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Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä paras asennustapa uudelle 
aurinkopaneelille. Tutkittavina seikkoina oli tarkoitus ottaa huomioon hyvä valaisu 
koko kennoalueelle, sähköntuoton kannalta parhaan toiminta-asennon löytäminen ja 
kestävyys tuuli- ja lumikuormia vastaan. Huomioon olisi otettava myös varastoinnin, 
kuljettamisen ja asennettavuuden näkökohtia sekä edullinen hinta.  
 
Tehtävää lähestyttiin tekemällä kirjallisuustutkimusta vastaavan paneelityypin 
kokeiluista ja asennuksista. Valaisua ja varjostusta tutkittiin tarkoitukseen soveltuvalla 
ohjelmistolla, jolla tehtiin testisarjoja paneelien parhaan toiminta-asennon 
löytämiseksi. Ohjelmistolla mallinnettiin myös erilaisten telinemallien rakenteen 
aiheuttamia varjostuksia paneelin taustapuolen sähköntuotantoon. Aurinkopaneeleille 
tarjolla olevia asennusjärjestelmiä kartoitettiin kirjallisuustutkimuksella 
telinevalmistajien esitteistä. Tasakatoille tehtävien asennusten vaiheista ja 
ongelmista kerättiin tietoja avoimella haastattelututkimuksella.  
 
Tuuli- ja lumikuormia arvioitiin Eurokoodin mukaisilla laskentaohjeilla. Tuulikuormien 
määrittämisen osoittauduttua oletettua hankalammaksi tehtiin kirjallisuustutkimusta 
tuulikuormien vaikutuksista aurinkopaneeleihin. Löydetyt tutkimustiedot otettiin 
huomioon suositeltaessa paneelien asennustapaa myrskyvaurioriskien välttämiseksi.   
 
Työn tuloksena saatiin yhdistettyä tutkimustietoa paneelityypin asennuksista, 
laskentaohjelman tuloksia, kuormituslaskelmia ja käytännön asennustyökokemuksia. 
Yhteenvetona laadittiin vaatimuslista bifacial-paneelien asennustelineiden 
mekaniikkasuunnittelulle ja koottiin rakennemallien varjostussimulaatiotulokset 
mekaniikkasuunnittelua nopeuttavaksi taulukoksi. 
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The purpose of this thesis was to evaluate the best installation practice for bifacial 
solar photovoltaic panels to flat roof installations. The research included following 
points of view: proper irradiation to whole solar cell area, power output efficiency, 
minimizing shadowing, durability against wind and snow loads, easy installation and 
transportability and a cheap price. 
 
The study was started with a literature review, which focused on tests and installations 
with bifacial solar photovoltaic panels. A solar power station evaluation software was 
utilized to calculate the best installation angles and distances. The effects of different 
installation parameters were tested with help of the software, and a shadowing 
simulation test series for different types of mounting systems was operated. A review 
of the available solar panel mounting systems to flat roofs was performed from the 
brochures of component manufacturers. An open interview on the phases and 
problems of flat roof installations was arranged with the mechanics. 
 
Eurocode 1 wind and snow action standards were utilized to estimate the actions to 
solar panels. The evaluation of wind loads to solar panels proved to be indeterminate 
in Eurocode 1, which is focused to buildings. The determination of wind loads to solar 
panels was investigated with a literature review, and potential storm wind failures were 
taken into consideration by recommending the installation position of the panels to be 
low.  
 
Combined information on advantageous installation for the panel type and the effects 
of corner vortices were gathered. Consequences were collected to a list of demands 
for mechanical designing process, and a table of the shadowing influences of different 
mounting structures was arranged to support component selections.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

Δ   aurinkopaneelin pystysuora projektiokorkeus [m]  

µi  lumikuorman muotokerroin 

ρ  tiheys [kg/m3] 

σv  tuulennopeuden turbulenssi [m/s] 

Aref  tuulenpaineen vaikutusala [m2] 

cf  rakennekerroin 

c0(z)  pinnanmuotokerroin 

cr(z)  rosoisuuskerroin  

cscd  rakennekerroin  

Ce  tuulensuojaisuuskerroin 

Ct  lämpökerroin 

H  rakennuksen korkeus [m] 

Ffr  kitkakuorma [N] 

Fw  tuulikuorma [N] 

Iv(z)  tuulenpuuskien intensiteetti 

kI  pyörteisyyskerroin 

kr  maastokerroin 

qb  nopeuspaineen perusarvo [N/m2] 

qp(z)  puuskanopeuspaine [N/m2] 

s  lumikuorma [kN/m2] 

sk  lumikuorman ominaisarvo [kN/m2] 

vb,0  tuulennopeuden perusarvo [m/s] 

vm(z)  tuulennopeuden modifioitu perusarvo [m/s] 

we  rakenteiden pintoihin vaikuttava tuulenpaine [N/m2] 
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z   korkeusasema [m] 

ze  puuskanopeuspainekorkeus [m] 

 

 

Albedo  heijastuvuus, pinnasta heijastuva säteilyteho jaettuna pintaan 

osuvalla säteilyteholla  

ARC anti-reflective coating, heijastuksia estävä pinnoite 

Aurinkovakio auringosta suoraan maan ilmakehään saapuvan säteilyn teho 

pinta-alaa kohti 

Azimuth-kulma auringon suoran säteilyn tulosuunta ilmaistuna kulmaerona 

etelän suuntaan 

Beam acceptance on ground 

 maan pinnalle asti pääsevän suoran säteilyn määrä 

Bifaciality factor aurinkopaneelin taustapinnan sähköntuoton hyötysuhteen 

suhde paneelin etupinnan hyötysuhteeseen 

Bifacial-paneeli aurinkopaneeli, joka tuottaa sähköä myös taustapintansa avulla 

Bypass-diodi aurinkokennojen rinnalle kytkettävä diodi, joka ohjaa virtaa ohi 

kennon jos kenno on varjostettu tai vaurioitunut 

Clearness-indeksi ilman auringonvalon läpäisevyyttä kuvaava luku, johon 

vaikuttavat esimerkiksi pilvisyys ja pienhiukkasten määrä 

ilmassa 

DHI diffuse horizontal irradiance, vaakasuoran säteilyn teho pinta-

alaa kohti 

Diffuusi säteily heijastuksien aiheuttama säteily, jolla ei ole tiettyä suuntaa 

E_Grid vuodessa sähköverkkoon tuotetun sähköenergian määrä 

Invertteri vaihtosuuntaaja, joka muuntaa tasavirtaa vaihtovirraksi 

Junction box aurinkopaneelin sähkökytkentärasia, joka on paneelin 

taustapinnassa kiinnitettynä 

Lambertian reflector  heijastuspinta, joka tuottaa lähes täydellisen diffuusia 

heijastusta. Valmistettu esimerkiksi bariumsulfaatista. 

Mismatch loss factor  menetetyn sähköntuoton kerroin varjostettujen kennojen 

rajoittaessa virrankulkua sarjakytkennässä 

Module transmission factor   

aurinkopaneelin valonläpäisevyyttä kuvaava kerroin 
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MPPT Maximum Power Point Tracking. Menetelmä, jolla saadaan 

aurinkopaneelista suurin mahdollinen teho. 

Solar irradiance vastaanotettu auringonvalon teho pinta-alaa kohti 

Solar irradiation vastaanotettu auringonvalon teho pinta-alaa kohti integroituna 

valitun ajanjakson yli. 

String Sarjaan kytkettyjen aurinkopaneelien muodostama ryhmä 

Structure shading factor aurinkopaneelin kiinnitysrakenteiden aiheuttama varjostus 

Suora säteily suoraan auringon suunnasta saapuva säteily 

Tilt aurinkopaneelin kallistuskulma asteina, 90° = paneeli 

pystyasennossa 

Unlimited Sheds Model laskentamalli, jossa oletetaan olevan aurinkopaneeleja rivissä, 

ja jossa ei oteta paneelirivin päätyjen erilaista valaisua 

huomioon 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä diplomityössä on haettu toimivaa tapaa asentaa bifacial -aurinkopaneelitekniikan 

paneeleja tasakatoille. Pelkästään etupinnaltaan sähköä tuottavat aurinkopaneelit ovat jo 

vakiintunutta tekniikkaa, ja niiden asentamiseen on runsaasti ohjeita ja mittaustietoa. 

Bifacial-paneeleissa myös aurinkopaneelin taustapuoli tuottaa sähköä. Kallistetuissa 

paneeleissa taustapuolelle saadaan heijastumaan enemmän valoa esimerkiksi nostamalla 

paneelia ylöspäin alustan pinnasta. Korkeammalle nostettuun paneeliin vaikuttavat 

suuremmat tuulikuormat, ja paneelinjalkojen lujuusvaatimukset ja valmistuskustannukset 

kasvavat. Tasakatoilla rajoittavana tekijänä ovat myös kattojen kantavuuden asettamat 

rajoitteet tuulivoimien tasapainottamiseen käytettäville lisäpainoille. Työssä haetaan 

tasapainoa sähköntuotannon lisäämisen ja paneelikentän rakentamiseen liittyvien 

vaatimusten välille. 

 

1.1 Työn taustaa  

Työn toimeksiantajana on aurinkopaneelivalmistaja Valoe Oyj. Valoe Oyj:n 

aurinkopaneeleissa käytetään materiaalitekniikkaan erikoistuneen Savcorin kehittämää 

taustajohdinteknologiaa, jonka avulla aurinkopaneeleja voidaan valmistaa ilman 

juotosliitoksia. Valoe Oyj on toiminut aiemmin yritysnimillä Cencorp Oy ja PMJ Automec Oy, 

ja omaa pitkän kokemuksen teollisuusautomaatiolaitteista. Valoe Oyj on keskittynyt 

aurinkosähköpaneeleihin, ja valmistaa sekä paneeleita että automaattisia 

aurinkopaneelitehtaita tuottamaan paneeleita paikallisiin tarpeisiin. Toimeksiantaja on 

laajentamassa aurinkopaneelivalikoimaansa kaksipuoleisiin bifacial-paneeleihin, joiden 

käyttöönotossa tarvitaan tutkimustietoa muun muassa uusille paneeleille sopivista 

kiinnitystelineistä. Työssä saatuja tuloksia on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan 

hyödyntää myös toimeksiantajan nykyisen paneelimalliston asennuksissa. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset  

Tutkimusongelmana oli tiedonpuute siitä, mikä olisi toimivin tapa asentaa kahdelta puolelta 

sähköä tuottavia aurinkopaneeleja aurinkosähkövoimalaitoksella. Etupinnallaan sähköä 

tuottavien aurinkopaneelien edullisimmista sijoittelutavoista löytyy valmiita 

laskentaohjelmia. Paneelien taustapuolen ottaminen mukaan sähköntuotantoon muuttaa 

valaisutilanteen monimutkaisemmaksi.  Tutkimuksen tavoitteeksi rajattiin tasakatoille 
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tehtävät aurinkopaneeliasennukset. Sähköntuotannon kannalta haluttiin löytää paneeleille 

hyvä asento, jossa paneelien ja telineiden aiheuttama varjostus ja alustan heijastukset on 

otettu huomioon. Osien kuljetettavuuden kannalta kiinnitystelineiden tulisi olla pieneen 

tilaan mahtuvia ja keveitä. Asennettavuudessa on etua mekaniikkaosien pikalukituksista, 

jolloin asentajien ei tarvitse kuljettaa ruuveja ja työkaluja mukanaan. Pikalukituksia kaivattiin 

myös sähköjohtojen kiinnityksiin. Paneelitelineiden tulee kestää lumikuormien aiheuttamat 

rasitukset, sekä tuulikuormien vaikutukset telineiden tasapainoon. Suurien kappalemäärien 

valmistuksessa lopulliseksi valintatekijäksi voi osoittautua asennusjärjestelmän hinta. Työn 

edetessä alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin siten, että mekaniikkasuunnittelun osuus 

lujuus- ja kustannuslaskentoineen rajattiin pois. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusartikkelien tietokantahakujen avulla haettiin tietoa siitä, millaisia asennuksia 

bifacial-paneeleille on aiemmin tehty. Aiemmista asennuksista etsittäviä tietoja olivat 

paneelien asennustapa, suunta, korkeus alustan pinnasta ja asennustavalla saavutettu 

sähköntuotto. Aurinkopaneelitelinevalmistajien verkkosivuilta kartoitettiin markkinoilla 

olevia valmiita asennuskomponentteja ja telinejärjestelmiä. Telinejärjestelmien etsinnässä 

käytettiin hyödyksi internetsivustoa, johon on koottu kattavasti yhteystietoja alalla toimivista 

yrityksistä maailmanlaajuisesti. Wienin yliopistossa kehitetyn aurinkopaneelijärjestelmien 

mallinnusohjelmiston PVsyst ominaisuuksista etsittiin tämän paneelityypin mallintamiseen 

soveltuvia toimintoja. Löydettyjen ominaisuuksien avulla tehtiin sarja simulaatioita erilaisista 

paneelien asennoista ja paneelirivien etäisyyksistä. Lähivarjostusten vaikutuksista paneelin 

taustapuolen sähköntuotantoon kehitettiin oma mallinnustapa, jonka avulla saatiin suuntaa-

antavaa vertailutietoa mekaniikkasuunnitteluun erilaisista telineratkaisuista.  

Aurinkopaneelien asentamiseen liittyviä ongelmia ja havaintoja kerättiin avoimilla 

haastatteluilla asennustöitä tehneiden kanssa. Haastatteluja toteutettiin työnteon sivussa 

noin kahden kuukauden aikana, ja kohderyhmä kattoi useampia työntekijäryhmiä. 

Paneeleihin kohdistuvia tuuli- ja lumikuormia tutkittiin Eurokoodin ohjeiden avulla. 

Tarkoituksena oli laatia yleispätevät ohjeet Etelä-Suomen alueen tasakattoasennuksia 

varten, joten esimerkkikohde valittiin voimakkaimpien tuulien vyöhykkeeltä meren rannasta. 

Työssä oli alun perin tarkoitus tutkia myös erilaisten rakenteiden lujuusominaisuuksia. 

Koska tuulikuormien määrittely osoittautui oletettua vaikeammaksi, vaihdettiin alkuperäinen 

suunnitelma lujuustarkasteluista kirjallisuustutkimukseen, joka tehtiin tietokantahakuina 
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aurinkopaneeleihin vaikuttavista tuulikuormista. Lumikuormien suurimpia arvoja haettiin 

tekemällä esimerkkilaskelmia Eurokoodin ohjeilla.  

 

1.4 Raportin rakenne  

Luvussa 2 käydään lyhyesti läpi perustietoa auringon säteilytehon määrittämisestä sekä 

auringon kiertoasemien taulukoinnista. Luvussa esitellään myös aurinkopaneelien 

toimintaa, bifacial-aurinkokennojen tekniikkaa ja valonsäteiden taittumisilmiötä ilman ja 

lasin rajapinnassa. Luvussa 3 kartoitetaan tutkimusartikkeleita, joissa käsitellään bifacial-

paneeleista tehtyjen tutkimusten tuloksia. Luvussa 4 esitellään aurinkosähkövoimalaitosten 

suunnitteluun kehitetyn PVsyst -ohjelmiston toimintaa. Ohjelmiston avulla tehtyjä 

testisarjoja bifacial-paneelien asennustapojen testaamiseksi löytyy luvusta 4, ja 

ohjelmistoon liittyviä käyttöohjeita ja testituloksia on esitelty liitteissä 1 – 3.  

Luku 5 sisältää tasakattoasennustelineiden kartoitusta ja kyselytutkimuksen asennustyön 

vaiheista. Valitulle esimerkkikohteelle tehdään Eurokoodin ohjeiden mukaista 

tuulikuormalaskentaa, ja laskennan etenemistä on kuvattu liitteissä 4 ja 5. Tuloksien 

tarkastamiseksi luku jatkuu aiheeseen liittyvän tutkimustiedon kartoituksella. Lumikuormien 

arvioinnin jälkeen luvun loppuun on tehty kooste paneelikiinnitykselle asetetuista 

vaatimuksista. Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat on koottu lukuun 6 sekä yhteenveto 

lukuun 7. 
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2. AURINKOSÄHKÖN TUOTTAMINEN  

 

Auringon tuottamaa kohtisuoraa säteilyä maapalloa kohti saapuu ilmakehään keskimäärin 

1367 W/m2. Tätä arvoa kutsutaan aurinkovakioksi. Maa kiertää aurinkoa ellipsin muotoisella 

radalla siten, että maan etäisyys auringosta vaihtelee 1.7% keskietäisyyden molemmin 

puolin. Etäisyyden vaihtelun sekä auringonpilkkujen määrän vaikutuksesta aurinkovakion 

arvo vaihtelee välillä 1310 – 1400 W/m2. Maan pinnalle asti säteilyä saapuu enimmillään 

1000 W/m2, sillä osa säteilystä heijastuu takaisin avaruuteen ja osa absorboituu 

ilmakehässä. Päiväntasaajan lähellä aurinko paistaa keskeltä taivasta kohtisuoraan 

maahan, jolloin säteilyn läpäistävä ilmakerros, niin sanottu ilmamassa, on pienin. Auringon 

ollessa lähellä horisonttia jää maan pinnan ja auringon väliin suurempi ilmamassa. (Duffie 

& Beckman 2013, 5-6, Perälä 2017, 16-17) 

Auringon suoran säteilyn tulokulmaa ilmaistaan horisontin ja auringon korkeuden välisellä 

kulmalla, sekä auringon suunnalla verrattuna etelään. Auringon aseman korkeuskulma 

horisontin yläpuolella riippuu mittauspaikkakunnan leveyspiiristä, kellonajasta ja 

vuodenajasta. Auringon suunnasta verrattuna etelään käytetään nimitystä azimuth-kulma, 

jonka poikkeamat itään ilmaistaan negatiivisina asteina ja poikkeama länteen positiivisina 

asteina. Auringon asemaa ilmaisevia kulmia on havainnollistettu kuvassa 1, johon on 

merkitty korkeuskulma γs ja azimuth-kulma αs.   (Duffie & Beckman 2013, 13) 

 

Kuva 1. Auringon asemaa kuvaavat kulmat. Lähde: CIBSE Journal 

Aurinkoajan mukaisesti ilmaistussa ajassa aurinko paistaa suoraan etelästä keskipäivän 

aikaan. Paikkakuntakohtaiset taulukot auringon korkeus- ja azimuth-kulmista tarvitaan 

aurinkoajassa. Paikkakuntakohtaisista tuntikohtaisista taulukoista voidaan piirtää 

esimerkiksi kuvassa 2 näkyvä horisonttipiirros. Horisonttipiirroksessa ylimmät käyrät 

edustavat vuoden valoisinta aikaa kesäpäivän seisauksen aikoihin, ja matalalta paistavaa 
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talviajan aurinkoa kuvataan alimmilla käyrillä. Paikkakuntakohtaiset kellonajat eivät yleensä 

täsmää aurinkoaikaan, koska kellonajat ilmaistaan useita pituuspiirejä ylittävissä 

aikavyöhykkeissä, maapallon kiertonopeus elliptisellä kiertoradalla ei ole vakio, ja lisäksi 

kelloja siirretään kesäaikaan. Jos käytetään auringon suuntaan kääntyviä paneeleja ja 

niiden ohjaus perustuu kellonaikoihin, on kellonaikojen korjauslaskenta aurinkoaikaan 

välttämätöntä. (Duffie & Beckman 2013, 11-12) 

 

Kuva 2. Esimerkki auringon aseman horisonttiviivapiirroksesta, joka on laadittu tuntikohtaisista tiedoista. Aurinkoaikaan 

korjatussa taulukossa auringon korkeusasema on suurin tasan kello 12. Lähde: Duffie & Beckman 2013. 

 

Ilmakehässä, pilvissä, ilman epäpuhtauksissa ja kiinteissä pinnoissa valonsäteiden 

kulkusuunta voi muuttua. Suoraan auringosta maan pinnalle saapuvaa säteilyä kutsutaan 

suoraksi säteilyksi, ja diffuusiksi säteilyksi kutsutaan suuntaansa muuttaneiden 

valonsäteiden liikettä. Meteorologisissa tietokannoissa ilmoitetaan paikkakuntakohtaisia 

tietoja kokonaissäteilystä horisontaalisia pinta-aloja kohti, mutta yleensä tarvitaan tietoa 

suorasta ja diffuusista säteilystä kallistetussa asennossa olevan aurinkokennon pinnalle. 

Esimerkiksi Suomessa diffuusin säteilyn osuus kokonaissäteilystä on suurempi kuin 

vähäsateisilla alueilla lähempänä päiväntasaajaa. Pohjoisella pallonpuoliskolla 

saavutetaan eniten säteilytehoa suuntaamalla aurinkopaneelit suoraan kohti etelää. 

Kuvassa 3 on esitetty Euroopan alueella suurin mahdollinen aurinkopaneelin pinnalle 

saavutettavissa oleva säteilyteho pinta-alaa kohti. (Käpylehto 2016, 57-69) 
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Kuva 3. Kokonaissäteily pinta-alaa kohti [kWh/m2] Euroopassa. Lähde: PVGIS 

2.1 Aurinkopaneelin toiminta ja rakenne 

Aurinkosähköpaneelin puolijohde, aurinkokenno, muuttaa auringon säteilyä sähköksi 

valosähköisen ilmiön avulla. Kennoon saapuva riittävän suurienerginen valon kvantti eli 

fotoni vapauttaa puolijohteen atomeissa olevia elektroneja ja saa sitä kautta aikaan 

sähkövirran. Tyypillisin aurinkokennon puolijohdemateriaali on pii. Yhtenäisen rakenteen 

omaava piikide voidaan kasvattaa halkaisijaltaan 150 mm tangoksi, josta saadaan leikattua 

noin 0.25 millimetriä paksuja piikiekkoja. Yksi 150 x 150 millimetrin kokoinen aurinkokenno 

tuottaa noin 0.5 voltin jännitteen. Aurinkopaneelin tuottamaa sähköjännitettä kasvatetaan 

kytkemällä aurinkokennoja sarjaan. Sarjaan kytkettyjen aurinkokennojen sähköntuottoteho 

alenee, jos yksikin sarjassa oleva kenno on varjostettuna. Monikiteisestä piistä valmistettu 

aurinkopaneeli ei ole niin herkkä varjostuksille kuin yksikiteinen paneeli. Väritykseltään 
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tasaisen tumma yksikiteinen aurinkopaneeli on hyötysuhteeltaan parempi kuin monikiteinen 

paneeli. (Käpylehto 2016, 24-58). 

Aurinkopaneelin puolijohdekennojen suojana käytetään noin neljän millimetrin paksuista 

lasia, joka suojaa kennoja ilmalta ja kosteudelta. Voimakkaiden lumisateiden alueilla 

aurinkopaneeleihin kohdistuu suuria lumikuormien aiheuttamia rasituksia. Lumen paino voi 

rikkoa suojalasin ja valosähköisiä moduuleita. Yleinen aurinkopaneelin rakenne muodostuu 

kerroksista lasi/EVA/kenno/EVA/taustalaminaatti, jossa EVA tarkoittaa sideaineena 

toimivaa etyylivinyyliasetaattia. Suurta lämpötilaa vaativassa laminointiprosessissa 

etyylivinyyliasetaatin sisään upotetaan valosähköiset kennot, ja se sitoo myös lasin ja 

taustalaminaatin. Laminoinnin jälkeen paneeli kehystetään ja sijoitetaan auringonvaloon 

tuottamaan sähköä. Taustalaminaatin sijasta lasia voidaan käyttää myös paneelin taustalla, 

jolloin paneelia kutsutaan lasi-lasi -paneeliksi. Taustalasia tarvitaan esimerkiksi bifacial-

aurinkokennojen kanssa. (Lee & Tay 2012, 2) 

2.2 Bifacial-aurinkokennot 

Bifacial -tekniikkaa aurinkosähkön tuotannossa on tutkittu 1960-luvun lopulta, ja vuoteen 

2016 mennessä aiheesta oli julkaistu noin 400 tutkimusta. Bifacial-kennot tuottavat sähköä 

sekä aurinkokennojen etu- että taustapinnalla. Suuremman kennopinta-alan lisäksi bifacial-

paneelien etuna on ollut vähäisempi infrapunasäteilyn absorbointi, joka johtaa 

matalampaan kennolämpötilaan ja parempaan sähköntuottoon. Bifacial-aurinkokennojen 

myyntiosuuden arvellaan nousevan yli 15%:iin vuoteen 2024 mennessä. Kuvassa 4 on 

esitetty poikkileikkaukset bifacial-aurinkokennoista, joita voidaan toteuttaa sekä n- että p-

tyypin puolijohteilla. Kennon pinnoilla käytetään heijastuksia vähentäviä pinnoitteita, jotka 

on kuvassa merkitty lyhenteellä ARC. (Guerrero-Lemus et al. 2016, 1-2) 

 

 

Kuva 4. Bifacial-aurinkokennon poikkileikkaus n- ja p-tyypin kennoille. Lähde: Guerrero-Lemus et al. 2016. 
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Piipohjaiset puolijohteet ovat ylivoimaisesti eniten käytettyjä myös bifacial-kennoissa. 

Kennojen pintoja karhennetaan kuvioinneilla, jotta valo absorboituisi paremmin, ja varsinkin 

kennon taustapuolen vastaanottama hajasäteily saadaan kuviointien avulla paremmin 

vastaanotettua. Sähkökontakteja on toteutettu kennon pinnalle tulostetulla hopeaverkolla, 

jota yritetään valmistuskustannusten alentamiseksi korvata kuparilla tai alumiinilla. Bifacial-

kennon ominaisuuksia kuvataan parametrilla bifaciality factor. Bifaciality factor määritellään 

valaisemalla erikseen kennon etu- ja taustapintaa, ja sen arvo lasketaan jakamalla 

taustapinnan sähköntuottohyötysuhde etupinnan sähköntuottohyötysuhteella. Kennojen 

ominaisuuksia raportoitaessa valmistajat ilmoittavat etu- ja taustapintojen hyötysuhteet 

erikseen. Kennopintojen yhteistoimintaa käytännön aurinkosähkön tuotannossa ei 

ilmoiteta, koska bifacial-kennon toiminta ei ole suoraan verrattavissa yksipuoleisen kennon 

ominaisuuksiin. Paras huipputehon ja hinnan suhde on saavutettu sijoittamalla bifacial-

kennot aurinkopaneelissa 11 millimetrin etäisyydelle toisistaan, jolloin valo pääsee 

kulkemaan kennojen väleistä ja heijastuu lasipintojen kautta molemmille puolille kennoa. 

Ympäristön valaisuolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti bifacial-kennojen sähköntuottoon, 

joten mahdollisten heijastinten tai valoa sirottavien pinnoitteiden toiminnasta bifacial-

kennojen kanssa ei voida antaa yleispäteviä ohjeita. (Guerrero-Lemus et al. 2016, 3-11) 

2.3 Säteilyn heijastuminen ja taittuminen kahden aineen rajapinnassa 

Valon taittumista kahden aineen rajapinnassa kuvaa Snellin laki 

sin(α1) / sin(α2) = n2 / n1 

missä  

α1 ja α2 ovat valon kulkusuunnan ja kahden aineen rajapinnan normaalin väliset kulmat, 

jotka on havainnollistettu kuvassa 5  

n2 ja n1 ovat aineiden taitekertoimet.  

 

Kuva 5. Valon taittuminen ja heijastuminen ilman ja lasin rajapinnassa. 



19 

 

 

Aineiden taitekertoimet määräävät rajan valon tulokulmalle, jota viistommassa saapuva valo 

heijastuu rajapinnasta kokonaan. Aurinkopaneelin saamaa säteilyn määrää pyritään 

lisäämään heijastumista estävillä pinnoitteilla, joita voidaan käyttää sekä kennon että sitä 

suojaavan lasin pinnoilla. Kuvassa 6 on esitetty esimerkki bifacial-paneelille tehdystä 

mittauksesta, jossa on tutkittu paneelin kykyä vastaanottaa säteilyä eri tulokulmista 

lasipintoihin nähden (Herrmann et al. 2017). Kuvaajasta nähdään, että heijastusta estävien 

pinnoitteiden avulla saadaan paneeli tuottamaan sähköä vielä noin α1 = 70° tulokulmilla, 

mutta sitä loivemmin paneelin pintaan tulevaa säteilyä ei saada enää tehokkaasti ohjattua 

kennoille. Paneelin taustapuolen sähköntuotannossa paneelin kyky vastaanottaa valoa 

myös viistommilla tulokulmilla tulee yksipuoleista aurinkopaneelia merkityksellisemmäksi, 

koska suoraa valoa paneelin taustapuolelle tulee kallistetuilla paneeleilla vähän.  

 

Kuva 6. Bifacial-paneelista mitattu säteilyn vastaanottokyky eri tulokulmilla. Lähde: Herrmann et al. 2017. 
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3. BIFACIAL-PANEELIEN ASENNUSTAVOISTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA 

 

3.1 Heijastava pinnoite kattoasennuksessa 

Appalakian yliopistossa Boonessa tehtiin koesarja kaksipuoleisilla aurinkopaneeleilla. 

Kokeissa asennettiin kaksi nimellisesti samanlaista aurinkopaneelijärjestelmää, joissa oli 

kolme 190 W Sanyo HIT kaksoispaneelia. Järjestelmät säädettiin erilaisiksi, ja mitattiin 

sähköntuotannon ero kahden järjestelmän välillä. Lisäksi mitattiin aurinkosäteilyn määrää 

Hukseflux Class-1 pyranometrillä, jolla eroteltiin suora säteily, diffuusisäteily ja valoa 

paneelille tuova apertuuritaso. Tiedot kerättiin 30 sekunnin jaksoissa, ja tuloksista laskettiin 

minuutin keskiarvot teholle ja säteilylle. Jokainen järjestelmä sisälsi kolme rinnakkain 

asennettua paneelia 36° kallistuvalla paanukatolla. Katto osoittaa etelään, ja kallistuskulma 

vastaa paikkakunnan leveysastetta. Kokeessa tutkittiin erilaisia asennusvaihtoehtoja ja 

heijastavia kattopinnoitteita. (Sciara & Raichle 2012, 2) 

Kokeessa 1 paneelit olivat katon suuntaisesti 15 cm korkeudella. Alustana oli ruskea 

paanukatto. Ylärivi erosi alarivistä siten, että ylärivillä ei asennettu sivupaneeleita. 

Kokeessa 1 saatiin vertailukelpoisia tuloksia aikaväliltä 10.30 – 14.00. Molemmat rivit 

tuottivat 2 W tarkkuudella saman verran sähköä. Tuloksesta voi päätellä, että tummat 

paanut vaimentavat säteilyä. Kohtisuorassa säteilyssä, Direct Normal Irradiance DNI, 

sivulta avoin järjestelmä tuottaa 4 W enemmän. Kun hajasäteily, Global Diffuse Radiation 

GDIFF, yhdistetään mukaan, saadaan samantasoinen sähköntuotanto keskimääräisillä 

säteilymäärillä, mutta sivulta avoin järjestelmä on tehokkaampi sekä pienillä että suurilla 

säteilytehoilla. 

Kokeessa 2 katon pinta käsiteltiin valkoisella TiocoatTM kattopinnoitteella. Pinnoitteeseen 

lisättiin Swarco -lasihelmiä, joita käytetään heijastavana kerroksena muun muassa teiden 

kaistaviivamaaleissa. Pinnoitetta maalattiin kaksi kerrosta puuvillaisen suojapeitteen 

pintaan, ja lasihelmiä siroteltiin märkään maalipintaan 1.4 unssia neliöjalkaa kohti (427 

g/m2). Ylärivi jätettiin sivuilta avoimeksi. Kokeessa 2 ylärivi tuotti sähköä alariviä paremmin 

lähes koko päivän, ja erityisesti keskipäivän aikoihin.  

Kokeessa 3 testattiin paneelien asennon vaikutusta. Ylempi rivi asennettiin katon 

suuntaisesti 15 cm korkeudelle. Alempi rivi asennettiin vaakatasoon alareunaa 

korottamalla. Alustana oli valkoista TiocoatTM kattopinnoitetta Kokeessa 3 katon 

suuntaisesti asennettu aurinkopaneeliryhmä tuottaa merkittävästi paremmin kuin 

vaakatasoon asennetut paneelit. 
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Kokeessa 4 verrattiin kahta erilaista heijastavaa kattopinnoitetta. Molemmat paneelirivit 

asennettiin katon suuntaisesti 15 cm korkeudelle. Ylärivin kattopinnoitteena käytettiin 

säänkestävää alumiinimaalia. Alumiinimaalia vedettiin kolme kerrosta suojapeitteen 

pinnalle. Suojapeite ulottui 20 cm paneelien ylä- ja alareunan ulkopuolelle, sekä metrin 

verran kummallekin sivulle. Alarivin kattopinnoitteena oli valkoista TiocoatTM kattopinnoitetta 

ja Swarco -lasihelmiä. Kokeessa 4 alumiinipinnoitteen alueelta saatiin 13 W parempi 

sähköteho kuin valkoisen pinnoitteen alueelta. (Sciara & Raichle 2012, 3-4) 

3.2 Hajasäteilyn spektrin vaikutus 

Russell et al. (2017) tutkivat hajasäteilyn spektrin vaikutusta bifacial-paneeleihin. 

Koejärjestelyissä 2 cm * 2 cm kokoista aurinkokennoa valaistiin kahden peilin avulla siten, 

ettei muodostunut varjostuksia. Testisarjassa toinen peili korvattiin muilla materiaaleilla. 

Vihreän nurmikon yläpuolella olevat bifacial-aurinkopaneelit tuottivat sähkötehoa 3% 

enemmän, ja valkoisen hiekan yläpuolella 5% enemmän kuin satunnaisella hajasäteilyllä 

valaistut paneelit. 

Kuvassa 7 on esitetty erilaisista materiaaleista mitattuja hajasäteilyn spektrejä. Russell et 

al. (2017) laskivat myös teoreettisen parhaan spektrijakauman sähkön tuottamiseen 

bifacial-kennoilla, ja se on piirretty kuvaajaan keltaisella värillä. Näkyvän valon 

aallonpituudet ovat noin 380 – 800 nm. Ideaalinen heijastuspinnoite bifacial-

aurinkokennojen alla heijastaisi täydellisesti kaiken valon ultraviolettialueelta, mutta 

leikkaisi lämpösäteilyn pois. 

 

Kuva 7. Hajasäteilyn spektrejä eri alustamateriaaleilla. Keltaisella teoreettinen ihanteellinen spektri sähkön tuottamiseksi 

piikennoilla. Lähde: Russell et al. 2017. 
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Kuvassa 8 esitetään virta-jännite -mittauksia eri heijastuspinnoilla. Lambertian reflector 

tarkoittaa bariumsulfaatista valmistettua heijastuspintaa, joka tuottaa lähes täydellisen 

diffuusia heijastusta. Virrantiheyden tuotossa valkoinen hiekka on lähellä valkoista maalia 

ja bariumsulfaattipinnoitetta. 

 

Kuva 8. Jännite-virta -mittauksia eri heijastuspintojen valaisun vaikutuksesta. Lähde: Russell et al. 2017. 

3.3 Pystyasentoisten bifacial-paneelien rivivälin vaikutus 

Khan et al. (2017) tutkivat maantieteeseen perustuvaa optimointia pystysuorille bifacial 

aurinkovoimaloille. Tutkimuksessa perehdyttiin suoraan ja diffuusiin säteilyyn sekä maasta 

heijastuvaan säteilyyn. Paneelit on kytketty bypass-diodien kanssa, ja etsinnässä oli paras 

vuosituotto. 1.2 m korkeille paneeleille käytettiin 2 metrin riviväliä. Pystyasennon etuna on 

paneelien vähäisempi likaantuminen.  

Heijastuvan valon määrää kuvaavan albedo-kertoimen arvona käytettiin 0.5:a. Korkeampi 

heijastustaso saadaan lumen peittämästä maasta tai keinotekoisesti esimerkiksi valkoisella 

betonilla. Kuvassa 9 on havainnollistettu rivivälien vaikutusta paneelien varjostukseen. 

Kuvan kohdissa (a), (b) ja (c) havainnollistetaan paneelien keskinäisiä varjostuksia aamu- 

ja ilta-aikoina. Varjostusten osuus vähenee kun riviväli kasvaa. Kuvan 9 (d)-kohdan 

kuvaajassa on esitetty sinisellä käyrällä rivivälien vaikutus päivittäiseen 

energiantuotantoon. Ihanteellinen riviväli sähköntuotannossa maapinta-alaa kohti pystyyn 

asennetuille bifacial-aurinkopaneeleille olisi tämän mukaan sama kuin paneelin korkeus, eli 

p/h = 1. 
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Kuva 9. Pystyyn asennettujen bifacial-paneelien keskinäisiä varjostuksia. Lähde: Khan et al. 2017. 

 

Paikalliset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat kokonaissäteilyn määrään, ilman selkeyttä 

kuvaavaan clearness-indeksiin ja diffuusin säteilyn osuuteen. Tutkijat mallinsivat 30° 

leveyspiirin paikkakuntien ilman selkeyden mukaan arvioituja optimaalisia pystypaneelien 

rivivälejä. Hajasäteilyn osuus kasvaa ilman pienhiukkasten määrän kasvaessa, ja 

esimerkiksi Shanghaissa kannattaa käyttää riviväliä, joka on sama kuin paneelin korkeus. 

Paremman clearness-indeksin omaavilla paikkakunnalla voidaan riviväliä pienentää, ja 

esimerkiksi Kairossa suositeltava riviväli olisi noin 0.85 kertaa paneelien korkeus. 

Tutkimuksessa oli myös pituuspiirin 40° kohdalle osuville leveyspiireille suositeltavia 

rivivälejä. Lähellä päiväntasaajaa suositeltava riviväli on 0.8 kertaa paneelien korkeus. 

Esimerkiksi Suomen korkeudella suositeltava riviväli on noin 1.1 kertaa bifacial-paneelien 

korkeus. Suurimmassa osassa maapalloa pystyasentoon asennettujen bifacial-

paneelien ihanneriviväli on 0.8 – 1 kertaa paneelien korkeus, mutta esimerkiksi 

Pohjoismaissa sähköntuotanto toimii tehokkaammin suuremmalla rivivälillä. 

Käytännössä asentamisen ja huollon toimivuuden takia voidaan joutua käyttämään 

esimerkiksi kahden metrin riviväliä myös päiväntasaajalla. (Khan et al. 2017, 245-

246) 

3.4 Meluvalleihin asennettavien bifacial-paneelien simulointi 

Faturrochman et al. (2018, 1) tutkivat bifacial-paneelien käyttöä liikenteen meluvalleissa. 

Ensimmäinen bifacial-paneeleilla toteutettu liikenteen meluvalli rakennettiin Sveitsin 

Aubruggiin vuonna 1997. Münsingenissä Sveitsissä on junaradan varteen rakennettu 

bifacial-paneeleista meluvalli. Nämä kaksi olivat pitkään ainoat bifacial-tekniikalla toteutetut 
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meluvallit, ja niiden paneelit ovat pystyasennossa. Kennot saavat valoa idästä ja lännestä. 

Alankomaissa suunnitellaan vuodelle 2018 Udeniin 450 metriä pitkää bifacial-paneeleista 

rakennettua meluvallia. Melun vaimentamiseen tarvitaan kahdeksan millimetriä paksua 

lasia molemmille puolille aurinkopaneelia, ja avoimen maaston tuulikuormat edellyttävät 

raskaita tukirakenteita. Tukirakenteet tuovat varjostusta paneelien taustapinnoille. 

Faturrochman et al (2018, 2) mukaan pystyasennossa olevien paneelien numeerinen 

simulointi on tavallista haastavampaa siksi, että maan pinnasta tulevien heijastusten osuus 

on suurempi kuin aurinkoa kohti suunnatuilla paneeleilla. Tutkijaryhmä halusi mallintaa 

myös lämpötilan ja sähköteknisten ominaisuuksien vaikutusta. Referenssisuunnitteluna he 

käyttivät Alankomaiden ympäristöministeriön ohjetta, jonka mukaan meluvallia saa kallistaa 

korkeintaan 15 astetta pystytasosta. Aurinkopaneelina he mallinsivat Neo Solar Power 

bifacial-paneelin, jossa on 48 sarjaan kytkettyä yksikidepiistä valmistettua aurinkokennoa. 

STC tehokkuus etupuolelle on 19.6% ja taustalle 18.2%, jonka mukaan paneelin bifacialty 

factor on 0.93. Lasin paksuus on 8 millimetriä molemmin puolin paneelia, ja ulkoreunassa 

on 20 cm tyhjää tilaa metallikehyksen ja reunimmaisten kennojen välillä. Kehys ulottuu 50 

senttimetriä taustapuolelle rakenteen jäykkyyden lisäämiseksi. Tietokoneella piirretty malli 

meluvalleista on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Tietokoneella mallinnettu meluvalli, jossa 4 * 2 aurinkomoduulia ja 4 * 12 aurinkokennoa/moduuli. Lähde: 

Faturrochman et al. 2018. 

Tutkijoiden mallissa lasketaan säteilymääriä kymmenen minuutin porrastuksella. Suora 

valaisu lasketaan Meteonormin tiedoilla ja siinä otetaan huomioon lasien absorboimaa 

säteilyä. Diffuusivalaisun laskennassa otettiin huomioon auringon suunnasta tuleva valo, 

horisontin suuntainen säteily sekä ylhäältä tulevan valon varjostusten määrää kuvaava sky 

view factor. Maan pinnalta heijastuvan valon osuuden laskennassa otettiin huomioon 

meluvallin omat varjot. Lämpötilamallinnuksessa tutkijat huomioivat rakenteen 
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lämpötiloissa auringon säteilyn vaikutusta molemmille lasipinnoille sekä tuulen vaikutusta. 

Sähköisessä mallissa huomioidaan epätasainen valaisu ja kennojen lämpötila. 

(Faturrochman et al 2018, 2) 

Prototyyppi bifacial-meluvallista rakennettiin Den Bosch:iin Alankomaihin 51.69°N, 5.30°E. 

Bifacial-paneelien sähköntuotanto mitattiin, ja tuloksiin yhdistettiin valaisutiedot 

pyranometreistä, lämpötila- ja tuulitiedot. Tutkijoiden laatima laskentamalli kalibroitiin 

prototyyppimeluvallin tulosten mukaiseksi. Laskentamallilla simuloitiin meluvallien 

sähköntuotantoa Amsterdamissa, Dubaissa, Jakartassa ja Melbournessa. Vuosittaiset 

sähköntuotot eri ilmansuunnilla ja kallistuskulmilla on esitetty kuvassa 11. Kuvaajista 

nähdään, että pohjoisimmalla paikkakunnalla paras tuotto saadaan etelään osoittavasta ja 

eniten kallistetusta paneelista. Päiväntasaajan lähellä Jakartassa paras tuotto saadaan 

suuntaamalla paneelit itään tai länteen, koska keskipäivällä aurinko paistaa lähes 

kohtisuoraan yläpuolelta. (Faturrochman et al. 2018, 4) 

 

Kuva 11. Bifacial-paneelimeluvallin simuloitu sähkön vuosituotto ilmansuunnan ja pystyasennosta poikkeavan 

kallistuskulman funktiona. Lähde: Faturrochman et al. 2018. 

 

Kehyksen varjostuksen vaikutus sähköntuotantoon Amsterdamissa oli etelään suunnatulla 

paneelilla merkityksetön, mutta pohjoiseen suunnatulla paneelilla 13%. Kuvassa 12 on 

esitetty kennojen sijoittelun vaikutusta sähköntuotantoon. Paras tuotto saadaan 
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sijoittamalla kennot mahdollisimman kauas varjostavista reunuksista, jota on kuvaajassa 

merkitty vihreällä värillä ja merkinnällä Narrow. (Faturrochman et al. 2018, 4) 

 

Kuva 12. Vuotuinen sähköntuotto eri ilmansuuntiin osoittavissa meluvalleissa, sekä erilaisilla kennojen sijoitteluilla 

paneelissa. Broad/sininen = kennot lähellä kehyksiä, Narrow/vihreä = kennot kaukana kehyksistä. Lähde: Faturrochman 

et al. 2018. 

Sarjaan kytkettyjen aurinkokennojen sähköntuotto alenee, jos yksikin sarjassa oleva kenno 

on varjossa. Bypass-diodien avulla saadaan ohitettua heikommin sähköä tuottavia kennoja. 

Bypass-diodien sijoittelua kokeiltiin 12 x 4 kennorakenteessa kuvan 13 mukaisesti riveihin, 

sarakkeisiin sekä L-muotoisiin kennoryhmiin. Pohjoiseen suunnatun meluvallin 

aurinkokennojen sähköntuotantoa simuloitiin eri diodiryhmittelyillä. Referenssinä käytettiin 

kytkentää ilman bypass-diodeja, johon varjostukset aiheuttivat 13% vähennyksen 

sähköntuotantoon. Riviin asennetuilla bypass-diodeilla varjostukset aiheuttivat 12% 

menetykset, sarakkeissa 11% menetykset ja L-kuvion mukaisessa bypass-

diodiasennuksessa saatiin paras sähköntuotto. L-kuvion mukaisessa asennuksessa 

menetykset olivat 10.7%, ja alle 10% varjostushaittoihin pääsemiseksi tarvittaisiin 

enemmän kuin 12 bypass-diodia. (Faturrochman et al. 2018, 5) 

 

Kuva 13. Kennojen ryhmittely bypass-diodikytkentöihin. (i) = rivi, (ii) = sarake ja (iii) = L-muoto. Lähde: Faturrochman 

et al. 2018. 
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3.5 Lähivarjostusten vaikutus  

De Groot & Van Aken (2017, 7) tutkivat lähivarjostusten vaikutusta bifacial-paneelien 

taustapuolen sähköntuottoon. Sisäolosuhteissa testattiin sähköntuottoa olosuhteissa, 

joissa taustapuolen vastaanottama säteily oli 17% etupuolen säteilymäärästä. 

Testijärjestely on esitetty kuvassa 14. Valoa tuodaan paneelin etupinnalle 1000 W/m2. 

Taustapuolelle tuotettiin diffuusia valaisua laittamalla vaalea heijastuspinta metrin 

etäisyydelle paneelin taakse. Varjostavana kappaleena käytettiin 10 cm leveää ja 25 cm 

korkeaa levyä, jota testattiin eri etäisyyksillä varjostamassa joko kahta tai neljää kennoa.  

 

Kuva 14. Mittausjärjestelyt. 1000 W/m2 valaisu bifacial-paneelin etupinnalle, taustalla 1 metrin etäisyydellä valkoinen 

levy, varjostava esine siirrettävissä 1 - 30 cm etäisyydelle bifacial-paneelien taustapinnasta. Lähde: de Groot & Van Aken 

2017. 

 

Virran vähenemä on suorassa suhteessa varjostuksen aiheuttaman taustapuolen säteilyn 

vähenemisen määrään. Lisäämällä varjostavan kohteen heijastavuutta esim. valkoisella 

pinnoituksella saadaan varjostuksen vaikutus huomattavasti pienemmäksi. Varjostavan 

kohteen värin vaikutusta on havainnollistettu kuvassa 15. Valoa heijastava valkoinen tai 

alumiinipinta kahden senttimetrin etäisyydellä paneelista vaikuttavat paneelin 

sähköntuotantoon huomattavasti vähemmän kuin väriltään musta esine. 
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Kuva 15. Varjostava esine 2 cm paneelista, värin vaikutus jännitteeseen ja virtaan. Lähde: de Groot & Van Aken 2017. 

 

Varjostavan esineen sijaintia suhteessa kennoon näytetään kuvassa 16. Kennon virta 

putoaa noin ampeerilla, kun koko kennon peittävä varjostus on kennossa kiinni. Kenno saa 

edelleen lasilevyjen sisällä heijastuvaa valoa, jota saapuu paneeliin esimerkiksi kennojen 

väleistä paneelin etupuolelta. Kun koko kennon peittävä varjostava esine on 10 cm 

etäisyydellä, on varjostuksen aiheuttama jännitteen alentuma 0.5 ampeeria. Kun varjostava 

esine peittää vain puolet kennosta, on varjostuksen vaikutus sähköntuottoon vain puolet 

verrattuna koko kennon peittämiseen. Molemmissa tapauksissa yli 20 cm etäisyydellä 

olevien varjostavien esineiden vaikutus paneelin sähköntuottoon lähestyy merkityksetöntä. 

De Groot & Van Aken (2017) tutkimuksen mukaan ulkoilmaolosuhteiden suurimmatkaan 

valaisuerot kennojen väleillä eivät aiheuta riskiä virran suunnan kääntymiselle kennoissa, 

ja 10% vähennys taustapuolen säteilyssä vähentää sähköntuottoa vain noin 2%. 

 

Kuva 16. Varjostuksen etäisyyden vaikutus virrantuoton vähenemiseen. Lähde: de Groot & Van Aken 2017. 
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3.6 Paneelin valonläpäisevyyden vaikutus  

Bifacial-paneelien toiminnan mittaamiseen kehitetään mittausstandardia. Yksipuolisia 

aurinkopaneeleja testataan 1000 W/m2 valoteholla etupinnalle, mutta ei ole määrittelyä siitä 

miten suuren valotehon paneelin taustapinta vastaanottaa. Deline et al. (2017) vertailivat 

bifacial-paneelien sisäolosuhteiden valaisuja ulkoilmassa tehtyihin mittauksiin. Tutkittavina 

parametreina olivat muun muassa paneelin etureunan korkeus alustan pinnasta sekä 

aurinkopaneelien valonläpäisevyys. Paneelin valonläpäisevyyttä lisätään suurentamalla 

aurinkokennojen välejä paneelissa. Kuvassa 17 näkyy paneelin valonläpäisevyyden 

vaikutus paneelin taustan vastaanottaman valon määrään. Kun paneelin etureuna on 0.2 

metrin korkeudella, saavutetaan paneelin 50% valonläpäisevyydellä 15% lisää valaisutehoa 

taustapinnalle. Puolen metrin etureunakorkeudella vastaava paneelin valonläpäisevyyden 

lisäys lisää taustapuolen valaisutehoa enää noin 5%.  

 

Kuva 17. Paneelin valonläpäisevyyden vaikutus paneelin taustapinnan vastaanottamaan valaisutehoon. Puolen metrin 

etureunakorkeudella valonläpäisevyyden vaikutus on enää noin 5%. Lähde: Deline et al. 2017. 

 

3.7 Johtopäätöksiä bifacial-paneelien asennustavoista tehdyistä 

tutkimuksista 

Bifacial-paneeleilla voidaan tuottaa sähköä monissa eri asennoissa. Oletuksena oli, että 

kaikki paneelin tukirakenteet pitäisi saada mahdollisimman kauaksi paneelin 

taustapinnasta. Valoa heijastava valkoinen tai alumiinipinta saavat olla jopa kahden 

senttimetrin päässä lasista ilman ratkaisevan suurta pudotusta paneelin 

sähköntuotannossa. Aurinkokennojen sijoittelu paneelissa kauemmas toisistaan antaa 

lisävaloa paneelin taustapinnalle kaikilla asennustavoilla, mutta samalla menetetään 

paneelin etupinnan sähkötehoa. 
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Alustan valonheijastavuuden parantaminen lisää sähköntuottoa aurinkopaneelin 

taustapinnalla jopa niinkin matalalla kuin 15 cm korkeudella alustasta olevilla paneeleilla. 

Aurinkokennot pystyvät käyttämään hyödyksi ultraviolettialueen säteilyä ja näkyvää valoa, 

mutta lämpösäteilyn heijastaminen aurinkopaneelia kohti ei lisää sähköntuottoa. Valkoinen 

hiekka ja nurmikkoalusta ovat kohtuuhintaisia bifacial-paneelin tehoa parantavia 

alustamateriaaleja. Parempi teho saavutetaan valkoisilla maaleilla sekä heijastimilla. 

Alustamateriaalien heijastavuuteen vaikuttaa niiden likaantuminen, ja kyky puhdistua 

itsekseen esimerkiksi vesisateessa.  

Suomessa ja muilla pohjoisilla leveysasteilla paras sähköenergian tuotto saadaan 

suuntaamalla aurinkopaneelit kohti etelää, ja kallistettu paneeli tuottaa enemmän sähköä 

kuin suoraan pystyasentoon asennettu. Puolen metrin etureunakorkeudella ei paneelin 

valonläpäisevyydellä ole yli 5%:n merkitystä. Jos paneelin etureuna on mahdollista nostaa 

puolen metrin korkeuteen tai korkeammalle, ei etupuolen sähköntuotantotehoa kannata 

pienentää kennovälejä harventamalla, koska paneelin kokonaisteho ei silloin parane. Yli 20 

cm etäisyydellä paneelin taustapinnasta olevilla varjostavilla kohteilla eri ole ratkaisevaa 

vaikutusta sähköntuotantoon. 
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4. MALLINTAMINEN PVSYST -OHJELMALLA  

 

PVsyst -ohjelma on Geneven yliopistossa kehitetty aurinkosähköjärjestelmien 

mallinnusohjelma. Pääkehittäjäksi ohjelman esittelysivulla mainitaan tohtori Andre 

Mermoud. Ohjelman saa ladattua 30 päivän koekäyttöön, ja helmikuun 2018 

asennusversiona oli V6.68. PVsyst valittiin ohjelmaksi sen takia, että se on toimeksiantajalla 

käytössä, ja ohjelman ominaisuuksia voidaan hyödyntää yrityksessä myös jatkossa. 

4.1 PVsyst -ohjelman laskentaperiaatteita  

PVsyst -ohjelma käyttää auringon kiertoasemien tietokantana Meteonorm:a, jonka tiedot 

perustuvat yli 8000 sääaseman ja viiden satelliitin mittauksiin (Meteonorm 2018). 

Ohjelmassa voidaan valita aurinkovoimalan sijainti Googlen karttapalvelun avulla, ja 

ohjelmisto laskee tälle paikkakunnalle tuntikohtaiset auringon asematiedot. PVsyst -

ohjelmaan voidaan tuoda asematietoja myös useista muista auringon asematietoja ja 

paikkakuntakohtaisia valaisuolosuhteita välittävistä tietokannoista. Tuntikohtaisia tietoja 

maailmanlaajuisesti tarjoavat esimerkiksi 3-Tier-Vaisala, Solargis ja Vortex Solar. Muiden 

tietokantatietojen käyttöönotossa on tärkeää tehdä mahdollisesti tarvittavat korjaukset 

aikaleimoihin, jotta PVsyst -ohjelma saa käyttöönsä aurinkoaikaan perustuvat tiedot. 

(Mermoud & Wittmer 2014) 

PVsyst -ohjelman ohjeissa varoitetaan siitä, että meteorologiset tietokannat eroavat 

toisistaan voimakkaasti. Erot johtuvat esimerkiksi aurinkosähkövoimaloiden sijainneista, 

joista toiset osuvat suoraan sääasemapaikkakunnalle, ja toiset lasketaan mittauspisteiden 

välisinä interpolointeina. Eri tietokannoissa on eripituisia mittausjaksoja, ja joissakin 

yritetään myös ennustaa ilmaston lämpenemisen vaikutuksia. Lämpötilan vaikutuksia 

aurinkopaneelien sähköntuottoon voidaan tarjota osana tuntikohtaisia valaisuarvoja.  Myös 

saman tietokannan eri versioista löytyy eroavaisuuksia, koska tietokantojen ylläpitäjät 

yrittävät säätää ja tarkentaa analyysejään. PVsyst -ohjelman käyttöön on valittu säteilyä 

kuvaava arvo annual available irradiation [kWh/m2/year]. PVsyst -ohjelmassa ei huomioida 

lämpötilan vaikutusta aurinkopaneelien tuottoon. Eurooppalaisten paikkakuntien 

vertailussa eri tietokannoilla on havaittu PVsyst -ohjelman käyttämän Meteonorm 6.1/7.1 -

tietokannan antavan hieman keskiarvoa pienempiä säteilytehoja. Tämän vuoksi voidaan 

PVsyst -ohjelman oletusarvoilla laskettuja sähköntuotannon arvioita pitää varmalla puolella 

olevina. (Mermoud & Wittmer 2014) 
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Genevessä on tehty mittauksia ilman läpinäkyvyyttä kuvaavan Clearness Index -arvon 

vaihtelusta. Mittaustuloksista löytyy suuria hajontoja yhden paikkakunnan valon määrässä, 

mikä kertoo tarkkojen auringon säteilymäärien ennustamisen vaikeudesta. Laskelmissa 

joudutaan käyttämään pitkäaikaisia keskiarvoja, sillä yksittäisen päivän pilvisyys ja muut 

valaisuun vaikuttavat tekijät, kuten pienhiukkaset ilmassa, voivat vaihdella huomattavasti. 

(Mermoud & Wittmer 2014) 

Vuoristoisilla seuduilla aurinko painuu horisontin alapuolelle eri tavalla kuin tasangoilla. 

Oletusarvoiset horisonttitaulukot perustuvat tasaisen maan arvoihin, mutta niitä voidaan 

korjata todellisia maastonmuotoja vastaaviksi. PVsyst -ohjelmassa ei ole automaattista 

laskentaa vuoristoiselle horisontille, vaan korjausarvot täytyy lisätä osaksi nykyisiä 

taulukoita. Varjostavan horisontin muotojen esittämistä varten ohjelmassa on hiirellä 

käytettävä horisonttiviivan säätö osana horisonttiviivapiirrosta. (Mermoud & Wittmer 2014) 

 4.2 PVsyst -ohjelman käyttö 

PVsyst -ohjelman käyttöohjeita on esitetty liitteessä 1. Ohjelman esittelyn rinnalla on 

samalla käyty läpi laskentaan liittyvää teoriaa ja ohjelman käytön yhteydessä määriteltäviä 

parametrejä. Seuraavissa kappaleissa sovelletaan ohjelmasta löytyviä bifacial-paneelien 

toiminnan arvioimiseen soveltuvia ominaisuuksia. 

 

4.3 Bifacial system, 2-ulotteinen rajattoman pitkä paneelirivi 

PVsyst -ohjelman versiossa 6.68 on käytettävissä 2-ulotteinen laskenta bifacial-

aurinkopaneeleille. Laskenta löytyy välilehdeltä Unlimited Sheds 2D Model, joka on esitetty 

kuvassa 18. Laskennassa oletetaan rivi samaan suuntaan osoittavia aurinkopaneeleita 

yhtä suurilla keskinäisillä etäisyyksillä, ja rivin päätyjen vaikutuksia ei oteta huomioon. 2-

ulotteisella laskennalla voi kokeilla eri parametrien vaikutusta.  Koko järjestelmää 

simuloitaessa ohjelma käyttää arvoja jotka on määritetty kohdassa System, ja jotka näkyvät 

2-ulotteisen laskennan ikkunassa checkbox-merkittyinä. Beam acceptance on ground 

kuvaa maanpinnan vastaanottamaa säteilyä, ja riippuu valitusta ajanjaksosta. Beam on 

Ground, and reflected ottaa huomioon, että vain osa säteilyä vastaanottavasta alustasta 

heijastaa kohti aurinkopaneeleita. Diffuse acceptance eli hajasäteilyn vastaanotto riippuu 

paneelirivien sijainnista suhteessa maan pintaan, sillä ohjelma olettaa hajasäteilyä tulevan 

yhtä paljon kaikista suunnista. 
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Kuva 18. 2D-laskentaohjelma bifacial-paneeleille. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

 

4.4 2D-testisarja rajattoman pitkillä bifacial-paneeliriveillä  

Tutkitaan PVsyst -ohjelman 2D-laskennalla bifacial-paneelien asennon ja rivivälien 

etäisyyden vaikutusta aurinkovoimalan vuosittaiseen sähköntuotantoon. Valitaan 

sijaintipaikkakunnaksi Mikkeli. PVsyst -ohjelman tietokannasta löytyy bifacial-paneelina 

SolarWorld Sunmodule Bisun SW29. Valitaan aurinkovoimalan nimellistehoksi 100 kWp, 

joka saadaan toteutettua 400 aurinkopaneelilla. Invertterimalliksi valitaan Schneider 

Electric Conext TL 10000 E, joita järjestelmään tarvitaan kymmenen kappaletta. 

Invertterissä on käytössä maximum power point tracking (MPPT) sisääntulo, jolla 

aurinkopaneeleista saadaan irti mahdollisimman suuri teho. Aurinkopaneelien 

yhteenlaskettu pinta-ala on 671 m2. 

Yleisenä heijastuvuuden arvona eli albedo-kertoimena käytetään arvoa 0.2. Kuvassa 19 

näkyy yleisiä heijastuvuuden arvoja erilaisille pintamateriaaleille. Kuvassa näkyy myös 

mahdollisuus syöttää kuukausittaisia albedo-arvoja, josta on hyötyä esimerkiksi alueilla 

joilla on lumipeite toistuvasti tiettyinä kuukausina.   
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Kuva 19. Albedo-arvojen syöttöikkuna, sekä luettelo tavallisista albedo-arvoista. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

Ground albedo -arvona käytetään ohjelman tarjoamaa oletusarvoa 30%. Tämän kertoimen 

avulla ohjelma määrittää paneelien alapuolelta maasta heijastuvan säteilyn määrää. 

Aurinkopaneelit oletetaan läpinäkymättömiksi, eli module transmission factor -arvona on 

0%. Ohjelma tarjoaa rakenteen varjostukseksi 5%, joka on oletusarvona kertoimelle 

structure shading factor. Mismatch loss factor kertoo menetetystä sähköntuotosta, jossa 

varjostetut kennot rajoittavat virrankulkua sarjaankytketyssä paneeliketjussa. Mismatch 

loss factor -kertoimen arvona käytetään ohjelman oletusarvoa 10%. Aurinkopaneelit on 

suunnattu etelään, ja niiden kallistuskulma on laskennan alussa 40°. 

Ensimmäisessä testisarjassa on kokeiltu eri arvoja paneelin etureunan korkeudelle maan 

pinnasta. Testisarjan tulokset on poimittu taulukkoon 1. Optimoitavaksi arvoksi valittiin 

paneelin kallistuskulma Plane tilt, ja optimointilaskennasta poimittiin paras kallistuskulma ja 

sillä saavutettava teoreettinen sähköntuotannon maksimiarvo sähköverkkoon, joka 

ilmoitetaan parametrille E_grid. Sähköntuotannon maksimiarvosta on piirretty kuvaaja eri 

paneelin etureunakorkeuksille, ja esitetään kuvassa 20. 

Taulukko 1. Paneelin etureunan korkeuden vaikutus vuosittaiseen sähköntuotantoon 

 

Plane azimuth [°] 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitch [m] 2 2 2 2 2 2 2 2

Shed total width [m] 1 1 1 1 1 1 1 1

Height above ground[m] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Plane tilt, optimum [°] 50 50 50 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4

E_Grid, optimum [MWh] 114.6 114.7 114.8 114.9 115.1 115.2 115.3 115.3

Sähköntuottolisäys [%] 0 0.09 0.17 0.26 0.44 0.52 0.61 0.61
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Kuva 20. 2D-laskenta bifacial-paneelin etureunan korkeuden vaikutuksesta vuosittaiseen sähköntuottoon. 

Toisena testisarjana tehtiin koesarja rivivälin pituuden vaikutuksesta sähköntuotantoon. 

Optimointilaskentaan otettiin muuttuvaksi arvoksi paneelin kallistuskulma. Paneelin 

optimikallistuskulma ja tällä kallistuskulmalla saavutettava maksimiarvo vuosittaiselle 

sähköntuotannolle sähköverkkoon on poimittu riveille Plane tilt ja E_Grid. Tulokset on 

esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 21. 

Taulukko 2. Rivivälin vaikutus bifacial-paneelien sähköntuottoon. 

 

 

Kuva 21. Bifacial-paneelien rivivälin vaikutus sähköntuottoon. 

Plane azimuth [°] 0 0 0 0 0

Pitch [m] 1.5 1.75 2 2.25 2.5

Shed total width [m] 1 1 1 1 1

Height above ground [m] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Plane tilt, optimum [°] 44.4 44.4 44.4 44.4 50

E_Grid, optimum [MWh] 113.4 114.3 115.1 115.7 116.2

Sähköntuottolisäys [%] 0 0.79 1.50 2.03 2.47
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Paneelimallin tulevasta bifaciality factor -arvosta, eli taustan sähköntuottokyvystä 

verrattuna etupintaan, ei simulointeja tehdessä ollut tarkempaa tietoa. Ohjelma antoi 

simuloinnissa olevalle paneelimallille Sunmodule Bisun SW29 oletusarvoksi 0.523, ja 

vertailun vuoksi ajettiin simulointi käyttäen bifaciality factor -kertoimelle arvoa 0.6. Samoin 

kokeiltiin heijastusta estävän AR-pinnoitteen vaikutusta. Tulokset on esitetty kuvassa 22. 

Heijastusta estävän pinnoitteen osalta ohjelmassa mainitaan pinnoitteen sijoittamisesta 

etupinnalle. Jää epäselväksi, otetaanko pinnoitteen vaikutus mukaan taustapuolen 

sähköntuotannossa.  

 

Kuva 22. Bifaciality factor -muutoksen ja AR-pinnoitteen vaikutus sähköntuotantoon. 

 

4.5 PVsyst, 3D-simulointeja paneelijalkojen varjostuksen selvittämiseksi 

PVsyst -ohjelmassa ei ole suoraa mahdollisuutta testata pelkän taustapinnan 

vastaanottamaa säteilyä lähivarjostustilanteissa. Asian tutkimiseksi laadittiin 

paneelinjalkamallien vertailemiseksi malli, joka mittaa kallistettujen aurinkopaneelin alle 

pääsevän säteilyn määrää. Periaatteena mallissa oli oletus, että mitä suurempi määrä 

säteilyä saadaan maan pinnalle aurinkopaneelin alapuolelle, sitä paremmin sähköä 

paneelin taustapinta tuottaa. Kuvassa 23 esitetyn mallin perustana oli maan pinnalle 

vaakatasoon asetettu yksipuoleinen aurinkopaneeli. Aiemmin testattua bifacial-paneelia 

lähinnä vastaava malli yksipuoleisena on SolarWorld Sunmodule Plus SW 290. Yksittäisen 

modulin sähkö vastaanotetaan Houmiles MI-300 invertterillä, jonka teho 0.30 kW on sopiva 

yksittäiselle paneelille. Auringon asematietoina käytettiin Helsingin Ilmalan Meteronorm 7.1 

-aseman tietoja. Paneelin pitkä sivu osoittaa etelään eli azimuth-kulma on 0°, ja 

vaakatasoon asennetun paneelin kallistus eli tilt on myös nolla. 
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Testin tarkoituksena oli mallintaa yksittäisen paneelin alle tulevaa säteilyä. Paneelirivin 

aurinkopaneelien varjostus maan pinnalle mallinnettiin 12 metriä pitkänä katoksena, jonka 

leveys on 1 metri eli lähellä aurinkopaneelien mittaa. Paneelin jalkojen oletetaan 

kannattavan kahta vierekkäistä paneelia, eikä kauempana olevien jalkojen varjostuksia 

oteta huomioon. PVsyst -ohjelman lähivarjostusten mallinnusohjelmalla laskettiin 

varjostusta kuvaavat arvot beam linear loss ja linear shading factor. Laskentapäiväksi 

valittiin syyspäivän tasaus 21.9., jotta arvot olisivat edustavampia kuin esimerkiksi 

keskikesän lyhyet varjot. Lähivarjostusten laskennan jälkeen ajettiin simulointi koko 

järjestelmällä, ja poimittiin tuloksista hajasäteilyn varjostusta kuvaava shading factor for 

diffuse sekä sähkön vuosituotto. 

 

 

Kuva 23. Laskentamalli paneelirivin alle pääsevän säteilyn määrän tutkimiseksi. Ruskea katos esittää paneeliriviä, 

yksittäisen paneelin alle pääsevän valon määrää mitataan vaakatasoon sijoitetulla sinisellä simulointimallin 

aurinkopaneelilla. 

 

PVsyst-ohjelma suosittelee vähintään 3 cm etäisyyttä varjostavien kohteiden ja 

aurinkopaneelin pinnan välille. Jalkoja on siirretty paneelikentästä poispäin tämän 

vaatimuksen täyttämiseksi. Testisarjassa mallinnettiin neliö- ja kuusikulmaputkesta tehtyjä 

pystyputkia, neliöputkesta tehtyjä päätykolmioratkaisuja, eteenpäin kallistettuja etujalkoja, 

ristikkoja sekä pilariratkaisuja. Mallinnuksella saatuja varjostusarvoja sekä maahan 

mallinnetun paneelin sähkön vuosituotantolukemia on listattu liitteessä 2.  
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4.6 Arviointia PVsyst -ohjelmalla tehdyistä simuloinneista 

Yleislinjana 3D-varjostuslaskentojen tuloksista näkyy, että valitulla 30° kallistuskulmalla ja 

puolen metrin etureunakorkeudella paneeliriviä mallintavalle katokselle saadaan suurin 

määrä valoa katoksen alle silloin, kun jalkaratkaisu on etureunasta mahdollisimman avoin. 

PVsyst -ohjelman laskennan oletuksena on, että hajasäteily ja heijastuminen ovat 

isotrooppisia. Voimakkain säteily vastaanotetaan keskipäivällä auringon aseman ollessa 

korkeimmillaan, ja taustapinnan vastaanottama säteilyteho on suurimmillaan silloin kun 

säteily pääsee vapaasti etenemään paneelin etureunan alle. Malli ei ota huomioon 

esimerkiksi paneelijalkojen väritystä, jolla on de Groot & Van Akenin (2017) tutkimuksen 

mukaan usean prosentin vaikutus varjostetun kennon sähköntuottoon.  

Mittaamalla valaisua maan pinnalle sijoitetulla paneelilla tehdään 3D-mallissa oletus, että 

suurin merkitys taustapuolen sähköntuotantoon olisi suoraan aurinkopaneelin alapuolelle 

pääsevän säteilyn määrällä. Tätä oletusta on käytetty yleisemminkin, kuten Guerrero-

Lemus et al. (2016, 8) toteavat bifacial-paneeleista tehtyjen tutkimusten koosteessaan. 

Käytännön tilanne muuttuisi, jos esimerkiksi paneelirivien väleissä olisi suuntaavia 

heijastuspintoja, jotka kohdistaisivat säteilyä taustapinnoille. Suuremmissa 

voimalaitoksissa heijastinpinnat olisivat suuri kustannuserä, ja hintakilpailu rajoittaa niiden 

yleistymistä. Vaalea hiekka tai valkoinen maalipinta ovat mahdollisia kohtuuhintaisia 

alustan heijastavuuden lisäämiskeinoja, eivätkä ne kumpikaan suuntaa merkittävästi 

heijastuvaa säteilyä.  

Tehdyn laskentamallin heikkoudeksi paljastui katoksen mallinnustapa, jossa kiertokulmaa 

säädettiin paneeliriviä mallintavan katoksen takareunasta. Kallistuskulman muuttaminen 

tällaisessa mallissa muuttaa etureunan sijaintia koordinaatistossa, ja useita 

simulaatiotuloksia jouduttiin hylkäämään vertailukelvottomina.  

2D-mallinnuksessa käytetyn aurinkopaneelin bifaciality factor oli 0.523. TÜV Rheinlandin 

tekemissä tutkimuksissa kuudelle eri bifacial-mallille on mitattu bifaciality factor -arvoja jopa 

yli 0.9 -tasolle (Herrmann et al. 2017, 4). Mittauksista piirretyt kuvaajat on esitetty kuvassa 

24. Liian matala arvo bifaciality factor -parametrille vaikuttaa laskentoihin siten, että 

taustapuolen tuottaman sähkön määrä jää pienemmäksi suhteessa etupinnan tuottaman 

sähkön määrään. Näin 2D-simuloinnissa saadut sähköntuottolisäykset ovat pienempiä kuin 

käytännön voimalaitoksissa. Taustapuolen sähköntuotannon merkitystä lisää vielä se, että 

etupuoli likaantuu enemmän kuin paneelin tausta. Jos paneeleja ei puhdisteta 

säännöllisesti, kasvaa taustapuolen sähköntuotannon merkitys ajan mittaan suuremmaksi. 
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Kuva 24. Tehomittauksia bifacial-paneeleille, vihreällä bifaciality factor. Lähde: Herrmann et al. 2017 

 

PVsyst -ohjelma laatii raportin voimalaitoksen vuosituotannosta. Osana raporttia on kuvaaja 

vuosihäviöistä. Kuvassa 25 on poimittu paneelin taustapuolen häviöitä listaava osa 

raportista. Suurin häviö sisältyy albedo-kertoimeen, eli siihen minkä verran maan pinnalta 

heijastuu säteilyä. Bifacial-paneelien kanssa PVsyst käyttää oletusarvona 30% heijastusta 

paneelien alta, jolloin heijastushäviöksi on merkitty 70%. Maan pinnasta heijastuvasta 

säteilystä vähennetään pois osuus, jonka ohjelma arvioi menevä ohi paneelipinnan, ja se 

on esimerkkilaskelmassa yli puolet maasta heijastuvasta säteilystä. Lisäyksenä 

taustapinnalle lasketaan diffuusin hajavalon osuus sekä taustalle mahdollisesti osuva suora 

säteily. PVsyst -ohjelman oletusarvona telineiden aiheuttamille varjostuksille paneelin 

taustalla on 5%. 3D-testisarjassa pyrittiin mallintamaan jalkojen aiheuttamaa varjostusta, 

mutta maahan sijoitetulla aurinkopaneelilla ei saada todellista kuvaa siitä, miten valo päätyy 

paneelin taustapinnalle. Tehdyllä testisarjalla ei saatu tutkittua sitä, miten lähellä todellista 

tilannetta ohjelman oletusarvo 5% jalkavarjostuksista on.  

 

Kaikkien säteilyvähennysten jälkeen ohjelma ottaa taustapinnan sähköntuotossa mukaan 

bifaciality factor -kertoimen. Testisarjassa käytetty bifaciality factor on matalampi kuin 

toimeksiantajan tulevan paneelimallin kerroin, joten testisarja saatu taustapinnan 

sähköntuoton merkitys jää todellista matalammaksi. Tutkimustietoa bifaciality factor -
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arvoista löytyi PVsyst -testisarjojen jälkeen, eikä koekäytössä olleen ohjelmiston käyttöaika 

antanut mahdollisuuksia uuden testisarjan ajamiseen. Koko raportti PVsyst -ohjelman 

esimerkkilaskelmasta on liitteessä 3. 

 

Kuva 25. Osa PVsyst -ohjelman vuosituottoraportin häviökuvaajasta, jossa näkyy bifacial-paneelin taustapuolen 

laskennassa käytettyjä oletusarvoja. 
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5. AURINKOPANEELIEN ASENTAMINEN TASAKATOILLE 

 

5.1 Markkinoilla olevia asennustelineitä  

5.1.1 Asennustelinetietojen etsintämenetelmä 

Markkinoilla olevia asennustelineitä etsittiin valmistajien internetsivuilta. Tietojen 

hakemisessa käytettiin avuksi aurinkosähköjärjestelmätoimittajien yhteystietoja kokoavaa 

ENF Solar -sivustoa (ENF 2018). Hakua kohdennettiin eurooppalaisiin telinevalmistajiin, ja 

liikkeelle lähdettiin pohjoismaisista valmistajista. Valmistajien joukosta poimittiin 

henkilökunnan ja jälleenmyyjien määrän perusteella suurimpia toimittajia, jotta löydettäisiin 

mahdollisimman kattava otanta erilaisia telineratkaisuja kohtuullisella määrällä 

tiedonhakuja. 

5.1.2 Erilaisia telineratkaisuja tasakattoasennuksiin 

Alumiinilevystä taivutettuja profiileja valmistaa muun muassa Alankomaalainen Esdec, 

jonka tasakattoasennuksiin suunniteltu FlatFix-sarja perustuu kolmiojalkoihin. 

Levytaivutukset on mitoitettu siten, että kolmion sivut saadaan paketoitua kuljetuksen ajaksi 

lomittain. C-profiilinen takasivu mahtuu hattuprofiilisen alalevyn alle, ja U-profiilinen 

paneelin tukipinta mahtuu alalevyn päälle. Kolmiojalan osat kiinnitetään toisiinsa 

ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla M6-ruuveilla. Takasivun loviin kiinnitetään 

alumiiniset L-profiilit, joiden varaan asetetaan betonilaatat painoksi ja tuulisuojaksi. 

Paneelirivin päätyihin asennetaan myös tuulisuojalevyt. Alalevyjen alle voidaan laittaa 

paneelirivit yhdistävä levy tai kisko, johon alalevyt saa ruuvattua kiinni. Alumiinista 

kolmiojalkarakennetta on esitetty kuvassa 26. (Esdec 2016) 

 

Kuva 26. Alumiininen kolmiojalka tasakattoasennuksiin. Lähde: Esdec BV 

Valmiita alumiiniprofiileita käytetään esimerkiksi sveitsiläisen Tritec Group:n 

paneelitelineissä. Tritec yhdistää profiilikiskoja toisiinsa pikalukitusosilla, jotka vähentävät 

tarvetta käyttää työkaluja asennuksessa. Esimerkkejä alumiiniprofiilien pikalukituksista on 

esitetty kuvassa 27. Kiinnityspainona Tritec tarjoaa esimerkiksi peltikaukaloita 

paneelijalkojen väleihin, ja niiden painoksi soraa. Tuulisuojat ovat peltilevyjä. Kuvassa 28 
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näkyy Schletter Inc.:n käyttämä pikakiinnike alumiinikiskolle (Tritec 2014, Schletter Inc. 

2017b) 

 

Kuva 27. Esimerkkejä alumiiniprofiilien pikalukituksista. Lähde: Tritec Energy 

 

Kuva 28. Alumiinikiskon pikalukitus. Lähde: Schletter Inc. 2017b 

Espanjalainen Pretensados Duran S.L. valmistaa paneelien kolmiotukia betonista. 

Tavaramerkillä Solarbloc® markkinoidut betoniset kolmiotuet ovat riittävän painavia 

pitämään paneelit paikoillaan, eikä erillisiä lisäpainoja tai ankkurointeja tarvita. 

Asennuksessa betonikolmiot nostetaan paikoilleen, ja ruuvataan paneelit kiinni. Betonista 

valmistettuja kolmiotukia on esitettu kuvassa 29. (Pretensados Duran 2018) 

 

 

Kuva 29. Betonisia kolmiotukia aurinkopaneeleille. Lähde: Pretensados-Duran 
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Kahden betonituen rakenteella voidaan kallistuskulmaa säätää muuttamalla betonitukien 

etäisyyttä. Tällaisia ratkaisuja tarjoaa esimerkiksi Schletter Inc., jonka ratkaisu on esitetty 

kuvassa 30. Taemman kannakkeen alumiiniprofiili toimii tuulisuojana. (Schletter Inc. 2017)  

 

 

Kuva 30. Kahden betonituen kiinnikejärjestelmä kattoasennuksiin, paneelien takana tuulisuojat. Lähde: Schletter Inc. 

2017a 

Italialainen A+ Sun Systems valmistaa teräsvaijeritelineitä tasakatoille. Kuumasinkityt 

teräsvaijerit ankkuroidaan katon reunoihin. Vaijerit korotetaan katon pinnasta sinkitystä 

teräksestä valmistetuilla kolmiojaloilla ja kiristetään vaijerien päistä. Periaatekuva 

vaijerikiinnityksestä on kuvassa 31. Aurinkopaneelien tulee olla kehyksellisiä, ja ne 

ripustetaan kiinnikkeiden avulla vaijereihin. Menetelmässä ei tarvita lisäpainoja, joten se 

soveltuu myös painorajoitetuille katoille. Valmistaja mainostaa 

aurinkopaneelikiinnityksensä noudattavan Italiassa vuonna 2008 annettua suositusta, 

jonka mukaan paneelien kiinnitys ei saisi perustua pelkkään kitkaan. Pyörremyrskyalueilla 

on vaarana, että myrsky heittää irralliset lisäpainot katolta alas. Vaijerikiinnityksen luvataan 

kestävän 300 km/h tuulen ja 180 kg/m2 lumikuorman. (A+ Sun Systems 2018) 

 

Kuva 31. Periaatekuva vaijeriripustuksesta. Lähde: A+ Sun Systems 
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Teräsrunkoisia kolmiotelineitä valmistaa esimerkiksi suomalainen Orima-Tuote Oy. Heidän 

materiaalinsa on päällystetty Magnelis® -pinnoitteella, joka sisältää 3% magnesiumia, 3.5% 

alumiinia ja loput sinkkiä. Magnelis®-pinnoitetun teräksen korroosionkestävyys on 

käytännössä havaittu olevan parempi kuin kuumasinkityllä teräksellä, mutta heikompi kuin 

ruostumattomalla teräksellä. Vahvasti alkali-, kloriitti- ja ammoniakkipitoisissa ympäristöissä 

tätä pinnoitetta pidetään kestävimpänä. Huonona puolena aurinkopaneelirakenteisiin on 

pinnoitteen tummuminen ja mattaantuminen ajan kuluessa, mikä vähentää heijastuvan 

hajavalon määrää. (Orima 2018) 

5.1.3 Telineasennuksiin liittyvät maadoitukset ja ukkosenjohdattimet 

Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä, ja mahdollisten toimintahäiriöiden yhteydessä voi 

asennustelineisiin muodostua staattista sähköä. Metalliset asennustelineet maadoitetaan 6 

mm2 kuparijohtimilla. Kehystetyt aurinkopaneelit asennetaan paneelikiinnikkeillä telineisiin. 

Anodisoidun paneelikehyksen ja kiinnikkeen välinen sähkönjohtavuus on huono. 

Sähkönjohtavuuden parantamiseksi on esimerkiksi Schletter:llä kehyskiinnike 

tuotenimikkeellä Grounding mid clamp, jossa on paneelikehyksen anodisoinnin läpäisevät 

piikit. 

Saksalaisen VdS2010 -ohjeen mukaan yli 10 kW aurinkovoimalat täytyy suojata 

ukkosenjohdattimilla. Katon reunoilla sijaitsevien ukkosenjohdattimien ja aurinkovoimalan 

osien väliin on jätettävä vähintään 0.5 metrin rako. Ukkosenjohdatinjärjestelmä ei poista 

tarvetta tehdä maadoitus aurinkopaneeleille. Aurinkopaneelien maadoitus ja 

ukkosenjohdattimet voidaan yhdistää siinä poikkeustapauksessa, että katolla ei ole tilaa 

riittävällä turvavälille metalliosien välillä. (Schultz 2017, 3–7)  

 

 

5.2 Aurinkopaneelien asennustyö tasakatoilla 

5.2.1 Avoin haastattelu asennustyöhön osallistuneille 

Asennustyön kulkua selvitettiin asentajille tehdyillä avoimilla haastatteluilla. Haastatteluja 

suoritettiin työnteon ohessa ajanjaksolla 12.3. – 20.4.2018. Kohderyhmän muodostivat 

asennustyön johtaja, työmaalla vierailleet projektipäälliköt sekä asennusryhmän jäseniä. 

Haastattelun sisältönä käytiin läpi asennustyön kulkua, nykyisten asennustapojen 

ongelmakohtia sekä aikaa vieviä työvaiheita. Vaihtoehtoisia asennustelimalleja esiteltiin 

esitekuvista haastateltavien arvioitavaksi. Saatuja näkökulmia kirjattiin suoraan 

yhteenvedoksi sitä mukaa kuin uutta tietoa oli tarjolla. 
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5.2.2 Haastattelututkimuksen vastauksia 

Tasakattoasennuksissa aurinkopaneelit sijoitetaan tasaisiin riveihin käytettävissä olevalle 

alueelle. Katolla joudutaan väistämään ilmanvaihtoputkia, lumiesteitä ja muita 

asennustilaan vaikuttavia kohteita. Tarkkaa mittatietoa väistettävistä kohteista ei yleensä 

ole käytössä ainakaan vanhemmista rakennuksista. Näin ollen asennusjärjestystä ei voida 

lukita etukäteen, vaan joudutaan mittaamaan ja säätämään telineiden sijoittelua 

asennuspaikalla. Telineitä ei voida myöskään valmistaa kovin suurina elementteinä, vaan 

käytännön arvion mukaan kolme peräkkäistä riviä yhteisellä jalustalla on suurin 

yleiskäyttöinen kokoonpano. 

Katolle nostetaan kattopinnoitteen suojapehmusteet ja kolmiojalat tai vastaavat 

kannakkeet. Telineet kootaan pehmusteiden päälle. Metallikannakkeet maadoitetaan 6 

mm2 kuparijohtimilla. Johdinliittimet kiinnitetään ruuveilla paneelitelineiden metalliosiin, ja 

johtimet sijoitetaan telineiden väleihin kohti katon läpivientiputkituksia. Aurinkopaneelit 

nostetaan telineilleen ja yhdistetään sarjakytkennöillä ryhmiksi, joista käytetään 

englanninkielistä nimitystä string. Sarjaan kytkettynä voi olla esimerkiksi 24 

aurinkopaneelia, ja tämän sarjakytkennän viimeiseltä paneelilta tarvitaan yhdistävä 

sähköjohto ensimmäisen paneelin luokse. Tämä yhdysjohto on helpointa pujotella 

telineiden väliin ennen aurinkopaneelien asennusta. Ukkosilmojen aiheuttaman sähkön 

indusoitumisvaaran vuoksi yhdysjohto ei saa muodostaa laajaa avointa silmukkaa, vaan 

yhdysjohto pujotetaan lähelle paneelijohtimia. Johtimet ripustetaan telineisiin nippusiteillä 

tai pikalukittavilla johdinkiinnikkeillä. Mitä korkeammalle johtimet saadaan katon pinnasta, 

sitä vähemmän ongelmia lumi ja jää aiheuttavat johdinliitoksille. Jokaisen yksittäisen 

johtimen kaivaminen asennusvaiheessa paneelien alta, kytkeminen viereisen paneelin 

johtimeen ja kiinnittäminen asennustelineisiin ovat yksinkertaisia työvaiheita, mutta 

hankalissa olosuhteissa tuulisella ja liukkaalla katolla niidenkin suorittaminen vie aikaa. 

Vaikeat sääolosuhteet lisäävät onnettomuus- ja työturvallisuusriskejä. 

Kevytrakenteiset asennustelineet vaativat lisäpainoja tuulikuormia vastaan. Betonilaattoja 

kannetaan katoilla tuhansia kilogrammoja. Joillakin valmistajilla on käytössään betonista 

tehtyjä paneelinjalkoja, jotka itsessään ovat painavia, mutta joiden kanssa lisäpainojen 

raahaamisurakka jää pois. Betonisten paneelijalkojen vaihtoehtoa ei pidetty parempana 

kuin irrallisia lisäpainoja, sillä yksittäinen siirreltävä esine on silloin painavampi. 

Asentamisen helpottamiseksi betonilaattojen sijaan kannattaisi käyttää esimerkiksi putkella 

tuotavaa painohiekkaa tai painosäiliöihin pumpattavaa nestettä. Neste voisi olla esimerkiksi 

vettä, johon on lisätty jäätymisenestoainetta. Vaijerikiinnitteisissä ratkaisuissa ei käytetä 

lisäpainoja, mutta niiden edellytyksenä olisi tarkka perehtyminen jokaiseen rakennettavaan 
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kohteeseen vaijerien ankkurointipisteiden löytämiseksi. Lisäpainojen asentamisessa 

alumiinisten kolmiojalkojen päälle on havaittu kolmion alaosan taipuvan lisäpainojen alla, ja 

tämän estämiseksi on täytynyt lisätä suojapehmusteiden määrää tuen alle. 

Alumiinirakenteisten paneelikiinnikkeiden kanssa tarvitaan ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuja ruuveja ja kiinnikkeitä. Jos työmaalla tulee puutetta asennustarvikkeista, 

saattaa lähimmässä rautakaupassa olla tarjolla vain sinkittyjä kiinnikkeitä. Yksinkertaisten 

kiinnitysosien loppuminen voi aiheuttaa monenlaisia kustannuksia asennuksen 

viivästyessä, varsinkin jos nosturi joutuu odottamaan materiaalien siirtoja. Asentajien 

toiveena on saada katolle mahdollisimman helposti pikakiinnitettäviä telineitä.  

Kehystettyjä aurinkopaneeleja voidaan latoa päällekkäin välisäilytysten ajaksi. Bifacial-

paneelit ovat lasirakenteisia, ja sähköntuoton edistämiseksi paneeleja ei haluta kehystää. 

Lasireunaisten paneelien käsittely on huomattavasti haastavampaa kuin kehystettyjen 

paneelien, sillä lasireunoihin saatetaan saada aikaiseksi rikkoutumisen aiheuttama särö jo 

laskemalla paneelin reuna nojaamaan karkealle alustalle. Jonkinlainen siirreltävyys ja 

pinottavuus tekisivät kattoasennuksista jouhevampia, sillä nosturi ei pääse joka paikkaan. 

Kattoasennuksessa nosturin toiminta vaikuttaa ratkaisevasti tavaroiden siirtelyyn katolla. 

Jos kaikki tavara nostetaan samalta kohdalta, tarvitaan runsaasti jalkatyötä osien 

välivarastointiin kauemmas nostokohdasta. Nosturin ulottuvuus rajoittaa myös esimerkiksi 

painohiekan pumppaamista keskelle kattoa.  

 

5.2.3 Johtopäätöksiä haastattelututkimuksen tuloksista 

Haastateltavien vastaukset olivat samansuuntaisia, eikä poikkeavia näkemyksiä tullut 

esille. Vastausten luotettavuutta lisää se, ettei vastauksissa esitettyjen muutostarpeiden 

vaikutuksena ole asentajien työtuntien lisääminen, vaan työn helpottaminen ja 

nopeuttaminen. Aikaa vievä käytännön ongelma on millimetrien tarkkuudella tapahtuva 

telineiden paikoittaminen kaltevilla ja epätasaisilla alustoilla, ja varsinkin silloin kun jonkun 

esteen ilmaantuessa joudutaan valmiiksi säädettyä rakennetta purkamaan ja siirtämään. 

Lisäpainolaattojen kantaminen on mittava kuntoilu-urakka asentajille, ja aiheuttaa myös 

suunnittelijoille ongelmia kattojen kantavuuksien kanssa. Johtojen niputtamiseen 

nippusiteillä sekä muihin aikaa tuhlaaviin työvaiheisiin toivotaan sujuvampia 

pikaliitinratkaisuja. Nosturin käyttö aiheuttaa kustannuksia, ja kustannukset kasvavat jos 

nostettavat osat ovat vaikeasti siirreltäviä katolla. 
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5.3 Tuulikuormat  

Rakenteiden tuulikuormien määrittämiseen annetaan ohjeita standardissa SFS-EN 1991-1-

4. Tähän Euroopan Unionin alueella voimassaolemaan standardiin liitetään maakohtaisia 

määräyksiä kansallisissa liitteissä. Suomen kansallinen liite löytyy Ympäristöministeriön 

julkaisusta ”Rakenteiden lujuus ja vakaus: Rakenteiden kuormat”, jossa on koostettuna 

kaikkiin EN 1991 -sarjan standardien kuormituslaskentoihin liittyvät kansalliset ohjeet. 

5.3.1 Peruskaavat tuulikuormalaskennassa 

Suomen kansallisessa liitteessä määritetään tuulennopeuden modifioimattomaksi 

perusarvoksi vb,0 = 21 m/s. Kansallisessa liitteessä ei anneta määräyksiä suunta- tai 

vuodenaikakertoimille, joten annettu arvo 21 m/s on samalla myös tuulennopeuden 

perusarvo vb. Asennuskohteen maastolle valitaan maastoluokka, joka standardin liitteen A 

mukaisesti vaihtelee luokan 0 avoimesta merenrannasta luokan IV tiheästi rakennettuun 

kaupunkiympäristöön. Tuulikuormien laskennassa muuttuja z kuvaa korkeusasemaa 

metreinä. Korkeusasemaa tarvitaan muun muassa rosoisuuskertoimen cr(z) laskemiseen.  

Maastokerroin lasketaan kaavalla 

kr = 0.19 * (z0/z0,II)0.07    (5.1) 

missä z0 ja zmin ovat standardin taulukossa 4.1 annettuja maastoluokkakohtaisia korkeuksia, 

z0,II = 0.05 m ja zmax = 200 m. 

Merenranta-alueille eli maastoluokalle 0 on kansallisessa liitteessä määrätty arvo kr = 0.18. 

Rosoisuuskerroin lasketaan kaavalla 

cr(z) = kr * ln(z/z0)     kun zmin ≤ z ≤ zmax (5.2) 

cr(z) = cr(zmin)   kun z ≤ zmin. 

Maaston pinnanmuodostus otetaan laskentaan mukaan, jos pinnanmuodostus lisää tuulen 

nopeutta yli 5%. Jos tuulenpuoleisen maaston kaltevuus on alle 3% voidaan 

pinnanmuodostus jättää huomiotta. Pinnanmuotokertoimen c0(z) laskentaan on 

ohjekokoelma standardin liitteessä A.3. Liitteessä A.4 annetaan ohjeet kohteen vierellä 

sijaitsevien korkeiden rakenteiden huomioimiseen, ja A.5 käsittelee lähekkäin sijaitsevien 

rakenteiden vaikutusta. 

Tuulennopeuden modifioitu perusarvo vm(z) lasketaan kaavalla 

vm(z) = cr(z) * c0(z) * vb    (5.3) 
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Tuulen turbulenssi σv lasketaan kaavalla 

 σv = kr * vb * kI    (5.4) 

missä maastokerroin kr = 0.19 * (z0/z0,II)0.07 tai 0.18 maastoluokalle 0, 

ja kI on pyörteisyyskerroin, jonka suositusarvo on 1.0. 

 

Tuulenpuuskien intensiteetti Iv(z) lasketaan kaavalla 

Iv(z) = σv / vm(z) = kI / [c0(z) * ln(z/z0)] kun zmin ≤ z ≤ zmax (5.5) 

 

Puuskanopeuspaine qp(z) lasketaan kaavalla 

qp(z) = [1 + 7 * Iv(z)] * ½ * ρ * vm
2(z) = ce(z) * qb  (5.6) 

missä ρ on ilman tiheys myrskyjen aikana, suositusarvo 1.25 kg/m3, 

altistuskerroin ce(z) = qp(z) / qb ja sen arvo voidaan lukea esimerkiksi standardin kuvasta 

4.2., 

nopeuspaineen perusarvo qb = ½ * ρ * vb
2
. 

 

Rakenteiden pintoihin vaikuttava tuulenpaine we lasketaan kaavalla 

we = qp(ze) * cpe    (5.7) 

missä ze on nopeuspainekorkeus, jonka määrittämiseen annetaan ohjeita standardin 

luvussa 7, 

qp(ze) on puuskanopeuspaine korkeudella ze, 

cpe on ulkopuolisen paineen painekerroin, jonka määrittämiseen annetaan ohjeita 

standardin luvussa 7. 

 

Rakenteelle tuleva tuulikuorma Fw voidaan laskea joko voimakertoimien tai pintapaineiden 

avulla. Tuulikuorma Fw voimakertoimien avulla lasketaan kaavalla  

Fw = cscd * cf * qp(ze) * Aref    (5.8) 

missä cscd on rakennekerroin, jonka määrittämiseen annetaan ohjeita standardin luvussa 6, 

cf on rakennekerroin, jonka määrittämiseen annetaan ohjeita standardin luvuissa 7 ja 8, 

Aref on tuulenpaineen vaikutusala. 
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Tuulikuorma Fw pintapaineiden avulla lasketaan vektorisummana sisä- ja ulkopuolisista 

paineista sekä kitkakuormista. Ulkopuoliset kuormat Fw,e lasketaan kaavalla 

Fw,e = cscd * Σwe * Aref    (5.9) 

missä Σwe on ulkopuolisten pintapaineiden summa.  

Sisäpuoliset kuormat Fw,i lasketaan kaavalla 

Fw,e = Σwi * Aref    (5.10) 

missä Σwi on sisäpuolisten pintapaineiden summa. 

Kitkakuormat Ffr lasketaan kaavalla 

Ffr = cfr * qp(ze) * Afr    (5.11) 

missä cfr on standardin kohdan 7.5 mukaisesti määritelty kitkakerroin, 

ja Afr on kitkakuorman vaikutusala. 

 

5.3.2 Laskentaesimerkki tuulikuormista tasakatolla oleville aurinkopaneeleille 

Yleiskäyttöisten paneelijalkojen suunnittelemiseksi olisi löydettävä erilaisista 

tasakattoasennuksista suurimmat tuulikuormat. Standardin EN 1991-1-4 kuvan 4.2 mukaan 

suurin altistuskerroin ce(z) löytyy maastoluokasta 0 eli meren rannalta. Kaikkien 

maastoluokkien altistuskertoimet kasvavat rakennuksen korkeuden kasvaessa, mutta jo 

kymmenen metriä korkea rakenne meren rannassa nostaa puuskanopeuspainetta kaavan 

5.6 mukaisesti korkeammalle kuin 100 metrisellä rakennuksella kaupungissa. Valitaan 

laskentakohteeksi 40 metriä korkea rakennus meren rannalta. Rakennuksen pitkä sivu on 

pohjois-eteläsuunnassa ja pituudeltaan 200 metriä. Eteläseinä on meren rannalla avoimella 

paikalla. Rakennuksen leveys on 40 metriä. Rakennuksen itäpuolella on toinen yhtä korkea 

rakennus, ja länsipuolella on puustoa. Voimakkaimmat tuulet puhaltavat etelästä meren 

puolelta, mutta myöskään pohjoispuolella ei ole maaston rosoisuutta vaimentamassa tuulen 

voimakkuutta. 

SFS-EN 1991-1-4 standardin mukaista laskentaa kohteelle on esitetty liitteessä 4. Laskenta 

lähtee liikkeelle tuulennopeuden perusarvosta vb, jolle on Suomen kansallisessa liitteessä 

annettu arvo 21 m/s. Laskennassa kokeiltiin meren rantatörmän ottamista mukaan 

laskentaan. Avoimen meren rannassa maaston rosoisuuskerroin cr(z) nousee 40 metriä 

korkealla rakennuksella arvoon 1.71. Rantatörmän mitoilla pinnanmuotokertoimeksi c0 

saatiin 1.24. Näiden kertoimien kautta lasketuksi puuskanopeuspaineeksi qp(z) tuli 1973 
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N/m2, kun taas vertailu toisella laskentatavalla antoi puuskanopeuspaineeksi vain 1047 

N/m2. Tästä pääteltiin, että ainakin rantatörmän pinnanmuotokerroin täytyy jättää 

laskennasta pois. Tähän on hyvä perustelu se, että tuulennopeuden perusarvo perustuu 10 

metrin korkeudella mitattuun tuulen nopeuteen, ja rantatörmän korkeus jäi tätä 

matalammaksi. 

Ilman rantatörmän huomioimista tuulennopeuden modifioiduksi perusarvoksi vm(z) saadaan 

35.9 m/s ja puuskanopeuspaineeksi 1398 N/m2. Tasakaton reunakaiteen korkeudeksi 

oletettiin yksi metri. Kaiteet ovat yleensä noin 30 cm korkeita, mutta ottamalla korkeampi 

kaide laskentaan saadaan tutkittua kaiteen suojaavaa vaikutusta. Tuulikuormat katoille 

lasketaan vyöhykkeittäin. Lähellä tuulen puoleista räystästä tuuli aiheuttaa voimakkaan 

nosteen, joka oli tämän laskennan arvoilla suurimmillaan kokoluokkaa 3076 N/m2. Näin 

voimakas noste vaatisi aurinkopaneelien ankkurointia rakennukseen vaijerien tai 

pulttiliitosten avulla, tai yli 300 kilogramman painolastia neliömetriä kohti. Halvin tapa päästä 

eroon näin vaativasta asennuksesta on siirtää ensimmäinen paneelirivi räystään läheltä 

etäisyydelle, joka on kymmenesosa rakennuksen leveydestä eli tässä tapauksessa neljä 

metriä. Tällöin neliömetrin pinta-alalle kohdistuva noste olisi 1678 N/m2.  

Pienen pinta-alan painetta ja nostetta käytetään rakenneyksityiskohtien mitoituksessa, ja 

suurempaan pinta-alaan annettuja laskentakertoimia vähintään 10 m2 pinta-aloille 

kohdistuvien paineiden arviointiin. Näiden kahden arvon väliltä voidaan laskea haluttuun 

pinta-alaan kohdistuva paine standardissa annetun logaritmiasteikon avulla. 

Aurinkopaneelin 1.6 m2 pinta-alalle kohdistuva noste olisi tämän laskelman mukaan 1538 

N/m2, mikä sekin tuo mukanaan tarpeen suureen lisäpainomäärään. 

Kolmiotukien päälle asetetut aurinkopaneelit muodostavat peräkkäisinä riveinä sahakattoa 

muistuttavan kokonaisuuden. Sahakattojen laskennassa tuulenpuoleinen lape lasketaan 

normaalilla painekertoimella. Seuraavien lappeiden painekertoimia pienennetään, eli 

lujuuden arvioinnissa ensimmäinen paneelirivi on ratkaiseva. Kolmiotuelle asetettua 

aurinkopaneelia voisi arvioida myös katoksille annettujen ohjeiden mukaisesti. Katoksien 

umpinaisuussuhteella kuvataan katoksen ali pääsevän ilman määrää. Tuulensuojalla 

varustettu kolmiotuki on lähellä umpinaista katosta. Kun paneelien kallistuskulmaksi 

oletetaan 20°, saadaan aurinkopaneelin kokonaisnosteeksi pistevoimana 3132 N. 

Jakamalla pistevoima paneelin pinta-alalla saadaan paremmin aiempiin tuloksiin 

verrattavissa oleva arvo 1957 N/m2. Aurinkopaneelia alaspäin painavaksi voimaksi 

katoksen kertoimilla tehty laskenta antaa 1789 N. 

Kokeilu laskea aurinkopaneeliin kohdistuvia voimia vyöhykkeisiin vaikuttavien 

pintapaineiden summana johti aikaisempia suurempiin voimalukemiin. Aurinkopaneeli on 
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pieni kohde ja tässä tapauksessa sijoitettu korkean rakennuksen tuuliselle katolle. 

Autokatos-kokoluokan laskentoihin suunnatut kertoimet eivät todennäköisesti ole tähän 

tilanteeseen parhaiten soveltuvat.  

Sahakattojen vaakasuuntaisen kuormaresultantin laskentaohjeilla saataisiin kymmenen 

paneelin riville 383 N kokoinen työntövoima, joka pyrkii siirtämään paneeliriviä myötätuulen 

suuntaan. Seinämien ja aitojen laskennasta saataisiin vaakavoimaa vähentävä kerroin, joka 

on metrin korkuisen kaiteen takana 5 metrin etäisyyteen asti 0.3. Paneelirivin takaa 

vaikuttava tuuli suuntaisi reunimmaisen tuulensuojalevyyn 0.3 metrin leveydelle 488 N 

vaakavoiman. 

Liitteessä 5 on esitetty yksinkertaistettu laskentatapa aurinkopaneelin tuulikuormalle. Siinä 

oletetaan tuulen tulevan vaakatasossa, ja tuulen puuskanopeuspaineena käytetään 

Eurokoodi 1:n mukaisesti laskettua puuskanopeuspaineen arvoa. Pinta-alana käytetään 

paneelin pystysuoraa projektiopinta-alaa. Tuulen aiheuttaman voiman oletetaan 

vaikuttavan keskelle pystyprojektiota, ja yrittävän kaataa paneelin nurin. Aiemmin lasketun 

puuskanopeuspaineen avulla on liitteessä 5 esitetty laskentakokeilu yksinkertaistetun 

laskentatavan mukaisesti. Laskennassa on taulukoitu paneelin etureunakorkeudet 0.1 – 1 

metriä sekä paneelin kallistukset 15° - 45°. Paneelin noustessa korkeammalle ja 

pystympään kasvaa tuulenpuoleiseen reunaan kohdistuva noste voimakkaasti. Esimerkiksi 

0.3 metrin etureunakorkeudella ja 45° kallistuskulmalla tarvittaisiin paneelin reunaan 

yhteensä 100 kg painoa. 

Meren rannalla sijaitsevan 40 metriä korkean rakennuksen katolle vaikuttaa niin suuria 

tuulen aiheuttamia nostevoimia, ettei niiden tasapainottaminen ole helppoa lisäpainojen 

avulla. Kattojen mitoituksessa on käytetty pitkäaikaisten lumikuormien mukaisia 

kantavuusvaatimuksia, eikä niissä ole otettu huomioon tarvetta lisätä katon päälle 

ylimääräisiä painoja. Tuulikuormalaskennan suuntalinjojen varmistamiseksi on seuraavaan 

kappaleeseen kerätty kirjallisuudesta tutkimustietoa aurinkopaneelien tuulikuormista. 

 

5.3.3 Tutkimustuloksia tuulikuormista aurinkopaneeleille 

Eurokoodin tuulikuormien laskentaohjeessa ei ole selkeää ohjetta tasakaton päälle 

asetettavien kallistettujen aurinkopaneelien tuulikuormien laskentaan. Scaletchi et al. 

(2010) kävivät läpi tuulikuormien mitoitusohjeita Eurokoodista, kansallisista standardeista 

Romanialta, Venäjältä, USA:sta ja Espanjasta sekä NASA:n teknisen raportin. Tutkijat 

saivat eri mitoitusstandardeilla erilaisia tuloksia ja tulivat johtopäätökseen, että tarkempien 

tulosten saamiseksi tuulikuormista on tehtävä käytännön kokeita. Monet 
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aurinkopaneelijalkojen valmistajat ilmoittavat rakenteidensa kestävyysarvoja 

tuulitunnelikokeiluiden perusteella. 

SEAOC Solar Photovoltaic Systems Committee (2012, 13) mukaan tiiviisti asennetut 

aurinkopaneelirivit suojaavat ryhmän keskellä olevia paneeleja tuulikuormilta. Tuuli kiihtyy 

ylittäessään ensimmäisen paneelin ja yrittää tavoittaa katon paneelin takana. Jos 

paneelirivien välimatka on lyhyt, ei tuuli pysty tavoittamaan katon pintaa, vaan etenee 

turbulentisti paneeliryhmän keskellä olevien paneelien yli. Paneeliryhmän tuulisuojauksen 

hyödyntämiseksi paneelien välin tulee olla vähemmän kuin kaksi kertaa paneelin 

korkeimman kohdan korkeus katon pinnasta. Jos riviväli kasvaa, tuulikuormat kasvavat. 

Samoin käy, jos paneeliryhmien väleissä on avointa tilaa katolla. Tuulitunnelitestien 

mukaan reunimmaisilla paneeleilla voi olla kaksinkertaisia tuulikuormia keskellä oleviin 

paneeleihin verrattuna. Pohjoisella pallonpuoliskolla paneelien pohjoisreuna on 

korkeammalla, minkä vuoksi pohjoistuuli aiheuttaa suurimmat tuulikuormat. 

Westin (2011) tutki Alankomaiden NVN 7250/2007 esistandardia, jota hän arvioi vuonna 

2010 ainoaksi eurooppalaiseksi tasakatoille asennettavien aurinkopaneelien tuulikuormien 

laskentaan sopivaksi standardiksi. Kolmella tasakattoasennuksella verrattiin 

tuulitunnelimittauksia NVN 7250:n avulla laskettuihin lisäpainolaskelmiin. Laskelmat 

arvioivat lisäpainotarpeen liian pieneksi yhdessä tapauksessa, ja liian suureksi kahdessa 

muussa tapauksessa. Tuulitunnelitesteissä löytyi suuria eroa toisiaan muistuttavien 

aurinkopaneeliasennusten tuulikuormakertoimissa. Paneelitelineiden aerodynaamisilla 

ominaisuuksilla on Westinin arvion mukaan suuri vaikutus tuulikuormiin. NVN 7250/2007 

esistandardista puuttui tutkijan mukaan hienosäätöä, eikä hän suositellut sen käyttämistä. 

Markousi et al. (2016) testasivat laskentamallilla tuulen vaikutusta aurinkopaneeleihin, joihin 

oli tehty reikiä keskelle. Tutkijat saavuttivat parhaimmillaan 12 prosentin pienennyksiä 

tuulikuormiin, ja toteavat reikien vaikuttavan voimakkaasti ilmanvirtauksiin. He pitävät 

reikien tekemistä aurinkopaneeleihin varteenotettavana keinona pienentää tuulikuormia. 

Aly (2015, 425, 429) mainitsee tuulitunnelitestausten epäkohdaksi testattavien 

pienoismallien mittakaavan, joka on yleensä 1:500 tai 1:100. Kun aurinkopaneeleista 

tehdään näin pienet pienoismallit, mitatun painetiedon erottelukyky tulee pieneksi ja 

virtausnopeuden epävarmuus erittäin suureksi. Pienen mittakaavan tuulitunneleissa ei 

saada aikaiseksi matalan taajuuden turbulenssia. Tutkija suosittaa vähintään 1:10 

mittakaavan tuulitunnelitestausta, jotta pyörreilmiöt ja niiden vaikutukset saadaan näkyviin. 

Jotta painehuippuja voitaisiin löytää tietokonelaskennalla, täytyy myös turbulenttista 

virtausta saada mallinnettua, ja se vaatii suurta laskentatehoa.  
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Shademan et al. (2014) tutkivat tuulenpyörteiden irtoamista aurinkopaneeleista, jotka oli 

simuloitu eri korkeuksille maan pinnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää paneelien 

etureunojen kriittinen korkeus, jota korkeammalle nostetuissa paneeleissa alkavat 

rakenteita vaarallisesti rasittavat pyörreilmiöt. Laskennassa käytettyinä 

etureunakorotuksina olivat maavaran H ja paneelin pystysuoran projektiokorkeuden Δ 

suhteen arvot H/Δ = 0.22, 0.66 ja 1.11. Kuvassa 32 on esitetty sivukuva tuulenpaineista, 

kuvassa (a) paneelin keskeltä ja kuva (b) esittää tilannetta yksittäisen paneelin reunalla. 

Paine-ero on suurin paneelin alareunan lähellä. Paine-eron sijainti oli tutkimuksessa sama 

kaikilla etureunan korkeuksilla. Paine paneelin etupuolella vakiintuu, mutta pyörteet 

vaikuttavat paneelin taustapinnalle ja aiheuttavat voimakasta vaihtelua taustapinnan 

alipaineeseen. Tutkijat suosittelevat kiinnittämään erityistä huomiota paneelin alareunan 

kiinnityksiin. Kuvassa (a) näkyvä ylempi pyörre katoaa, kun paneelin etureunan korkeus 

nostetaan arvoon H/Δ = 1.11. 

 

Kuva 32. Paneelin taakse muodostuvia tuulenpyörteitä (a) keskelle paneelia ja (b) paneelin reunoille. Δ on paneelin 

korkeuden pystysuora projektiomitta. Lähde: Shademan et al. 2014. 
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Paneelin etureunan korkeuden nosto lisäsi rakenteelle sekä keskimääräistä että muuttuvaa 

tuulikuormaa. Pyörteilyn aiheuttaman epävakaan kuormituksen nostevoimaosuus kasvoi 

testatulla välillä 10%, ja samalla sen värähtelyn amplitudi kasvoi. Tarkkaa korkeutta 

paneelin etureunan sallitulle korkeudelle eivät tutkijat määrittäneet, mutta vaarallisen 

pyörteilyn alkamisen etureunakorkeus on heidän mukaansa välillä 0.22 < H/Δ < 0.66. 

(Shademan et al. 2014) 

 

Warsido et al. (2012) testasivat tuulitunnelissa 25° kallistettuja paneeleja, joiden etureunan 

korkeus alustasta oli 0.81 metriä. Tutkijat testasivat sekä maa-asennusta että 

kattoasennusta. Maa-asennuksessa he muuntelivat paneelien keskinäisiä etäisyyksiä. 

Paneelipienoismallien mittakaava oli 1:30. Kokeillut etäisyydet maa-asennuksessa olivat 

0.61, 1.22 ja 1.83 metrin rivivälit sekä 0, 0.91 ja 1.83 metrin välit paneeliryhmien välissä. 

Kattoasennusta testattiin 1.22 metrin rivivälillä yhtenäisillä paneeliriveillä, ja muunneltiin 

ryhmien etäisyyttä katon reunasta mittoihin 0, 0.91 ja 1.83 metriä. Tuulen suuntaa muutettiin 

paneeliriveihin siten, että saatiin testattua ilmansuunnat pohjoisesta idän kautta etelään 10° 

välein. Maa-asennuksessa mitattiin suurimmat kaatomomenttikertoimet etelätuulella 

ensimmäiselle riville. Voima- ja momenttikertoimet pienenevät voimakkaasti riveillä kaksi ja 

kolme, mutta vakiintuvat neljännestä rivistä alkaen. Ensimmäisen rivin tuulelta suojaava 

vaikutus on suurempi etelän puolella kuin pohjoisen puolella, minkä tutkijat arvioivat 

johtuvan siitä, että myötävirtaan kallistettu paneeli ohjaa tuulta paneelien yli. Kuvassa 33 

on esitetty kattoasennuksen kaatomomenttikertoimien suuruuksia. Kohdassa (a) 

paneelirivit ulottuivat katon reunalle asti, ja asennuksessa (b) oli reunaetäisyytenä 0.91 m. 

Lähellä katon reunaa kaatomomentit olivat suuria, mutta reunaetäisyydellä 0.91 metriä 

olleessa asennuksessa korostuu kaatomomenttien suuri vaihtelevuus keskimmäisillä 

riveillä.  
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Kuva 33. Kattoasennettujen paneelirivien kaatomomenttikertoimia. (a) paneelit katon reunaan asti (b) reunaetäisyys 0.91 

m. Kuvassa (b) näkyy kaatomomenttien voimakas vaihtelu keskiriveillä.  Lähde: Warsido et al. 2014. 

Sivusuunnassa reunimmaiset paneelirivit altistuvat suuremmille tuulikuormille kuin 

paneelikentän keskialue. Kattoasennusta tutkittaessa tuulitunnelissa oli pienoismalli 5.6 

metriä korkeasta rakennuksesta, jonka sivumitat olivat 27.4 x 27.4 metriä. Rakennus oli 

asennettu pohjois-eteläsuuntaiseksi ja aurinkopaneelit osoittivat etelään. Katoilla varsinkin 

väli-ilmansuunnista tulevat tuulet aiheuttavat voimakkaita tuulikuormia katon nurkkien ja 

reunojen lähellä oleviin paneeleihin. Riveillä kaksi ja kolme rivivälin pidentäminen kasvatti 

tuulikuormia. Rivivälin lyhentäminen 0.61 metriin tuulenpuoleisen paneelin ”peräaallon” 

kohdalle aiheutti nosteen taemmalle paneelille. Paneelien rivivälillä ei neljännestä rivistä 

eteenpäin ollut suurempaa vaikutusta tuulikuormiin. (Warsido et al. 2012, 312-314) 

Banks (2013, 192 - 198) tutki tuulitunnelikokeissa nurkkapyörteiden vaikutusta suuren 

tasakattoisen rakennuksen katolle 0° - 25° kallistuskulmiin asennettuihin 

aurinkopaneeleihin. Pienoismallien mittakaavat vaihtelivat välillä 1:25 ja 1:100, ja pääosa 

mittauksista tehtiin mittakaavalla 1:40 ja 1:50. Mallinnuksessa testattiin kymmenen metriä 

korkean rakennuksen ominaisuuksia. Tutkija ei anna nostevoimista numerotietoa, koska 

tutkimukset olivat yritysten tilaamia. Neliön muotoisessa rakennuksessa pyörteen 

huomattiin aiheuttavan huomattavan suuria tuulinosteita vielä 40 metriä rakennuksen tuulen 

puoleisesta nurkasta ja 20 metriä reunasta. Voimakkaiden nosteiden vaikutusalueita on 

esitetty kuvassa 34. Tulosten mukaan 60 m * 60 m kokoisessa rakennuksessa vain katon 

keskellä olevat paneelit ovat suojassa nurkkapyörteiden vaikutukselta. 60 x 60 metrin 

rakennuksessa tuulikuormat olivat kaksi kertaa suurempia kuin 20 x 20 metrin 

rakennuksessa.  
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Kuva 34. Kooste rakennuksen nurkkaan osuvien tuulensuuntien suurimmista nostevoimista aurinkopaneeleille 60 x 60 x 10 

m kokoisen rakennuksen katolla. Vaarallisimmat nosteet on merkitty punaisella, ja ne ulottuvat myös sisemmille riveille. 

Lähde: Banks 2013, 197 

Katonreunakaiteiden vaikutuksissa tuulikuormiin on merkittävää vaihtelua, ja vain yhtä 

testisarjan poikkeusta lukuun ottamatta katonreunakaide lisäsi nostevoimaa. Pyörteen 

vaikutusta saadaan vähennettyä sijoittamalla pyörteen kulkureitille esteitä, jotka sekoittavat 

ilmavirtausta. Tutkija arvioi, että reunakaide nostaa pyörrettä sen verran korkeammalle, että 

aurinkopaneelit eivät sekoita pyörteen virtauksia. Näin pyörteen liike pääsee kehittymään 

vapaasti ja nostevoima aurinkopaneeleille tulee kaiteen vaikutuksesta suuremmaksi. Jos 

kaiteet ovat korkeammalla kuin aurinkopaneelien korkeimmat kohdat, ei pyörteen vaikutus 

välttämättä ulotu paneeleihin. Mitatussa testisarjassa tämä vaikutus alkoi näkyä 

katonreunakaiteen ollessa korkeampi kuin 4% rakennuksen leveydestä. Vastaava ilmiö on 

aiemmin havaittu katon pintaan kohdistuvista nostevoimista, joissa nosteen vähentämiseen 

vaadittavana reunakaiteen korkeutena on ollut 4% rakennuksen leveydestä. (Banks 2013, 

198 - 199) 

Paneelien tuulensuojalevyjen vaikutus vaihteli merkittävästi eri muotoisten suojalevyjen ja 

kattosijaintien mukaan. Suojalevyt auttoivat vähentämään nostetta joillakin tuulensuunnilla, 

mutta aiheuttivat myös toisille tuulensuunnille nostevoimien kasvua. Tutkija suosittaa, ettei 

tuulensuojalevyjen käytöllä voi perustella mitään laskennallista tuulikuormien vähentämistä, 

koska vaikutukset vaihtelivat eri tuulensuojalevymallien ja kattosijaintien kohdalla.  Tutkija 

huomauttaa myös, että tuulensuojalevyt usein lisäsivät merkittävästi vaakavoimia. 

Suurimmat nostevoimat mitattiin rakennuksen nurkista etäisyyksille väliltä 0.6H ja 1.2H, 

missä H tarkoittaa rakennuksen korkeutta. Nämä etäisyydet ylittävät rakennusten 
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laskentastandardeissa määritetyt nurkkapyörteiden vaikutusalueet. (Banks 2013, 199 - 

200) 

 

5.3.4 Johtopäätöksiä tuulikuormista aurinkopaneeleille 

Yleispätevän määrittelyn laatiminen katoille asennettaville aurinkopaneeleille osoittautui 

oletettua monimutkaisemmaksi. Rakenteiden mitoittamiseen käytetyt standardit eivät 

monen asiantuntijan mielestä sovellu suoraan aurinkopaneelien tuulikuormien 

mitoittamiseen. Avoimessa maastossa ja korkeissa rakennuksissa myrskytuulet aiheuttavat 

katoille huomattavia nostevoimia. Arkielämässä tämä näkyy esimerkiksi uutisoinneissa 

siitä, miten myrsky on repinyt peltikattoja irti rakennuksista. Aurinkopaneelien asennuksissa 

halutaan välttää kattopintojen rikkomista, ja paneelien pystyssä pitämiseen käytetään 

paneelijalkojen päälle ladottavia lisäpainoja.  

Kattojen rakenteet on mitoitettu lumikuormien varalle, eikä ylimääräistä kantavuutta yleensä 

ole tarjolla. Tutkijoiden esittämät tuulitunnelikokeet ja virtauslaskennat eivät anna selkeää 

vastausta siihen, miten lisäpainomääriä voitaisiin vähentää. Helpoin tapa varoa tuulen 

aiheuttamia vaurioita tasakattoasennuksissa on jättää riittävä etäisyys katon reunoihin, 

esimerkiksi yksi kymmenesosa rakennuksen leveydestä. Tuulenpuoleiset paneelirivit 

suojaavat suojanpuoleisia paneeleita. Suojaamisen määrä ei ole selkeä, mistä osoituksena 

ovat kuvassa 33 ryhmän keskellä olevien paneelirivien vaihtelevat kaatomomentit. 

Huolestuttavampaa täsmällisen laskennan kannalta tässäkin tuloksessa on vielä se, että 

Aly (2015) esittää tähänkin tulokseen johtaneen tuulitunnelitestin olevan mittakaavaltaan 

liian pieni turbulentin virtauksen huippupaineiden löytämiseen.  

Etureunaltaan nostetuissa paneeleissa vaarallisen voimakkaiden pyörteiden vaikutus 

alkaa, kun etureunakorkeuden ja paneelin pystysuoran projektiokorkeuden suhde on välillä 

0.22 < H/Δ < 0.66 (Shademan et al. 2014). Metrin levyinen paneeli asennettuna esimerkiksi 

30° kallistuskulmaan antaa pystysuoraksi projektiokorkeudeksi Δ = 1 m * sin(30°) = 0.5 

metriä. Vaarallisen pyörteilyn alkamisväli olisi etureunakorkeutena 0.22 * 0.5 m = 0.11 m ja 

0.66 * 0.5 m = 0.33 m välillä. Jopa niinkin matalalla kuin 30 cm etureunakorkeudella 

aikaansaadaan Shademan et al. (2014) mukaan virtaustilanne, jossa voi esiintyä suuria 

painevaihteluja varsinkin lähellä paneelin alareunaa.  

 Banks (2013) tutkimusten mukaan tuulikuormien laskennallisia arvoja ei voi pienentää 

tuulensuojalevyjä käyttämällä. Bifacial-paneeleilla voisi kuvitella käytettävän valoa 

läpäiseviä tuulensuojalevyjä, tai vaihtoehtoisesti valoa hyvin heijastavia ja valoa suuntaavia 

pintoja. Nostevoimilta suojaavien katonreunakaiteiden korkeuden täytyy olla vähintään 4% 



58 

 

 

katon lappeen mitasta, ja niiden täytyy ympäröidä kattoalue kokonaan. Esimerkiksi 40 

metriä leveän rakennuksen katon reunakaiteen tulisi olla 0.04 * 40 m = 1.6 metriä. Korkeat 

kaiteet aiheuttavat lumen kinostumista. Ei ole kannattavaa suositella korkeiden kaiteiden 

rakentamista aurinkopaneelikentän ympärille paneeleja pystyssä pitävien lisäpainojen 

vähentämiseksi, koska korkeat kaiteet aiheuttavat katolle sortumisvaaran kasvavina 

lumikuormina. 

5.3.5 Tuulikuorman valinta paneelijalkojen mitoitukseen 

Tutkimustuloksien mukaan jokainen asennuskohde olisi varminta tutkia tuulitunnelitesteillä. 

Tässä työssä etsitään yleiskäyttöistä kiinnitysratkaisua paneeleille, joten paneelinjalkoihin 

liittyvä lisäpainolaskenta tai vaihtoehtoinen ankkuroinnin mitoitus siirretään määritettäväksi 

asennuskohtaisesti. Valitaan esimerkkilaskelman tuloksista paneelien yksityiskohtiin 

kohdistuva noste, joka laskettiin räystäsnurkalle, sekä vähintään 4 metrin etäisyydelle 

räystäsreunoista asennettaville paneeleille. Räystäsnurkan suurimpana nosteena oli -3076 

N/m2 rakenneyksityiskohdalle. Saatu noste neliömetrin kokoisille pinta-aloille yli 4 metrin 

päässä räystäästä oli -1678 N/m2. Suurin puristuspaine oli molemmissa tapauksissa +280 

N/m2.  

Otetaan huomioon pyörrevirroista tehdyt tutkimukset, joiden mukaan suurempia nosteita 

esiintyy myös kauempana räystäsreunoista. Vaikka asennusohjeisiin laitetaan määräys 

jättää 1/10 rakennuksen korkeuden verran vapaata tilaa räystäsreunan puolelle, korotetaan 

kiinnikkeiden mitoitusvaatimukseksi 2500 N/m2. Näin mitoitetut kiinnikkeet ovat riittävän 

kestävät suurimmalle osalle Suomen tasakattoja. 

 

5.3 Lumikuormat 

5.4.1 Lumikuorman laskentaohjeita tasakatoille 

Lumikuormien laskentaan annetaan ohjeita standardissa SFS-EN 1991-1-3. Maan pinnalla 

olevan lumikuorman suurimmaksi ominaisarvoksi sk Suomen alueella antaa 

Ympäristöministeriön asetus (6/16) lukeman 3.5 kN/m2. Tämä Suomen paksulumisin alue 

sijoittuu Kainuuseen, ja eteläisen Suomen suurin maanpinnan lumikuorma on 

kokoluokaltaan 2.75 kN/m2. Standardiin liittyvästä kansallisesta osasta löytyy määrittelyt 

suurikokoisten rakennusten tuulensuojaisuuskertoimelle, joka suurentaa lumikuorman 

painetta jos rakennuksen lyhyempi sivu on yli 50 metriä pitkä. 

Lumen kinostumista rakennuksen päädyssä olevaa korkeampaa rakennusta vasten 

käsitellään kansallisen liitteen kohdassa kuusi. Aurinkopaneelien kannalta vaarallisen 
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suuria lumikuormia voi kansallisen liitteen mukaan kertyä 2 – 6 metrin etäisyydelle 

korkeamman rakenteen seinän viereen, ulkonemien ja esteiden lähelle. Aurinkopaneelit 

aiheuttavat myös lumen kinostumista, varsinkin jos ne on suojattu katon pintaan asti 

ulottuvilla tuulisuojilla. Aurinkopaneelien aiheuttama lumen kinostuminen on otettava 

huomioon laskettaessa tuulikuormia vastaan käytettävien lisäpainojen määrää. 

Kattojen lumikuormat määritetään normaaleihin mitoitustilanteisiin kaavalla 

s = µi Ce Ct sk     (5.12) 

missä µi on lumikuorman muotokerroin, Ce on tuulensuojaisuuskerroin ja Ct on 

lämpökerroin. Lämpökertoimen oletusarvo on Ct = 1.0. Lämpökerroin on korkeampi lunta 

sulattavilla katoilla, joiden lämmönläpäisevyys on suurempi kuin 1 W/m2K. Näitä ovat 

lähinnä lasikatot. Tuulensuojaisuuskertoimeen Ce vaikuttavat rakennuksen ympäristön 

maasto ja rakenteet, sekä aiemmin mainittu kansallisessa osassa esitetty kertoimen 

korotus suurille rakennuksille. Normaaliarvo tuulensuojaisuuskertoimelle on 1.0.  

Lumikuorman muotokerroin on µi saa arvon 0.8 katoilla, joiden kaltevuuskulma on nollan ja 

30 asteen välillä. Standardissa olevan taulukon 5.2 mukaan muotokerroin pienenee 

tasaisesti nollaan, kun kaltevuus kasvaa 30 asteesta 60 asteeseen. Kallistetut 

aurinkopaneelit valuttavat lunta pois päältään, jos lumen valumiselle on tilaa. Suurimpia 

lumikuorman muotokertoimien µ3 arvoja 1.6 käytetään sahakattojen kuvetaitteissa. 

5.4.2 Lumikuorman laskentaesimerkki tasakatolle 

Suurin osa aurinkosähkövoimaloista Suomessa rakennetaan eteläisen Suomen alueelle. 

Valitaan edustavaksi esimerkkikohteeksi normaaleissa tuulensuojaisuusolosuhteissa oleva 

rakennus Salon lähialueelta. Tasakaton lumikuorman muotokerroin µi = 0.8 ja katto 

oletetaan normaalisti lämpöeristetyksi jolloin lämpökerroin Ct = 1.0. Oletetaan rakennuksen 

mitoiksi 50 m * 100 m, joista saadaan kansallisen liitteen mukaisesti 

tuulensuojaisuuskertoimelle Ce = 1.1. Lumikuorman ominaisarvo sk = 2.75 kN/m2.  

Katon lumikuormaksi s saadaan kaavan 5.12 mukaisesti 

s = µi Ce Ct sk  = 0.8 * 1.1 * 1.0 * 2.75 kN/m2 = 2.42 kN/m2. 

Jos aurinkopaneelit asennetaan yli 30 asteen kallistuskulmaan ja lumi mahtuu valumaan 

pois paneelien päältä, voidaan paneeleille tulevaa lumikuormaa pienentää. Kinostumista 

aiheuttavien esteiden vieressä lumikuormat kasvavat, jos este on korkeammalla kuin 

aurinkopaneeli. Lasketaan varoittavana esimerkkinä katon päädyssä olevan pystyseinän 

viereen kertyvän kinoksen vaikutus. Seinän vieressä olevan lumikuorman muotokerroin 

lasketaan kaavalla  
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µ2 = µs + µw     (5.13) 

missä µs on ylemmältä katolta liukuvan lumen aiheuttama muotokerroin ja µw on tuulesta 

johtuva lumikuorman muotokerroin. Suomen kansallinen liite esittää tuulesta johtuvan 

lumikuorman muotokertoimen vaihteluväliksi 0.8 ≤ µw ≤ 2.5. Ylemmältä katolta liukuvan 

lumen muotokerroin µs saa arvon 0, jos ylemmän katon kaltevuus on alle 15°. Kinostuneen 

lumen lumikuormaksi saadaan  

sseinänvierus = (0 + 2.5) * 2.75 kN/m2 = 6.9 kN/m2.  

Saatu arvo ylittää reilusti aurinkopaneelien testaamisessa käytetyn IEC 61215 -normin 

mukaisen paneelin kestävyyden testauksessa käytetyn paineen 5400 Pa. Paneeleja ei 

kannata sijoittaa pystyseinien vierelle. Matalampia ilmanvaihtoputkien rakenteita ja 

kattokaiteita saattaa osua lähelle aurinkopaneeleita. Valitaan näiden varalta 

yleiskäyttöiseksi lumikuorman mitoitusarvoksi 2.5 kN/m2. 

 

5.4 Kooste paneelikiinnitykselle asetetuista vaatimuksista 

Tasakattoasennettavien bifacial-aurinkopaneelien kiinnitystelineiden suunnittelulle on 

koottu vaatimuksia taulukkoon 3.  

Taulukko 3. Vaatimuksia aurinkopaneelitelineiden suunnitteluun.. 

 

 

Kiinnitystelineen ominaisuus Vaatimuksia

Kuljetettavuus

Osat keveitä, pakattavissa pieneen tilaan, kuljetuksenkestäviä.

Varastoitavuus

Osat varastoitavissa päällekkäin ahtailla kattoalueilla.

Asennettavuus

Osat keveitä, käsittelynkestäviä, pikalukituskiinnikkeitä kantavalle rungolle sekä 

sähköjohdoille.

Aurinkopaneelin varjostukset

Telineen rakenteet ohuita, pinnat vaaleita tai alumiinin värisiä, valon pääsy paneelin 

etureunan alle oltava mahdollisimman esteetöntä.

Alustamateriaalin valonheijastavuus

Oltava valmius valkoisen hiekan käyttämiseen alustamateriaalina ja samalla 

tuulikuormien tasapainottajana.

Aurinkopaneelin asento

Etureunan korkeus alustasta 30 cm, paneeli kallistettuna 15° – 30° kulmaan.

Lujuus

Kestettävä lumikuormaa 2,5 kN/m2, sekä tuulen nostetta 2,5 kN/m2. Huolehdittava myös 

vinotuennasta paneeliriville.

Valmistettavuus

Helposti hankittavia ja kilpailutettavia standardiosia, tai useammalta toimittajalta 

tilattavissa olevia omaan käyttöön suunniteltuja kiinnikkeitä.

Kestävyys

40 vuotta ulkoilmaolosuhteissa tasakattoisen rakennuksen katolla.

Ulkonäkö

Viimeistelty ulkonäkö, esim. anodisoitua alumiinia.

Hinta

Edullisempi kokonaishinta verrattuna vastaavan aurinkovoimalatehon toteuttamiseen 

yksipuoleisilla paneeleilla.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUKSET 

 

6.1 Johtopäätöksiä  

Bifacial-aurinkopaneelit ovat yleistymässä, koska niillä saadaan tuotettua sähkötehoa 

pienemmällä maapinta-alalla kuin perinteisillä aurinkopaneeleilla. Bifacial-aurinkopaneeli 

tuottaa Suomessa sähköä kannattavimmin etelää kohti suunnattuna, noin 44° kulmaan 

kallistettuna ja heijastavan alustan yläpuolelle nostettuna. Paneelitelineen tulee laskea 

valoa mahdollisimman vapaasti paneelin etureunan alle.  

Työssä selvitettiin parasta asennustapaa tasakatoille, joilla yhtenä rajoittavana tekijänä on 

tuulikuormien tasapainottamiseen tarvittavien lisäpainojen määrä. Tuulikuormien 

laskentakokeilut Eurokoodi 1:n avulla sekä tutkimustieto aurinkopaneeleihin kohdistuvista 

tuulikuormista antavat yhdensuuntaiset näytöt siitä, että asentamista räystäsnurkkien 

lähelle tulee välttää. Rakennuksen nurkan suunnasta puhaltava tuuli aiheuttaa pyörteitä, 

jotka yrittävät kaataa paneeleita vielä kymmenienkin metrien etäisyydellä katon reunasta. 

Lumikuormien laskentaohjeista käy selville, että katolla olevien korkeampien seinämien 

viereen voi kertyä lunta aurinkopaneelien rakenteet rikkovia määriä. 

 Aurinkopaneelien tuulikuormien laskenta vaikuttaa hakevan vielä muotoaan, sillä 

esimerkiksi tuulitunneleissa käytettyjen pienoismallien mittakaava vaikuttaa sopivan 

paremmin rakennusten kuin niiden katoille sijoitettujen aurinkopaneelien mitoittamiseen. 

Alalla toimivat yritykset teettävät tuulitunnelikokeita omien ratkaisujensa testaamiseksi, 

mutta yleispätevää laskentastandardia ei ole lähiaikoina odotettavissa. Rakennuksen 

muoto, sijainti ja ympäröivät rakenteet tekevät tasakatoista tuulen virtausten kannalta 

erilaisia. Myös paneelitelineiden rakenteiden vaikutuksissa tuulikuormiin on huomattu 

olevan eroja, mutta julkista tutkimustietoa on vaikea löytää.  Yksinkertaistettu laskentatapa 

tuulikuormista johtaa suositukseen asentaa paneelit mahdollisimman matalalle, jotta 

kattojen kantavuuksia ei vaaranneta liian suurilla lisäpainomäärillä.  

Käytännön asennustyössä pienet säädöt yksityiskohdissa johtavat pitkittyneisiin 

asennusaikoihin. Katoille tarvitaan helposti siirreltäviä komponentteja, joiden paikoitus osuu 

mittatarkasti kohdalleen pikalukituksilla. Nosturikustannukset ovat merkittävä tekijä 

kattoasennuksissa. Lisäpainoa olisi mahdollista kuljettaa katolle esimerkiksi pumppaamalla 

hiekkaa putkea pitkin, mutta kustannukset nousevat nosturikoon suurentamisella ja tarkalla 

aikataulutusvaatimuksella. Yksi tekijä aikatauluja sekoittamassa ovat vaikeat 
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sääolosuhteet, joiden vuoksi työskentely korkeilla katoilla täytyy keskeyttää. Keskeytysten 

pituutta voi pystyä lyhentämään asennusolosuhteita huomioivilla telineratkaisuilla. 

 

6.2 Jatkotutkimuksia  

Ennen telineiden asentamista on selvitettävä asennuskohteen tuulikuormien suuruus, ja 

laskettava tarvittava vastapainojen määrä. Rakennusten maastoluokan ja mittojen mukaan 

on mahdollista taulukoida kohteen tuulikuormat ja kirjata ne suunnittelun nopeuttamiseksi 

taulukkolaskentaohjelmaan. Tarkempien laskentaohjeiden puuttuessa on vastapainot 

mitoitettava Eurokoodin ohjeiden mukaisesti. Isomman mittakaavan jatkotutkimus olisi 

rakentaa kustannustehokas tuulitunneli aurinkopaneelikenttien suunnitteluun. 

Tutkimuksella olisi tarvetta, koska varsinkin vanhempien rakennusten kattojen kantavuudet 

ovat koetuksella aurinkopaneelikenttien ja lisäpainojen kanssa. Tutustumisen arvoinen 

ohjelmisto olisi esimerkiksi alankomaalaisen paneelitelinevalmistaja Sunbeam:n 

markkinoima laskentaohjelma, jonka väitetään mitoittavan Eurokoodi 1 -laskentasäännöillä 

lisäpainomääriä telineille (Sunbeam 2018).  

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa paneeleille olisi käyttää rakennuksen päätyihin ankkuroituja 

vaijereita. Tämä asennustapa vaatisi rakennusten katonreunakaiteiden rakenteisiin 

perehtymistä, jotta asentajille pystyttäisiin laatimaan yleispätevät ohjeet ankkurointien 

tekoon. Viranomaiset heräävät vaatimaan ankkurointeja viimeistään siinä vaiheessa, kun 

myrskytuulet pudottavat aurinkopaneeleja vaarallisesti, tai lisäpainoilla tasapainotettu 

aurinkopaneelikenttä on osatekijänä aiheuttamassa rakennuksen katon romahduksen. 

Bifacial-paneelin sähköntuotannon tutkimiseen olisi tehtävä käytännön mittauksia, joissa 

otettaisiin huomioon pintojen likaantuminen. Erilaisista simulointiohjelmista voisi löytyä 

versio, jossa heijastuvaa säteilyä ei automaattisesti oletettaisi isotrooppiseksi. Tällaisella 

ohjelmistolla voisi olla mahdollista kokeilla telineiden pintojen käyttämistä valoa heijastavina 

pintoina sähköntuotannon tehostamisessa. 

Yksi tutkimisen arvoinen aihe olisi myös kokeilla bifacial-paneelin taustapinnan sähkön 

käyttämistä lumen sulattamiseen paneelin etupinnalta. Lumi heijastaa runsaasti valoa 

paneelin taustapinnalle, ja pienenkin tumman pinnan paljastaminen etupinnalta nopeuttaa 

lumen sulamista. Talvella sähköä kuluu enemmän ja sen hinta on korkeammalla, joten 

myös aurinkosähkölle olisi tarvetta.   
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7. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä etsittiin parasta asennustapaa bifacial-aurinkopaneeleille tasakatoille 

rakennettaviin aurinkosähkövoimalaitoksiin. Tutkimusartikkeleista haettiin tietoa Bifacial-

tekniikan soveltamisesta ja rakennetuista voimalaitoksista.  Aurinkosähkövoimalaitosten 

suunnitteluun kehitetyllä ohjelmistolla testattiin paneelien toimivinta suuntausta, 

kallistuskulmaa, etureunan korkeutta, riviväliä sekä joitakin ympäristön mallintamisen 

ominaisuuksia. Ohjelmistolla tehtiin testisarja, jolla mallinnettiin erilaisten paneelitelineiden 

aiheuttamaa varjostusta paneelin taustapinnalle. Tietoa markkinoilla olevista 

asennustelineistä etsittiin aurinkopaneelijärjestelmien ja komponenttien toimittajatietoa 

kokoavan internetsivuston avulla. Käytännön asennustyöhön ja sen ongelmakohtiin 

perehdyttiin haastattelemalla asennustyöhön osallistuneita, ja keräämällä heidän 

näkemyksiään myös vaihtoehtoisista telineratkaisuista.  

Rakenteisiin kohdistuvia tuuli- ja lumikuormia arvioitiin Eurokoodi 1 -laskentasääntöjen 

mukaisesti. Tavoitteena oli hakea yleispätevät kuormitustilanteet, joiden avulla voitaisiin 

mitoittaa paneelitelineet Etelä-Suomen tasakatoille. Tuulikuormien mitoittaminen 

osoittautui Eurokoodi 1:n avulla ennakoitua epämääräisemmäksi. Telineiden 

mekaniikkasuunnittelun ja kustannuslaskennan sijasta työtä jatkettiin hakemalla 

varmistusta tuulikuormien mitoitukseen tutkimusartikkelien avulla. Aurinkopaneelien 

tuulikuormista tehdyt tutkimukset vahvistivat oman havainnon Eurokoodi 1:n soveltamisen 

vaikeudesta, sekä aihepiirin käsittelyn yleisestä keskeneräisyydestä maailmanlaajuisesti.  

Työ päätettiin laatimalla saatujen tietojen mukainen vaatimusmäärittely paneelitelineiden 

mekaniikkasuunnitteluun, sekä koostamalla tehdyistä lähivarjostusvarjostussimulaatioista 

taulukko kiinnitystelineiden lujuuslaskentoihin liittyvien rakennevalintojen tueksi. 
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Liite 1: PVsyst -ohjelman käyttöohjeita 

Projektin suunnittelu 

Aurinkovoimalaprojektin suunnittelu käynnistyy PVsyst -ohjelman pääikkunan kohdasta 

Project design. Avautuvan valikon Grid-Connected -valinnasta käynnistetään 

sähköverkkoon kytkettävän voimalaitoksen suunnittelu. Projekti aloitetaan valitsemalla 

sijainti ja meteorologinen tietokanta. Järjestelmästä valitaan aurinkopaneelien 

sijoitusasento ja paneelityyppi, sekä joko käytettävissä oleva pinta-ala tai haluttu teho. 

Ensimmäiseen laskentaan ohjelma tarjoaa oletusarvot tarvittaville parametreille, joiden 

avulla saadaan alustavat tulokset. Alustavan laskennan jälkeen lisätään häiriöitä, kuten 

kaukaiset varjostukset, lähivarjostukset ja häviöt. Muutokset kannattaa simuloida ja 

tallentaa yksitellen, jotta voidaan seurata yksittäisten muutosten vaikutusta 

sähköntuotantoon. (PVsyst SA 2017) 

 

 

PVsyst-ohjelman projektisuunnittelun pääikkuna sähköverkkoon kytkettävälle aurinkovoimalalle. 
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Tuntikohtaisen Meteo-tietokannan avaaminen 

PVsyst -ohjelmassa on valmiina talletettuna kuukausikohtaisia meteorologisia tietoja noin 

1000 paikkakunnalle ympäri maapalloa. Suomesta on mukana Helsingin Kaisaniemi ja 

Ilmala, sekä Jokioinen ja Jyväskylä. Kun aurinkovoimalan sijaintipaikkakunta valitaan 

karttapalvelun avulla, on käynnistettävä paikkakuntakohtaisten tietojen lataus, sekä 

annettava ohjelman muodostaa tuntikohtainen meteorologinen tietokanta. Tuntikohtaisen 

tietokannan muodostaminen on satunnainen prosessi, jossa samoista lähtötiedoista 

päädytään yksittäisen päivän osalta erilaisiin lopputuloksiin. 

Paneelien suunta ja kallistuskulma 

Orientation -painikkeen alta asetetaan kiinteästi asennettavien aurinkopaneelien 

kallistuskulma Tilt sekä paneelien ilmansuunta Azimuth-kulman avulla. Valinnalla Show 

Optimisation saadaan testattua yksittäisen aurinkopaneelin optimiasentoa joko 

numeroarvosyöttönä tai hiirellä liikuttamalla. Aseman optimointia esittävässä kuvassa 

näkyy vihreillä käyrillä PVsyst -ohjelman arvio yksittäisen aurinkopaneelin sijoittelusta 

esimerkkipaikkakunta Houtskarille. Optimiasennoksi Houtskariin ohjelma tarjoaa 43° 

kallistuskulmaa ja suuntausta suoraan kohti etelää. Käytännön asennuksissa yksittäisen 

aurinkopaneelin optimiasentoa ei välttämättä voi pitää parhaana asentona koko voimalan 

kannalta, sillä jyrkempään kulmaan asennettu paneeli varjostaa enemmän taempana olevia 

paneeleita. Ohjelmalla voidaan erotella kesä- ja talvikauden optimiasennon haku. 

Pohjoismaissa optimiasento paneelin sähköntuotannolle on talvella jyrkempi ja kesällä 

loivempi kallistuskulma kuin vuosittaisen tuoton optimiasennossa.    

 

 Yksittäisen aurinkopaneelin aseman optimointi, paikkakunta Houtskari. Lähde: PVsyst -ohjelma. 
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Aurinkopaneelien ja invertterien valinta 

System -valinnan avautuu ikkuna, jossa määritetään aurinkopaneelit ja invertterit.  Ohjelma 

arvioi paneelien ja invertterien yhteensopivuutta, ja ilmoittaa oikean alareunan 

vaaleansinisessä tiedoteruudussa mahdollisista korjaustarpeista. Punaisella tekstillä 

ilmoitetut varoitukset kertovat mitoitusvirheistä, jotka estävät ohjelmaa tekemästä 

järjestelmän sähköntuotantolaskelmia. Oranssilla kirjoitetut huomautukset kertovat 

pienemmästä yhteensovittamisen tarpeesta, mutta järjestelmän tuotantoennuste pystytään 

laskemaan. 

 

 Aurinkopaneelien ja invertterien valintaikkuna. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

 

Alustava sähköntuottolaskenta 

Aurinkopaneelien ja invertterien valinnan jälkeen palataan projektisuunnittelun 

pääikkunaan, jossa on avautunut valinta Run simulation. Valinnasta käynnistyvä laskenta 
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antaa tuloksena arvion voimalaitoksen tuotosta. Vuosituotto- ja päivätuottoennusteet 

näkyvät otsikon Results overview alla. 

 

 Sähköntuotantoennuste Run simulation -laskennasta. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

 

Kaukaiset varjostukset aurinkosähkövoimalan alueelle 

Alustava laskenta perustuu tasamaan horisonttiin. Kaukaisten maastonmuotojen 

aiheuttamaa varjostusta päästään säätämään valinnasta Horizon. Esimerkkinä olevassa 

horisonttipiirroksessa on nostettu punaista horisonttiviivaa hiirellä vetäen noin 15 asteen 

kulmaan, ja tämän tason alapuolelle jäävä auringonvalo on vastaavasti kuviossa harmaana. 

Tällainen valaisu voisi olla esimerkiksi 15° kaltevan laakson pohjalla. Horisontin muoto voi 

olla vaakaviivan sijasta myös vuoristoprofiili tai kaukainen korkea rakennusryhmä. 

 

 

 Horisonttiviivapiirros, jossa nostettu punainen horisonttiviiva 15 asteen korkeuteen. Lähde: PVsyst -ohjelma. 
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Lähivarjostukset aurinkopaneelien vieressä 

Lähellä aurinkopaneelikenttää olevia varjostuksia päästään määrittelemään valinnoista 

Near Shadings -> Construction/Perspective. Avautuvalla 3D-mallinnusohjelmaan täytyy 

mallintaa vähintäänkin aurinkopaneelien sijoittelu ja yksi varjostava kohde. Esimerkkinä on 

piirtoalueelle lisätty paneelirivit sekä yksi puu, jonka varjo peittää osittain yhtä eturivin 

aurinkopaneeleista. Varjojen etenemistä päästään simuloimaan Tools-välilehdeltä. 

Kalenterista valitaan haluttu päivä, jonka perusteella ohjelma laskee auringon kiertoradan 

korkeuden ja piirtää varjostukset. 

 

 Lähivarjostusten mallinnusesimerkki. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

 

Lähivarjostusten simuloimisen jälkeen on muodostettava varjostustaulukko pääohjelman 

käyttöön. Tämä käynnistetään valinnasta Shading Factor tables -> Table. Kun palataan 

projektin laatimisen pääikkunaan ja ajetaan Run simulation uudestaan, saadaan 

aurinkovoimalan tuottoarvio lähivarjostusten kanssa. 

BIFACIAL-PANEELIT  

Kun järjestelmään valitaan aurinkopaneelien listalta Bifacial-tyyppinen aurinkopaneeli, 

ilmestyy painike Bifacial system näkyviin aurinkopaneelien valintalistan oikeaan reunaan. 

Tästä valinnasta päästään säätämään bifacial-paneelien laskentaympäristöä. Bifaciality 

factor kuvaa aurinkopaneelin taustapuolen nimellistä tehokkuutta etupuoleen verrattuna. 

Nimellinen tehokkuus on aurinkopaneelin nimellisteho [kWp] jaettuna pinta-alalla [m2]. 

Bifaciality factor vertaa paneelin etu- ja takapinnan sähköntuottoja 

ihannevalaistusolosuhteissa, joissa molempiin pintoihin ohjautuu saman verran valoa. 
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Säteily maan pinnalle jakautuu suoraan säteilyyn, joka osuu maahan aurinkopaneelien 

väleissä. Suora säteily riippuu auringon asemasta ja on laskettava erikseen jokaiselle 

valaisutilanteelle. Hajasäteilyn laskennassa oletetaan, että hajasäteily on isotrooppista. 

PVsyst laskee hajasäteilyn maanpintaan osuvana jakaumafunktiona, joka ei riipu auringon 

asemasta vaan pelkästään järjestelmän geometriasta. Module transmission factor ottaa 

huomioon aurinkopaneelien osittaista valonläpäisevyyttä, jolla lisätään pieni osuus 

kokonaissäteilystä maapisteille. Jos mallin asetuksena on Unlimited sheds, oletetaan 

aurinkopaneelirivien olevan täysin yhtenäisiä.  

 

Bifacial-paneelien määrittelyikkuna. Ground albedo tarkoittaa paneelin alla olevan maan heijastavuutta. 

Aurinkopaneelin alapinnalle tulevan säteilyn arvioinnissa käytetään maanpinnasta 

heijastuvan säteilyn määrää kuvaavana arvona Albedo -kerrointa. Bifacial -

aurinkopaneelien kanssa albedo-kerroin on valittava huolellisesti. Albedo-kerroin voi 

muuttua maan ollessa märkä, luminen tai alustan muuttuessa ikääntymisen seurauksena. 

PVsyst ei ota kyseisiä muutoksia huomioon, mutta ohjelmassa on mahdollista antaa 
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kausittaisia arvoja albedolle. Ohjelmassa on projektikohtainen albedo-arvo, joka kuvaa 

maastoa järjestelmän edessä kauempana järjestelmästä. Albedo for bifacial on ominaisuus, 

joka kuvaa alustan ominaisuuksia aurinkopaneelijärjestelmän alla. 

Isotrooppisessa jakautumassa, jollaiseksi ohjelma alustasta heijastuvan säteilyn olettaa, 

jokaisesta maahan osuvasta pisteestä heijastuu valoa tasaisesti joka suuntaan yhtä 

suurella intensiteetillä. View factor on osuus valosta, joka saavuttaa aurinkopaneelin. Se on 

integraali kaikkien tarkastelupisteestä näkyvien aurinkopaneelien yli. Takaisin taivaalle 

heijastuva valo ei ole mukana paneelien toiminnassa. Aurinkopaneelien etupinnoille 

heijastuva valo on mukana normaalissa PVsyst -ohjelman laskennassa, mutta bifacial-

paneeleille lasketaan oma view factor. Ohjelma huomioi myös aurinkopaneelien 

taustapinnalle osuvan suoran ja diffuusin säteilyn. Shading factor ottaa huomioon muun 

muassa sähköliitännät, jotka aiheuttavat varjostusta paneelien taustapinnalle. Eri suunnista 

tulevien valonsäteiden etenemistä on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. 

 

Valon heijastumiseen liittyviä määritelmiä. Lähde: PVsyst -ohjelma. 

 

PVsyst laskee säteilyarvoja kaavalla 

Irradiance (Rear) = Irradiance (Ground) * View factor * Ground Area / Collectors area 

Kokonaisenergia maan pinnalla on säteilyn määrä kerrottuna järjestelmän 

kokonaismaapinta-alalla. Kokonaisenergia aurinkopaneelin taustapinnalla on säteily 
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kerrottuna aurinkopaneelin pinta-alalla. PVsyst laskee taustapinnalla tuotetun sähkön, ja 

lisää kertoo sen bifaciality-kertoimella ennen lisäämistä paneelin etuosan sähköntuottoon. 

Mismatch loss factor ottaa huomioon, että kenno jossa on alhaisin virta määrittää koko 

sarjaankytketyn aurinkopaneeliketjun virran (Perälä 2017, 52).   
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Liite 2: PVsyst 6.68, paneelijalkojen aiheuttaman varjostuksen simulointi  

Pvsyst 6.68 paneelijalkojen aiheuttaman varjostuksen simulointi  

        

  Aurinkopaneeli Sunmodule Plus SW 290 maassa. Paneelin azimuth 0°, tilt 0°.  

  Päällä 12 * 1 m 30° kallistettu katos, joka mallintaa paneeliriviä  

  Sijainti Helsinki Ilmala, Meteonorm 7.1. Varjostussimulointipäivä 21.9.  

 

 

    

   

Beam 
linear 
loss [%] 

Linear 
shading 
factor 

Shading 
factor 
for 
diffuse 

System 
productio
n [kWh/a] 

Vuosituoto
n 
suhteelline
n ero [%], 
perustaso 
100 kWh/a 

Pystyjalat        
  

  

Kuusikulmaprofiili 10 
cm, takajalat 86 cm 
kohdalla. 16.8 0.3 0.496 115 15 

  

Kuusikulmaprofiili 5 
cm, takajalat 86 cm 
kohdalla. 15 0.23 0.481 119 19 

 

 

Kuusikulmaprofiili, etu 
5 cm, taka 10 cm 15 0.283 0.49 117 17 

 

   

 Neliöprofiili 5 cm, 
takajalka 86 cm 
etäisyydellä 

15.9 0.273 0.487 117 17 

  

Neliöprofiili 5 cm, 
takajalat 50 cm 
etäisyydellä 17 0.265 0.479 118 18 

 

 

Neliöprofiili 8 cm, 
takajalat 86 cm 
etäisyydellä 17.5 0.305 0.498 114 14 

 

   

Neliöprofiili 10 cm, 
takajalat 86 cm 
etäisyydellä 

18.5 0.317 0.504 112 12 

Pystyjalat + vaakaputkia      
  

  

5 cm neliöjalat, 5 cm 
neliövaakaputket 0-
tasossa sivuilla 

17.6 0.258 0.498 115 15 
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5 cm neliöjalat, pitkät 5 
cm neliövaakaputket 0-
tasossa sivuilla 17.7 0.326 0.5 114 14 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 0-
tasossa  

21.5 0.445 0.512 110 10 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 5 
cm korossa 

27.7 0.438 0.524 104 4 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 25 
cm korossa 

26 0.337 0.53 101 1 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 45 
cm korossa 

24.6 0.31 0.526 103 3 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 45 
cm korossa, tilt 20° 

21.9 0.281 0.555 99 -1 

 

   

5 cm neliöjalat, pitkät 
sivuputket, etuputki 45 
cm korossa, tilt 15° 

21.2 0.273 0.576 96 -4 

 

   

neliöputket 2 kpl 
keskellä P-E, joiden 
päällä 5 cm kaariputket 
I-L 

27.2 0.427 0.562 97 -3 

 

   

pelkät kaariputket 5 
cm itä-länsisuunnassa 
50 cm välillä 

20.1 0.258 0.508 111 11 

 

   

pelkät kaariputket 
pohjois-etelä-
suunnassa reunoilla 

15.4 0.284 0.475 121 21 

Kolmiopääty       
  

  

kolmiopäädyt 
neliöputki 5 cm, 
yhdysputki 
takajalkojen 
yläreunassa 17.9 0.332 0.51 113 13 
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kolmiopäädyt ilman 
vaakaputkia neliöputki 
5 cm, yhdysputki taka-
ylä 

16 0.251 0.496 116 16 

 

   

kolmiopäädyt ilman 
vaakaputkia 5 cm, 
yhdysputki taka-ylä, 
etuputki katosreunassa 

22.9 0.298 0.524 105 5 

 

   

kolmiopäädyt ilman 
vaakap. 5 cm, yhdysp. 
taka-ylä, etuputki 
katosreunan alla 

20 0.015 0.505 112 12 

 

   

kolmiopäädyt 6 cm, 5 
cm  yhdysp. taka-ylä, 
etuputki katosreunan 
alla 

20.7 0.063 0.509 111 11 

 

   

kolmiopääty 6 cm, 5 
cm vaakaputket, 
kallistus 35° 

26.3 0.063 0.499 111 11 

 

   

kolmiopääty 6 cm, 5 
cm vaakaputket, 
kallistus 40° 

20 0.259 0.458 120 20 

Vinojalkoja        
 

   

neliöjalat 5 cm, 
etuputket -0.5 m 
kohdalla 45° 
kallistettuina 

17.1 0.419 0.499 115 15 

 

   

neliöjalat 5 cm, 
etuputket -0.3 m 
kohdalla 30° 
kallistettuina 

17.2 0.346 0.498 115 15 

 

   

neliöjalat 5 cm, 
etuputket -0.15 m 
kohdalla 15° 
kallistettuina 

17.5 0.325 0.5 114 14 
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neliöjalat 5 cm, 
etuputket -0.05 m 
kohdalla pystyssä 

17.5 0.326 0.498 115 15 

 

 

neliöputket 5 cm 
avaruusristikkona 20.1 0.339 0.532 109 9 

 

 

neliöputket 5 cm 
päätyristikkona               17.5 0.391 0.493 116 16 

 

   

neliöputket 5 cm 
päätyristikkona, 
vaakaputki 5 cm 
keskellä                      

17.5 0.391 0.496 115 15 

 

   

neliöputket 5 cm 
päätyristikkona, 
vaakaputki 5 cm 
keskellä edessä                      

22 0.425 0.496 115 15 

 

   

neliöputket 5 cm 
päätyristikkona, 
vaakaputki 5 cm 
takana ylempänä                    

17.5 0.391 0.496 115 15 

Pilarijalat        
 

   

Pilarijalka 20 x 20 cm, 
vaakaputket 5 cm 
paneelin alla, kallistus 
40° 

21.1 0.306 0.467 119 19 

 

   

Pilarit 20 x 20 cm 
sivuilla 0.6 m 
etureunasta, 
vaakaputket 5 cm, 
kallistus 40°  

19.5 0.306 0.448 122 22 
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Liite 3: PVsyst 6.68, aurinkovoimalaitoksen vuosituottoraportti 
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Liite 3: PVsyst 6.68, aurinkovoimalaitoksen vuosituottoraportti (2/3) 
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Liite 3: PVsyst 6.68, aurinkovoimalaitoksen vuosituottoraportti (3/3) 
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Liite 4: Tuulikuormalaskentaesimerkki SFS-EN 1991-1-4 mukaisesti 

Otetaan laskentaesimerkiksi 40 metriä korkea rakennus meren rannalta. Rakennuksen 

pitkä sivu on pohjois-eteläsuunnassa ja pituudeltaan 200 metriä. Eteläseinä on meren 

rannalla avoimella paikalla. Rakennuksen leveys on 40 metriä. Rakennuksen itäpuolella on 

toinen yhtä korkea rakennus, ja länsipuolella on puustoa. Voimakkaimmat tuulet puhaltavat 

etelästä meren puolelta, mutta myöskään pohjoispuolella ei ole maaston rosoisuutta 

vaimentamassa tuulen voimakkuutta. Käydään läpi SFS-EN 1991-1-4 laskentaohjetta ja 

tehdään päätelmiä saaduista tuloksista: 

- tuulennopeuden perusarvo vb = 21 m/s 

- maastoluokka = 0, merelle avoin rannikko 

- z0 = 0.003, zmin = 1 m, kr = 0.18, z = 40 m (kattokaiteen tasolle) 

- rosoisuuskerroin cr(z) = kr * ln(z/z0)    

- cr(z) = 0.18 * ln(40/0.003) = 1.710 

- A.3 päädyn etäisyys meren rannasta Lu = 20 m 

- A.3 päädyn korkeus meren pinnasta H = 3 m 

- A.3 Φ = H/Lu = 3/20 = 0.15 

- A.3 rakennuksen vaakaetäisyys laen kohdalta x = 0 

- A.3 rinteen tehollinen pituus Le = Lu = 20 m, kun Φ < 0.3 

- kuva A.2, z/Le = 2, X = 0 => s = 0.8 

- A.3 pinnanmuotokerroin c0 = 1 + 2 * s * Φ = 1 + 2 * 0.8 * 0.15 = 1.24 

- tuulennopeuden modifioitu perusarvo vm(z) = cr(z) * c0(z) * vb 

- vm(z) = 1.710 * 1.24 * 21 m/s = 44.5 m/s 

- tuulen turbulenssi σv = kr * vb * kI = 0.18 * 21 m/s * 1.0 = 3.78 m/s 

- tuulenpuuskien intensiteetti Iv(z) = σv / vm(z) = 3.78 / 44.5 = 0.0849 

- puuskanopeuspaine qp(z) = [1 + 7 * Iv(z)] * ½ * ρ * vm
2(z) 

- qp(z) = [1 + 7 * 0.0849] * ½ * 1.25 kg/m3 * 44.52 m2/s2 = 1973 N/m2 

- nopeuspaineen perusarvo qb = ½ * ρ * vb
2  

- qb = ½ * 1.25 kg/m3 * 212 m2/s2 = 275.6 N/m2 

- altistuskerroin ce(z) luettuna kuvasta 4.2, ce(z) = 3.8 

- puuskanopeuspaine altistuskertoimen avulla qp(z) = ce(z) * qb 

- qp(z) = 3.8 * 275.6 N/m2 = 1047 N/m2. Altistuskerroin pätee laakeassa maastossa 

jossa c0(z) = 1.0, ja antaa näillä arvoilla huomattavasti pienemmän 

puuskanopeuspaineen. Tuulennopeuden perusarvo on määritelty kymmenen metrin 

korkeuteen. Alle kymmenen metriä korkean merenrantatörmän käyttö 
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pinnanmuotokertoimen määrittelyyn ei ole perusteltua. Korjataan laskentaa 

asettamalla pinnanmuotokertoimeksi c0 = 1. 

- tuulennopeuden modifioitu perusarvo vm(z) = cr(z) * c0(z) * vb 

- vm(z) = 1.710 * 1 * 21 m/s = 35.9 m/s 

- tuulen turbulenssi σv = kr * vb * kI = 0.18 * 21 m/s * 1.0 = 3.78 m/s 

- tuulenpuuskien intensiteetti Iv(z) = σv / vm(z) = 3.78 / 35.9 = 0.105 

- tarkistuslaskenta toisella kaavalla Iv(z) = kI / [c0(z) * ln(z/z0)] 

- Iv(z) = 1 / [1 * ln(40/0.003)] = 0.105 

- puuskanopeuspaine qp(z) = [1 + 7 * Iv(z)] * ½ * ρ * vm
2(z) 

- qp(z) = [1 + 7 * 0.105] * ½ * 1.25 kg/m3 * 35.92 m2/s2 = 1398 N/m2. 

Puuskanopeuspaine on edelleen lähes 40% suurempi kuin altistuskertoimen 

kuvaajan avulla määritetty arvo. Käytetään numeroarvoilla laskettua tulosta, koska 

altistuskertoimen kuvaajan suhde Suomen perustuulennopeuteen ei ole tiedossa. 

-  

- 7.2.3 tasakatot, reunakaide hp = 1 m 

- nopeuspainekorkeus ze = hp + h = 40 m 

- taulukko 7.2, kaiteilla varustetut räystäät, hp / h = 1/39 = 0.026 

- kuva 7.6 vyöhyke F räystäsnurkilla suurin noste, vyöhyke I suurin paine 

- rakenneyksityiskohdan painekerroin -2.2 ≤ cpe,1 ≤ +0.2 

- rakennekokonaisuuden painekerroin -1.6 ≤ cpe,10 ≤ +0.2 

- ulkopintoihin vaikuttava tuulenpaine we = qp(ze) * cpe 

- we = 1398 N/m2 * -2.2 = -3076 N/m2 rakenneyksityiskohdalle räystäsnurkilla 

- we = 1398 N/m2 * -1.6 = -2237 N/m2 rakennekokonaisuudelle räystäsnurkilla 

- we = 1398N/m2 * +0.2 = +280 N/m2 sekä yksityiskohdalle että kokonaisuudelle 

- räystäsnurkan vyöhyke F:n koko sivusuunnassa e/4 = 40m / 4 = 10 m 

- räystäsnurkan vyöhyke F:n koko tuulensuunnassa e/10 = 40m/10 = 4 m 

- jos ensimmäinen paneelirivi asennetaan vähintään 4 metrin päähän räystäästä, 

pienenevät nosteet huomattavasti 

- kuva 7.6 vyöhyke H suurin noste, vyöhyke I suurin paine 
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-  

- rakenneyksityiskohdan painekerroin -

1.2 ≤ cpe,1 ≤ +0.2 

- rakennekokonaisuuden painekerroin 

-0.7 ≤ cpe,10 ≤ +0.2 

- ulkopintoihin vaikuttava tuulenpaine 

we = qp(ze) * cpe 

- we = 1398 N/m2 * -1.2 = -1678 N/m2 

rakenneyksityiskohdalle vyöhykkeellä 

H 

- we = 1398 N/m2 * -0.7 = -979 N/m2 rakennekokonaisuudelle vyöhykkeellä H 

- we = 1398N/m2 * +0.2 = +280 N/m2 sekä yksityiskohdalle että kokonaisuudelle 

- tuulenpaineen korjaus aurinkopaneelin kokoiselle pinta-alalle A = 1.6 m2 

- cpe = cpe,1–(cpe,1–cpe,10)*log10(A) = -1.2 – (-1.2 - -0.7) * log10(1.6) = -1.1 

- we = 1398 N/m2 * -1.1 = -1538 N/m2 

-  

- rakennekerroin cscd, 6.2 b) vesikaton rakenneosille joiden ominaistaajuus on yli 5 

Hz cscd = 1 

- tuulikuorma Fw voimakertoimien avulla, Fw = cscd * cf * qp(ze) * Aref 

- voimakertoimia ei ole määritelty suurille kattopinnoille. Kolmiotukien varaan asetetut 

aurinkopaneelit voitaisiin ajatella pienikuvioiseksi sahakatoksi, mutta sen 

tuulikuormia ei saa laskettua voimakertoimien avulla. Sahakatoilla tuulenpuoleisen 

lappeen tuulenpaine lasketaan painekertoimella cpe, ja seuraavien lappeiden paine 

saa pienemmät kertoimet. Reunimmainen lape on lujuuslaskennassa määräävä. 

- 7.3 katokset, umpinaisuussuhde kuvaa katoksen ali pääsevän ilman määrää. 

Kolmiotuelle asetettu aurinkopaneeli, jolla on tuulensuojalevy takana, vastaa 

katosta jonka φ = 1.  

- taulukko 7.6, 20° kallistettu aurinkopaneeli, kokonaisvoimakerroin cfmax = 0.8 ja cfmin 

= -1.4 

- tuulikuorma Fw voimakertoimien avulla, Fw = cscd * cf * qp(ze) * Aref 

- suurin paine Fw = 1 * 0.8 * 1398 N/m2 * 1.6 m2 = 1789 N 

- suurin noste Fw = 1 * -1.4 * 1398 N/m2 * 1.6 m2 = -3132 N 

- kuormaresultanttien paikat pituus/4 etäisyydellä tuulen puolen reunasta, 

kohtisuoraan paneelin tasopintaa vastaan 

- 5.3 (4) kitkan vaikutukset voidaan jättää huomioimatta, kun tuulen suuntaisten 

pintojen kokonaisala on enintään 4 kertaa tuulta vastaan kohtisuorien ulkopintojen 
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kokonaisala. Kitka vaikuttaa pitkän rakennuksen mitoitukseen, mutta ei vaikuta 

katolla olevien aurinkopaneelien rakenteisiin.  

- Tuulikuorma Fw pintapaineiden avulla Fw,e = cscd * Σwe * Aref  

- vyöhyke A, AA = (1 – 2*1/10) * (1.6 – 2*1.6/10) m2 = 1.024 m2 

- vyöhyke B, AB = 2 * (1 – 2*1/10) * 1.6/10 m2 = 0.256 m2 

- vyöhyke C, AC = 2 * 1/10 * 1.6 = 0.32 m2 

- taulukko 7.6, kallistus 20° 

- vyöhyke A cp,net = +1.7 … -1.6 

- vyöhyke B cp,net = +2.9 … -2.9 

- vyöhyke C cp,net = +2.1 … -3.0 

- Fw,e = cscd * Σwe * Aref 

- Fw,emax = 1398 N/m2 * (1.7 * 1.024 + 2.9 * 0.256 + 2.1 * 0.32)m2 = 4411 N 

- Fw,emin = 1398 N/m2 * (-1.6 * 1.024 + -2.9 * 0.256 + -3.0 * 0.32)m2 = -4670 N 

- taulukko 7.8 monitaitteisten katosten pienennyskertoimet ψmc, ensimmäisen 

lappeen kuorma alaspäin ψmc = 1, kuorma ylöspäin ψmc = 0.8  

- nosteen pienennyskertoimen jälkeenkin pintapaineiden avulla laskettu 

kuormaresultantti on reilusti suurempi kuin nettopainekertoimen avulla laskettu 

- alta avoimien katosten laskentakertoimet eivät ole ratkaisevasti pienemmät 

- 7.2.7 jokainen sahakatto suunnitellaan vaakasuuntaisen kuormaresultantin 

minimiarvolle 0.05 * qp(ze) * AShed  

- kymmenen paneelia rivissä 20° kallistuskulmassa 

-  Fvaaka = 0.05 * 1398 N/m2 * 10 * 1.6 * sin(20°) = 383 N 

- 7.4.2 seinämien ja aitojen suojakertoimet kuva 7.20, koskee vaakavoimaa 

- suojattuun seinämään vaikuttava nettopaine cp,net.s = ψs * cp,net  

- jos katon reunakaiteen korkeus h = 1 m, on viiden metrin etäisyydelle asti 

suojakerroin ψs = 0.3, ja etäisyydellä 20 m on suojakerroin ψs = 1 

- seinämien ja kaiteiden painekerroin cp,net suurimmillaan kun kaiteen pituus on yli 10x 

kaiteen korkeus, jolloin cp,net = 3.4 etäisyydelle 0.3 * h asti 

- paneelirivin takaa tuulensuojalevyn reunaan 0.3 metriin matkalle kohdistuisi 

vaakavoima Fvaaka = 1398 N/m2 * 3.4 * 0.3m * sin(20°) * 1m = 488 N 

- ilmoituskilpien laskennan edellytyksenä on kilven b/h<1 tai alareuna on h/4 

korkeudella maasta. Pystyasentoon asennettu yksittäispaneeli voitaisiin laskea 

ilmoituskilven voimakertoimella cf = 1.8, mutta loivassa kulmassa oleville paneeleille 

nämä mittasuhteet eivät täsmää. 
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Liite 5: Tuulikuorman aiheuttama noste, yksinkertaistettu laskentatapa 

Yksinkertaistettu kaatomomentin laskentatapa lähtee oletuksesta, että tuuli tulee 

vaakasuuntaisesti kohti paneelia. Nopeuspaineella kerrotaan kohtisuora pinta-ala. Saatu 

voima oletetaan vaikuttavaksi paneelin korkeuden puoliväliin, ja tämän paneelia kaatavan 

voiman oletetaan jakaantuvan nosteeksi etureunaan ja painoksi takareunaan.  

Oletetaan kallistuskulmaksi 20°, ja lasketaan pystysuora pinta-

ala: Apystysuora = 1 m * sin(20°) * 1.6 m = 0.55 m2. 

qp(z) * Apystysuora = 1398 N/m2 * 0.55 m2 = 769 N. 

Jos paneelin keskikohta on 0.5 m korkeudella alustasta, 

aiheuttaa vaakavoima kaatomomentin 769 N * 0.5 m = 385 Nm. Paneelin reunojen 

vaakasuora etäisyys on 1 m * cos(20°) = 0.94 m. Etureunan nosteeksi tulisi tällä 

laskentatavalla 385 Nm / 0.94 m = 410 N. 

Aurinkopaneeliin kohdistuva tuulikuorma, yksinkertaistettu laskentatapa  
        
Aurinkopaneelin kallistuskulman ja etureunakorkeuden vaikutus kaatomomenttiin 

        
Puuskanopeuspaine  qp(z) 1398 N/m2 z = 40 m, meren ranta 

       

Paneelin kallistuskulma tilt 15° - 45°  
      
Paneelin etureunan korkeus h 0.1 - 1.0 m 

      
Paneelin leveys   1.6 m 
Paneelin korkeus   1 m   
Paneelin tukijalkojen etäisyys jalka_et 1 m Oletetaan vakioksi! 

        
Paneelin pystysuora projektiopinta-ala Apysty = 1 m * sin(tilt) * 1.6 m  
Paneelin keskikohdan korkeus alustasta hkeski = h + 0.5 * 1 m * sin(tilt)  
Kaatomomentti   Mkaato = qp(z) * Apysty * hkeski   
Tuulen puoleinen noste   F = Mkaato / jalka_et   
        

 Tuulen puoleisen paneelireunan noste [N]     
h[m]/tilt[°] 15 20 25 30 35 40 45 

0.1 133 207 294 391 496 606 717 
0.2 191 284 389 503 625 750 876 
0.3 249 360 483 615 753 893 1034 
0.4 306 437 578 727 881 1037 1192 
0.5 364 513 672 839 1009 1181 1350 
0.6 422 590 767 951 1138 1325 1508 
0.7 480 666 861 1062 1266 1469 1666 
0.8 538 743 956 1174 1394 1612 1825 
0.9 596 819 1051 1286 1523 1756 1983 

1 654 896 1145 1398 1651 1900 2141 
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Liite 5: Tuulikuorman aiheuttama noste, yksinkertaistettu laskentatapa 

 

Kaavio 1. Yksinkertaistetun tuulikuormalaskentatavan mukainen noste paneelin tuulenpuoleiseen reunaan, kohteena 

meren rannalla sijaitseva 40 metriä korkea rakennus. Vaaka-akseli 0.1 - 1 etureunakorkeudet, vinoakseli 15 - 45 

kallistuskulmat, ja pystyakseli nostevoima [N]. 
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Nostevoima paneelin tuulenpuoleiseen reunaan [N]. 
Paneelin etureunan korkeudet 0.1 - 1.0 m, 

kallistuskulmat 15° - 45°.
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