllä 

korvataan mahdollisimman paljon ostosähköä ja verkkoon myydään sähköä mahdollisim-

man vähän. Motivan esimerkki asettaakin Finsolarin esittämän omakotitalon esimerkin 

takaisinmaksuajan pitävyydelle pienen epävarmuuden, kun kohteessa oletettiin tuotetun 

sähkön menevän kokonaan omaan käyttöön. Kuten aiemmin todettiin, on järjestelmissä 

eroja monilta osilta ja käyttöasteissa voidaan päästä varmasti myös paljon parempiin tu-

loksiin kuin esitetyssä esimerkissä. Kyseinen esimerkki kuitenkin osoittaa sen, että jär-

jestelmän oikea mitoitus nousee tärkeään rooliin järjestelmän kannattavuutta tarkastelta-

essa. 

  



30 

 

6 YHTEENVETO 

Aurinkosähköjärjestelmän kustannukset jakautuvat investointi- ja käyttökustannuksiin. 

Näistä investointikustannusten osuus on huomattavasti merkittävämpi. Suurimpina yksit-

täisiä kustannuksia ovat paneelit, invertterit, asennustyöt sekä monissa maissa verot.  

Kustannusten osuuksien suuruudet vaihtelevat merkittävästi tapauskohtaisesti ja niiden 

suuruuteen vaikuttavat muun muassa järjestelmän koko, järjestelmän tyyppi ja asennus-

kohde. Keskimääräinen järjestelmän veroton hinta maailmalla on tällä hetkellä n. 1,5 

€/Wp. Suomessa hinnat ovat hieman tätä suuremmat johtuen pääosin korkeammasta hin-

tatasosta, joka heijastuu paitsi paneelien, myös työn ja järjestelmän eri osien hintaan.  

Järjestelmien kokonaishinnat ovat laskeneet voimakkaasti viime vuosina. Suurin tekijä 

kustannusten laskuun on ollut paneelien hinnan aleneminen, joka on pudonnut viimeisen 

vuosikymmenen aikana jopa 80 %. Toinen merkittävä syy kustannusten alenemiselle löy-

tyy järjestelmien hyötysuhteiden paranemisessa. 

Hintojen mukana järjestelmien taloudellinen kannattavuus on parantunut huomattavasti 

ja useilla alueilla aurinkosähkö on taloudellisesti kannattava sijoitus myös kotitalouksille. 

Suomessa kannattavuus on myös parantunut, mutta kotitalouksien osalta kannattavuutta 

voidaan pitää tällä hetkellä epävarmana. Tämä johtuu pääosin verrattain alhaisemmasta 

auringon säteilyn tehokkuudesta erityisesti talvella, korkeista investointikustannuksista 

sekä alhaisesta sähkön hinnasta.  

Suurin taloudellinen hyöty järjestelmillä saavutetaan kun tuotetulla sähköllä korvataan 

ostosähköä. Tämä asettaa järjestelmän mitoituksen erityisen isoon rooliin, jotta tuotan-

nossa vältyttäisiin ylituotannolta. Tämän tiedon myötä kannattavimpana kohteena aurin-

kosähkölle Suomessa voidaan pitää keskisuuria kohteita joissa sähkönkulutus on mahdol-

lisimman tasaista ympäri vuoden, myös kesällä. Myös työ- ja elinkeinoministeriön yri-

tyksille ja yhteisöille myöntämä energiatuki parantaa näiden kohteiden kannattavuutta. 

Tällaisten kohteiden kokonaiskapasiteetti onkin peräti kolminkertaistunut Suomessa 

muutaman viime vuoden aikana. 
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Kustannusten voidaan olettaa jatkavan laskua tulevaisuudessa, johtuen kasvavasta kysyn-

nästä ja tuotannosta, hyötysuhteiden paranemisesta ja käyttökustannusten alenemisesta. 

Tämä tietää sitä, että järjestelmien kannattavuudet tulevat paranemaan entisestään ja au-

rinkosähköjärjestelmien kannattavuuden epävarmuus kotitalouksille Suomessa voi jäädä 

historiaan. Tämän toteutumista voi jouduttaa myös kasvava sähkönhinta ja mikäli yksi-

tyisten tahojen aurinkosähköjärjestelmien investointeja tai sähkön tuotantoa tuetaan tule-

vaisuudessa enemmän julkisilla varoilla. 
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