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Kandidaatintyössä arvioitiin verkosta ostettavan sähkön minimoimiseen optimoidun 

aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta, sekä analysoitiin kulutusprofiilin muodon 

merkitystä aurinkosähköjärjestelmän suunta- ja kallistuskulmiin. Työssä mitoitettiin 

seitsemälle eri kulutuskohteelle kuusi erikokoista aurinkosähköjärjestelmää niiden 

tuntipohjaisen vuosikulutusprofiilin perusteella, jonka jälkeen arvioitiin järjestelmien 

kannattavuutta. Järjestelmiä vertailtiin diplomityössä mitoitettuihin järjestelmiin, josta työ 

on pohjautunut, sekä referensseinä toimiviin järjestelmiin, jotka on suunnattu tuottamaan 

mahdollisimman paljon sähköä. 

Kannattavuuskriteerinä oli, että optimoitu järjestelmä säästää rahallisesti ostosähköä 

enemmän kuin referenssijärjestelmä myy rahallisesti myyntisähköä verkkoon.  

 

Ostosähkön minimoimiseen optimoidut aurinkosähköjärjestelmät eivät olleet 

referenssijärjestelmiin verrattuna kannattavampia. Optimoidut järjestelmät säästivät 

marginaalisesti vähemmän ostosähköä verrattuna referenssijärjestelmiin, jotka pystyivät 

kompensoimaan säästetyn sähkön myyntisähkön määrällä, jonka ne tuottivat 

optimijärjestelmiä enemmän. Ostosähkön minimoimiseen optimoitu järjestelmä ei ole 

yleensä kannattavampi kuin maksimaaliseen tuotantoon optimoitu järjestelmä, ellei 

tarkoituksena ole ostosähkön pienentämisen lisäksi vähentää ylituotantoa. 

Asennettavan kohteen  kulutuskäyrän muodolla ei ole myöskään merkittävää vaikutusta 

aurinkosähköjärjestelmän suuntakulman valintaan. Ellei kulutuskohteen kulutuspiikki ole 

poikkeavan suuri aamu- tai iltapäivällä, etelään päin suunnattu järjestelmä tuottaa 

kokonaisvaltaisesti enemmän sähköä, jonka kulutuskohde myös pystyy hyödyntämään 

useammin. Kun kallistuskulma oli pienempi kuin 45°, saatiin lisää käyttösähköä 

vuorokauden aikaisemmille ja myöhemmille tunneille, mutta tämä vähensi järjestelmän 

kokonaistuotantoa, joka vähensi järjestelmän kannattavuutta. Ilman erityistä syytä tai 

rajoitteita, paneelit on kannattavinta asentaa etelään päin 45° kallistuskulmalla 

saavuttaakseen mahdollisimman suuri tuotanto. 
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The thesis evaluated the viability of a photovoltaic system optimized for minimizing elec-

tricity purchased from the grid. In addition, the effect of the shape of the load profile on the 

direction and tilt angle of the photovoltaic system was analysed. Six different system sizes 

were designed for seven different targets based on their hourly-based load profiles. After 

which their viability was evaluated and compared with a system optimized for production 

and systems dimensioned from a master’s thesis this thesis is based on. The viability criterion 

was that an optimized system would save more money by purchasing less electricity from 

the grid compared to a max-production system would gain from selling the overproduced 

electricity back to the grid. 

 

Photovoltaic systems optimized for minimizing purchased electricity was found not to be 

more profitable than production-optimized systems. Optimized systems only saved margin-

ally less purchased electricity compared to a reference system, which the reference system 

could compensate for by selling the overproduction it made more in comparison to the opti-

mized system. Although, optimized systems could be a viable consideration if the goal is to 

minimize purchased electricity and overproduction.  

The shape of a load profile has no significant influence on which direction the system should 

be optimally directed towards. Unless the load profile of a target has significantly more load 

during some other time than daytime, it is recommended to face the photovoltaic system 

towards south. A south-facing system has more base production to consume in comparison 

to systems facing other directions, even if the targets load is timed more towards the earlier 

or later hours of the day. Tilt angles less than 45° degrees produced more electricity that 

could be used during earlier or later hours but resulted in less overall production which made 

the system less profitable. If there are no specific reasons or limitations, it is most optimal 

to install the panels facing south with a 45° tilt angle to maximize production. 
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1. JOHDANTO  

Nyky-yhteiskunnan sähkön tarve on alati kasvava. Ilmastokysymykset sekä tarve kestävälle 

kehitykselle on saanut ihmiset suuntautumaan enemmän uusiutuviin 

energiantuotantomuotoihin päin. Etenkin aurinkosähkön suosio on kasvanut sähkön hinnan 

kasvun sekä aurinkopaneelien hintojen laskun myötä. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän etu 

asentaa se erittäin lähelle loppukäyttäjää on saanut kuluttajat kiinnostumaan aurinkosähkön 

hyödyntämisestä oman sähkönkulutuksen kompensointiin.  

 

Aurinkosähköjärjestelmää hankkiessa täytyy ottaa huomioon järjestelmän mitoitus, hinta, 

kannattavuus ja paneelien asennus.  

Lähtökohtana järjestelmää mitoittaessa on saada sen omakäyttöaste mahdollisimman 

suureksi, eli saada mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä omaan käyttöön. 

Kuluttamatta jäänyt sähkö joko varastoidaan tai syötetään takaisin verkkoon, josta useat 

sähköenergiayhtiöt maksavat yleensä sähkön markkinahinnan verran korvausta. 

Aurinkosähkön hinta on yleensä kuitenkin korkeampi kuin sähkön markkinahinta, joten 

sähkön myymisen sijaan on kannattavampaa hyödyntää tuotettu sähkö itse. Yleensä 

ostosähkön hinta on  noin kolminkertainen markkinahintaan verrattuna. 

 

Ennen järjestelmän hankintaa on hyvä tarkistaa paneelien asennusmahdollisuudet 

kulutuspaikalle riittävän asennustilan sekä mahdollisten varjostusten varalta. Paneelien 

suuntausta pitää myös harkita, koska sillä voidaan osaksi vaikuttaa järjestelmän 

vuosituotannon suuruuteen tai mihin vuorokauden aikaan järjestelmän tuotantohuippu osuu. 

Suuntaamalla paneelit itään päin tuotanhuippu on aamupäivällä ja länteen päin 

tuotantohuippu siirty iltapäivälle. Yleensä suositellaan, että sähkönkulutusprofiili pitäisi 

saada vastaamaan mahdollisimman paljon aurinkosähköjärjestelmän tuotantoprofiilia 

(Tahkokorpi 2016). 

 

Paneelien suuntauksessa on kaksi kulmaa: atsimuutti- ja kallistuskulma. Atsimuutti- eli 

suuntakulma kertoo mihin ilmansuuntaan päin aurinkopaneelit suuntaavat. Suuntakulma 

määritellään tyypillisesti poikkeamaksi etelästä lännen suuntaan eli suuntaus etelään on 0°, 

länteen 90° ja itään -90°. Kallistuskulma taas on paneelien ja vaakatason välinen kulma, 

jossa 0° kulmassa paneelit suuntaavat suoraan ylös taivasta kohti.  

 

Riippumatta siitä, missä päin maapalloa aurinkopaneeleja asennetaan, saadakseen 

optimaalisimman tuotannon paneleeista, on ne suunnattava suuntakulmaltaan 

päiväntasaajaan päin. Päiväntasaajan pohjoispuolella paneelit suunnataan siis etelään ja 

eteläpuolella taas pohjoiseen. Suomessa suositellaan optimaalisimman tuotannon 

saavuttamiseksi paneelien suuntausta etelään 40° kallistuskulmalla. 

Kustannussyistä on tyypillistä asentaa aurinkopaneelit rakennuksen katon lappeen 

mukaisesti, vaikka näin ei ole optimaalista tuoton kannalta (Tahkokorpi 2016). 

 

Tässä kandidaatintyössä mitoitettiin aurinkosähköjärjestelmiä, jotka maksimaalisen 

tuotannon sijasta pyrkivät minimoimaan verkosta ostettavan sähkön määrää. Työssä 

optimoitiin seitsemälle eri kulutuskohteelle aurinkosähköjärjestelmät niiden tuntipohjaisen 

kulutusprofiilin perusteella.  Tarkastelua varteen luotiin algoritmi, jolla laskettiin 

optimointikriteerien perusteella kohteelle järjestelmän koko sekä suuntaus. 

Optimointikriteereinä olivat mahdollisimman pieni ostosähkö kohteelle sekä haluttu 

järjestelmän omakäyttöaste. Järjestelmiä mitoittaessa luotiin kuvaajat joilla voitiin nähdä 

ostosähkön muutos, kun samankokoisen järjestelmän suunta- ja kallistuskulmia muutettiin. 
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Optimoitujen järjestelmien kannattavuutta analysoitiin sitten vertaamalla referenssinä 

toimivaan ”maksimaalisen tuotannon” järjestelmään, joka on vertailukohteen kanssa samaa 

kokoa mutta suunnattuna Tahkokorven (2016) mukaan suositeltuun eteläsuuntaukseen 40° 

kallistuksella.  

Työssä käytettiin samoja kulutuskohteita kuin Korhosen (2016) diplomityössä, jossa luotiin 

laskentatyökalu, jolla laskettiin optimaalisin järjestelmäkoko kulutuskohteen tuntitason 

kulutusprofiilin perusteella eri kannattavuskriteerein. 

1.1 Tutkimuksen valmistelut 

Työssä käytettiin sekä HOMER-simulointiohjelmaa tuntipohjaisen aurinkosähkön 

tuotannon simuloimiseen että MATLAB-laskentaohjelmaa optimoimaan järjestelmät.  

Aurinkosähköjärjestelmä on simuloitu 1 kWp:n järjestelmänä skaalauksen helpottamiseksi. 

Järjestelmät ovat simuloitu jokaisella suuntakulmalla 45° välein ja jokaisella 

kallistuskulmalla 5° välein. Tuotannon simulointiin on käytetty Lappeenrannan 

aurinkosäteilydataa vuonna 2017. Kuvassa 1.1.1 näkyy käytetyn simulointityökalun 

HOMERin käyttöliittymä. 

 

 
Kuva 1.1.1. Kuvakaappaus HOMER-simulointiohjelman käyttöliittymästä. 

 

Keventääkseen algoritmin laskentataakkaa, simuloidusta tuotantodatasta karsittiin 

pohjoissuuntaan osoittavat paneelit. Simuloidusta 1 kWp:n kokoisen järjestelmän 

tuotantodatasta luotiin kuvan 1.1.2 lämpökartta, jossa näkyy järjestelmän vuosituotannon ja 

paneelien suuntauksien välinen yhteys. Kuvan 1.1.2 lämpökartasta voidaan nähdä panelieen 

suuntausten vaikutus järjestelmän vuosituotantoon. Suurin tuotanto saavutetaan, kun 

paneelit ovat suunnattuna etelään 45° kallistuskulmalla ja pienin tuotanto taas saadaan 
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pohjoissuuntauksella 90° kallistuskulmalla. Lämpökartan perusteella työssä käytettiin -90° 

ja 90° suuntakulmien välisiä suuntauksia. 

 
Kuva 1.1.2. 1 kWp kokoisen järjestelmän suunta- ja kallistuskulmien sekä vuosituotannon välinen 

lämpökartta. 
 

Optimointialgoritmin optimointikriteerinä on saada verkosta ostettava sähkö 

mahdollisimman pieneksi. Algoritmiin syötetään kohteen kulutusprofiili ja haluttu 

järjestelmän omakäyttöaste, jonka jälkeen algoritmi etsii pienimmän mahdollisen 

järjestelmäkoon joka täyttää ehdot. Jotta algoritmi ei valitsisi heti ensimmäistä kokoa, 100 

%:n omakäyttöasteen tapauksessa algoritmi etsii poikkeusellisesti suurimman mahdollisen 

koon ennen kuin järjestelmän omakäyttö on alle 100 %.  

 

Simuloidut tuotantokäyrät koottiin yhdeksi matriiksi, jossa jokainen sarake on yksi 

järjestelmä tietyllä suunta- ja kallistuskulmalla. Matriisissa on 8760 riviä, joka vastaa yhtä 

vuoden tuntia ja jokaisessa rivissä on tietyn järjestelmän tuotanto kyseisenä tuntina. 

Algoritmi toimii yksinkertaisesti vähennyslaskulla, jossa tuotantomatriisista vähennetään 

kohteen kulutuskäyrä. Vuoden jokaisena tuntina tehty tuotanto vähennetään samalla tunnilla 

tehdyllä kulutuksella. Algoritmin laskuperiaate voidaan havainnollistaa yhtälöllä 2.1, jossa 

matriisi a on tuotantomatriisi, matriisi b on kohteen kulutuskäyrä ja muuttuja k toimii 

järjestelmän skaalauskertoimena. Tuotantomatriisin sarakkeet on järjestetty niin, että 

matriisin ensimmäinen sarake on itään päin suunnattu -90° suuntakulman järjestelmä 0° 

kallistuskulmalla. Seuraavissa sarakkeissa järjestelmän suuntakulma pysyy samana, mutta 

kallistuskulma kasvaa 5°. Jokaisen 90° kallistuskulman jälkeen järjestelmän suuntakulma 

kasvaa 45° ja kallistuskulma on taas 0°. Matriisin viimeisimmässä sarakkeessa on länteen 

päin suunnattu järjestelmä 90° suuntakulmalla ja 90° kallistuskulmalla.  
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𝑘 [

𝑎1,1 ⋯ 𝑎1,𝑚
⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑛,1 ⋯ 𝑎𝑛,𝑚
] − [

𝑏1
⋮
𝑏𝑛

] = [

𝑘𝑎1,1 − 𝑏1 ⋯ 𝑘𝑎1,𝑚 − 𝑏1
⋮ ⋱ ⋮

𝑘𝑎𝑛,1 − 𝑏𝑛 ⋯ 𝑘𝑎𝑛,𝑚 − 𝑏𝑛

] (2.1) 

 

Yhtälön 2.1 periaatteella tehdyllä laskennalla voidaan saada selvillä millä tunneilla 

joudutaan ostamaan sähköä verkosta ja millä tunneilla myymään sähköä verkkoon.  

Jos kan,m−bn>0, se on myyntisähköä. Tuotantoa oli kyseisenä tuntina enemmän kuin 

kulutusta, joka syötetään siten takaisin verkkoon.  

Jos kan,m −bn<0, se on ostosähköä. Kulutusta oli kyseisenä tuntina enemmän kuin tuotantoa, 

joten sähköä joudutaan ostamaan verkosta. 

Algoritmi etsii matriisista sen sarakkeen jossa on pienin summa ostosähköä kaikista 

sarakkeista ja laskee sitten sarakkeen omakäyttöasteen. Jos saraketta vastaava järjestelmä ei 

vastaa haluttua omakäyttöastetta, niin algoritmi aloittaa alusta nostaen järjestelmäkokoa 0.1 

kWp:n verran ja tekee saman laskutoimituksen kunnes se löytää sarakkeen, joka täyttää 

kriteerit. Työssä optimoitiin jokaiselle kohteelle kuusi järjestelmäkokoa 50-100 %:n 

omakäyttöasteen välille 10 %:n välein. 

2. TULOKSET 

Kulutuskohteina toimivat samat kohteet Korhosen (2016) diplomityössä, jossa Etelä-

Savossa ja Etelä-Mikkelissä sijaitseville kulutuskohteille laskettiin niiden kulutusprofiilien 

ja eri kannattavuuskriteerien perusteella optimaalisin järjestelmäkoko. 

Kohteesta esitetään ja tarkastellaan ensin sen neljän eri kuukauden keskikulutukset eri 

vuodenaikoina, jonka jälkeen tarkastellaan kohteen kulutusprofiilin vaikutusta järjestelmän 

suuntauksen valintaan. Lopuksi kohteelle optimoitujen järjestelmien kannattavuutta 

analysoidaan vertaamalla niitä saman kokoisiin, etelään suunnattuihin, 40° kallistuksen  

referenssijärjestelmiin, jotka ovat Tahkokorven (2016) suosituksen mukaan suunnattu 

tuottamaan mahdollisimman paljon sähköä.  

 

Optimoitua järjestelmää voidaan pitää kannattavampana kuin maksimaalisesti tuottava 

referenssijärjestelmä, silloin kun se säästää ostosähköä enemmän kuin referenssijärjestelmä 

pystyy kompensoimaan sitä ylituotetun sähkön myymisellä. Ylituotettu sähkö oletetaan 

myytäväksi takaisin verkkoon. Jos nyrkkisäännöksi laitetaan, että aurinkosähkön hinta on 

kolme kertaa enemmän kuin sähkön markkinahinta. Tällöin joka kolmas yksikkö 

myyntisähköä jonka referenssijärjestelmä tuottaa enemmän kuin optimijärjestelmä, on 

optimoidun järjestelmän säästettävä yksi yksikkö ostosähköä enemmän verrattuna 

vertailtavaan järjestelmään.  

 

Järjestelmien välisessä vertailussa tarkastellaan järjestelmien ostosähköjen välistä erotusta, 

joka kertoo paljonko optimoitu järjestelmä säästää ostosähköä verrattuna 

referenssijärjestelmään. Lisäksi lasketaan myös myyntisähköjen välinen erotus, joka kertoo 

paljonko myyntisähköä referenssijärjestelmä tuottaa enemmän verrattuna 

optimijärjestelmään. Myyntisähköjen välinen erotus jaetaan ostosähköjen erotuksella jolloin 

saadaan suhdeluku, jolla voidaan arvioida optimoidun järjestelmän kannattavuutta. 

Järjestelmistä lasketaan lisäksi paljonko osto- ja myyntisähköä optimijärjestelmällä on 

suhteessa referenssijärjestelmään. 
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2.1 Maatila 

Etelä-Savon alueella sijaitseva maatilan vuosikulutus on noin 133 MWh. Kuvassa 2.1.1 on 

esitetty kohteen neljän eri kuukauden keskikulutus eri vuodenaikoina 24 tunnin 

resoluutiolla. Huomataan että kylmempinä kuukausina kohteen pohjakulutus on korkeampi, 

mutta muuten maatilan kulutus pysyy melko samanlaisena läpi vuoden. Vuorokausitasolla 

kohteen kulutus on suurimmillaan iltapäivällä mutta pysyy muuten melko tasaisena läpi 

päivän. Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri 

omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman 

pieni ostosähkö. Kuvissa 2.1.2-2.1.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri 

omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon 

pysyessä samana. 

 
Kuva 2.1.1. Maatilan keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina.  
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Kuva 2.1.2. Maatilalle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.1.3. Maatilalle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.1.4. Maatilalle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.1.5. Maatilalle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.1.6. Maatilalle optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.1.7. Maatilalle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla. 

 

Kuvien 2.1.2-2.1.7 esitetyissä järjestelmissä kaikki järjestelmät ovat suunnattuna etelään 

päin. Tämä johtuu kohteen tasaisesta kulutuskäyrästä läpi vuorokauden, jolloin järjestelmän 

suuntakulmalla ei ole niin suurta tärkeyttä. Silloin optimaalisinta on suunnata järjestelmä 

etelään parhaimman tuotannon suuntaan. Suurempiin järjestelmiin siirtyessä paneelit 

rupeavat kallistumaan loivemmille kallistuskulmille. Loivemmilla kallistuskulmilla 

algoritmi pyrkii loiventamaan järjestelmän tuotantokäyrää ja tuottamaan sähköä 

vuorokauden aikaisemmilla ja myöhemmillä tunneilla. Kohteella on hieman suurempi 

kulutus iltapäivällä, joka näkyy kuvien 2.1.2-2.1.7 kuvaajissa. Järjestelmäkoon kasvaessa 

kuvaajat  kaartuvat lounas-/länsisuuntaan.  

 

Taulun 2.1.1 referenssijärjestelmän ja optimoidun aurinkosähköjärjestelmän suhdelukuja 

tarkkailemalla voidaan nähdä, että optimoidulla järjestelmällä saatu vähennys ostosähköstä 

on marginaalista. Optimoitu aurinkosähköjärjestelmä säästää parhaimmillaan 0.9% 

ostosähköä mitä suuremmalle järjestelmäkoolle siirrytään, mutta tuottaa jopa 18% 

vähemmän myyntisähköä pahimmassa tapauksessa. Jo kahden ensimmäisen lasketun 

järjestelmäkoon jälkeen alkaa referenssijärjestelmä tuottamaan lähestulkoon seitsemän 

kertaa enemmän myyntisähköä verrattuna säästettyyn ostosähköön. 26.7 kWp:n 

järjestelmäkoon jälkeen ostosähkön hinnan pitäisi olla ainakin kuusinkertainen 

markkinahintaan verrattuna ennen kuin optimoitu järjestelmä olisi taas referenssiä 

kannattavampi. Toisaalta, jos järjestelmän mitoituksen tavoitteena on ylituotannon 

pienentäminen, optimoitu järjestelmä soveltuu varsin sopivaksi vaihtoehdoksi.  
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Taulu 2.1.1. Maatilalle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja referenssijärjestelmän osto- ja 

myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

10.6 1.000 0.322 22.171 -0.227 -0.010 

26.7 1.000 1.000 0.000 0.000 - 

37.1 1.001 1.112 128.747 875.867 6.803 

49.0 1.003 1.146 317.526 2230.584 7.025 

65.3 1.006 1.180 550.466 4762.316 8.651 

85.7 1.009 1.146 782.322 6309.972 8.066 

2.2 Koulurakennus 

Mikkelissä sijoittuvan kaukolämmitteisen koulurakennuksen vuosikulutus on noin 695 

MWh. Tarkastellessa sen eri vuodenaikojen keskikulutuksia kuvassa 2.2.1 voidaan nähdä, 

että kohteen pohjakulutuksen pysyvän melko samana läpi vuoden johtuen kohteen 

kaukolämmityksestä. Kesäkuukausien matalamman pohjakulutuksen voisi osaksi selittyä 

esimerkiksi valaistuksen vähentynyt tarve. Kohteen kulutus nousee aamupäivällä ja laskee 

iltapäivään mennessä noudattaen tyypillistä työ- tai koulupäivärytmiä. Kesäkuukausina 

koulut ovat kesälomalla, jolloin edellä mainittu kulutuspiikki ei ole yhtä suuri verrattuna 

muihin vuodenaikoihin. Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen 

perusteella kuuden eri omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden 

optimointikriteerinä on mahdollisimman pieni ostosähkö. Kuvissa 2.2.2-2.2.7 on esitettynä 

kohteen ostosähkön määrä eri omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri 

suuntauksilla järjestelmäkoon pysyessä samana. 
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Kuva 2.2.1. Koulurakennuksen keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina. 

 
Kuva 2.2.2. Koulurakennukselle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla. 



 

19 

 

 
Kuva 2.2.3. Koulurakennukselle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.2.4. Koulurakennukselle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla. 



 

21 

 

 
Kuva 2.2.5. Koulurakennukselle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.2.6. Koulurakennukselle optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla.  
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Kuva 2.2.7. Koulurakennukselle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön 

määrä eri suuntauksilla. 

 

Kuvien 2.2.2-7 tarkastelulla nähdään, että kaikki järjestelmät ovat suunnattuna etelään päin. 

Koulurakennuksen kulutus painottuu päiväsaikaan, jolloin etelään suuntaus on 

optimaalisinta. Järjestelmäkoon kasvaessa paneelit loiventuvat hieman. Loivemmilla 

kallistuskulmilla järjestelmän tuotantohuippu on pienempi mutta sen tuotantoa tulee 

enemmän aamulla ja illalla. Kohteen kulutus kasvaa nopeasti ja saavuttaa huippunsa 

päivällä, joten jyrkkä tuotantopiikki on suotavaa. 

 

Taulun 2.2.1 referenssijärjestelmän ja optimoidun aurinkosähköjärjestelmän suhdelukuja 

tarkkailemalla voidaan nähdä, että 273.3 kWp:n järjestelmäkokoon asti optimoitu 

järjestelmä on kannattavampi kuin referenssinä toimiva järjestelmä koska optimoitu 

järjestelmä tuottaa enemmän myyntisähköä kuin referenssijärjestelmä vaikka järjestelmillä 

on saman verran ostosähköä. Tarkemmin tarkastellessa voidaan huomata, että kyseiset 

järjestelmät ovat suunnattuna etelään 45° kallistuksella, joka on yksi optimaalisista 

suuntauksista tuotannon kannalta. Optimoidut järjestelmät siis tuottavat näissä tapauksissa 

enemmän sähköä kuin referenssijärjestelmät. 

Korhosen (2016) diplomityössä kohteelle mitoitettiin pienimmillään 75 kWp:n ja 

suurimmillaan 544 kWp:n etelään suunnattu järjestelmä 30° kallistuksella. Suuremmille 

järjestelmäkooille siirryttäessä optimoitu järjestelmän suuntaus rupeaa vastaamaan 

diplomityössä käytettyä suuntausta. Järjestelmän kasvaessa 273.3 kWp:n kokoon, on 

kannattavampaa mitoittaa järjestelmä ostosähkön minimoimisen perusteella.  Suuremmilla 

kooilla taas kohteelle on järkevämpää mitoittaa järjestelmä parhaimman tuotannon mukaan. 

Referenssijärjestelmien ja optimoitujen järjestelmien ostosähköt poikkeavat toisistaan 

parhaimmillaan 0.3%, joten optimoidut järjestelmät eivät ole hyvä vaihtoehto, ellei 

tavoitteena ole pienentää ylituotannon määrää.  
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Taulu 2.2.1. Koulurakennukselle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja referenssijärjestelmän osto- ja 

myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

44.8 1.000 0.198 94.214 -0.448 0.000 

129.4 1.000 0.985 66.860 -206.562 -3.089 

196.4 1.000 0.994 146.662 -268.332 -0.547 

273.3 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

369.4 1.001 1.020 432.967 3101.513 7.163 

501.0 1.003 1.044 1486.398 11575.536 7.788 

2.3 Ruokakauppa 

Mikkelissä sijoittuva päivittäistavarakauppa kuluttaa vuodessa noin 485 MWh ja toimii 

kaukolämmityksellä.  Kuvassa 2.3.1 esitetään kohteen keskikulutus eri vuodenaikoina 24 

tunnin resoluutiolla. Kohteen ollen kaukolämmitteinen, ei sen pohjakulutus nouse kylminä 

kuukausina. Kohteen kulutuskäyrä seuraa tarkoin kaupan aukioloaikaa: kaupan auetessa 

kulutus nousee ja pysyy korkealla, kunnes kauppa menee kiinni. Kohteelle optimoitiin sen 

tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman pieni ostosähkö. 

Kuvissa 2.3.2-2.3.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri omakäyttöasteissa 

optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon pysyessä samana. 
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Kuva 2.3.1. Päivittäistavarakaupan keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina. 
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Kuva 2.3.2. Päivittäistavarakaupalle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän 

ostosähkön määrä eri suuntauksilla.  
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Kuva 2.3.3. Päivittäistavarakaupalle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän 

ostosähkön määrä eri suuntauksilla.  
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Kuva 2.3.4. Päivittäistavarakaupalle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän 

ostosähkön määrä eri suuntauksilla.  
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Kuva 2.3.5. Päivittäistavarakaupalle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän 

ostosähkön määrä eri suuntauksilla.  
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Kuva 2.3.6. optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.3.7. Päivittäistavarakaupalle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän 

ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 

 

Kaikki optimoidut järjestelmät ovat suunnattuna etelään päin ja kallistuvat suurempiin 

järjestelmäkokoihin siirryttäessä loivempaan kulmaan. Loivemmilla kallistuskulmilla 

järjestelmän tuotantohuippu on pienempi mutta sen tuotantoa lisäntyy tulee enemmän 

aamulla ja illalla.  Kohteen kulutus ajoittuu säännöllisesti päiväsaikaan joka on ihanteellista 

aurinkosähkötuotannolle. 

 

Korhosen (2016) diplomityössä kohteelle mitoitettiin pienimmillään 89 kWp:n ja 

suurimmillaan 250 kWp:n etelään suunnattu järjestelmä 30° kallistuksella. Taulua 2.3.1 ja 

kuvaa 2.3.1 tarkastelemalle voidaan päätellä, että ostosähkölle optimoidut ja Korhosen 

mitoittamat järjestelmät ei ole yhtä kannattavia verrattuna tuotantoon optimoituun 

järjestelmään. Kohteen kulutuspiikit ovat säännölliset ja ajoittuvat hyvin 

aurinkosähköjärjestelmän optimaalisille tuotantoajoille, että jo 90 %:n omakäytöasteen 

järjestelmäkoon kohdalla referenssijärjestelmä on kannattavampi verrattuna muihin 

vertailukohteihin.  
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Taulu 2.3.1. Päivittäistavarakaupalle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja referenssijärjestelmän osto- ja 

myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

43.1 1.000 1.538 91.329 0.259 0.003 

129.2 1.000 1.078 144.827 1078.168 7.445 

172.8 1.003 1.119 848.853 4328.699 5.099 

226.7 1.006 1.154 1971.402 10822.223 5.490 

300.0 1.010 1.184 2979.000 22329.000 7.495 

408.4 1.014 1.216 4079.772 43263.302 10.604 

2.4 Jäähalli 

Jäähallin vuosikulutus on noin 1 149 MWh ja sen neljän eri kuukauden keskikulutukset 

voidaan nähdä kuvassa 2.4.1 Kohteen kulutus ajoittuu pääasiassa päiväsaikaan ja illalle. 

Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri 

omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman 

pieni ostosähkö. Kuvissa 2.4.2-2.4.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri 

omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon 

pysyessä samana. 

 
Kuva 2.4.1. Jäähallin keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina. 



 

33 

 

 
Kuva 2.4.2. Jäähallille optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.4.3. Jäähallille optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.4.4. optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.4.5. Jäähallille optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.4.6. Jäähallille optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.4.7. Jäähallille optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla. 

 

Kaikki optimoidut järjestelmät ovat suunnattuna etelään päin ja kallistuvat suurempiin 

järjestelmäkokoihin siirryttäessä loivempaan kallistuskulmaan. Kohteella on paljon 

kulutusta ilta-aikaan, joka näkyy myös kuvaajien kaartumisena 45-90° suuntakulmien 

suuntaan. Jäähallin kulutuskäyrän muodon ja korkean pohjakulutuksen takia se sopii hyvin 

aurinkosähkötuotannolle. 

 

Korhosen (2016) diplomityössä kohteelle mitoitettiin pienimmillään 212 kWp:n ja 

suurimmillaan 687 kWp:n kaakkoon suunnattu järjestelmä 6° kallistuksella. Järjestelmän 

suuntaus valittiin jäähallin katon muodon takia, jolloin suoraa vertailua järjestelmien 

kannattavuuksille ei voida tehdä. Taulun 2.4.1 osto- ja myyntisähköjen suhdelukuja 

tarkastelemalla 266.1 kWp:n järjestelmäkokoa suuremmat ostosähkölle optimoidut 

järjestelmät eivät ole maksimituotantoon optimoituja järjestelmiä kannattavampia, ja sitä 

pienemmät järjestelmäkoot ovat lähestulkoon yhtä kannattavia.  
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Taulu 2.4.1. Jäähallille optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja referenssijärjestelmän osto- ja 

myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

86.1 1.000 1.000 181.929 0.000 0.000 

266.1 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

365.8 1.001 1.112 1236.660 8603.141 6.957 

482.7 1.004 1.147 3266.715 22112.289 6.769 

642.9 1.007 1.180 5403.426 46870.476 8.674 

837.9 1.009 1.144 6805.127 60849.677 8.942 

2.5 Yliopisto 

Lappeerannan teknillisen yliopisto LUT:in vuosikulutus on noin 7 234 MWh ja sen neljän 

eri kuukauden keskikulutukset voidaan nähdä kuvassa 2.5.1.  

Kampuksella sijaitsee jo valmiiksi 206.5 kWp:n edestä aurinkopaneeleita, joista suurin osa 

rakennuksen katoilla tai parkkikatoksilla suunnattuna 15° kallistuskulmalla etelään kohti 

(LUT 2019).  

Kohteen kulutuskäyrä noudattaa tyypillistä työ- tai koulupäivää, jossa aamupäivällä kohteen 

kulutus nousee ja laskee takaisin pohjakulutuksen tasolle vasta iltapäivällä. Yliopiston 

kulutuskäyrä on siis ihanteellinen aurinkosähkötuotannon kannalta.  

Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri 

omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman 

pieni ostosähkö. Kuvissa 2.5.2-2.5.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri 

omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon 

pysyessä samana. 
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Kuva 2.5.1. Yliopiston keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina. 

 
Kuva 2.5.2. Yliopistolle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä 

eri suuntauksilla.
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Kuva 2.5.3. Yliopistolle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.5.4. Yliopistolle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.5.5. Yliopistolle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.5.6. Yliopistolle optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla.  
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Kuva 2.5.7. Yliopistolle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri 

suuntauksilla. 

 

Kaikki optimoidut järjestelmät ovat suunnattuna etelään päin ja kallistuvat suurempiin 

järjestelmäkokoihin siirryttäessä loivempaan. Kohteen kulutuskäyrän takia eteläsuuntauksen 

tuotantokäyrä on kaikkein optimaalisinta kohteelle.  

Korhosen (2016) diplomityössä kohteelle mitoitettiin pienimmillään 960 kWp:n ja 

suurimmillaan 5 020 kWp:n etelään suunnattu järjestelmä 15° kallistuksella. Algoritmi 

ehdottaa jyrkempää kallistuskulmaa verrattuna Korhosen mitoittamiin paneeleihin. Taulussa 

2.5.1 esitettyjä osto- ja myyntisähköjen suhdelukuja tarkastelemalla vasta 1791.9 kWp:n 

kokoa suuremmat optimijärjestelmät alkavat olla epäkannattavia referenssijärjestelmiin 

verrattuna, ja sitä pienemmät ovat lähestulkoon yhtä kannattavia. Tämän kokoiset 

järjestelmät ovat kuitenkin suunnattuna 40-45° kallistuskulmalla etelään joten 

johtopäätökseksi voidaan pitää, että maksimaalisen tuotannon järjestelmät ovat kaiken 

kaikkiaan kannattavampia kuin optimoidut järjestelmät.    
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Taulu 2.5.1. Yliopistolle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja referenssijärjestelmän osto- ja 

myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

238.4 1.000 1.000 503.739 0.000 0.000 

1791.9 1.000 1.000 0.000 0.000 - 

2513.8 1.001 1.040 3191.424 21351.115 6.690 

3333.2 1.003 1.075 12028.339 79152.320 6.580 

4413.3 1.006 1.109 27215.807 199519.865 7.331 

5945.9 1.009 1.140 37789.888 421300.438 11.148 

2.6 Suorasähkölämmitteinen omakotitalo 

Sähkölämmitteinen omakotitalo sijaitsee Mikkelissä ja sen sähkön vuosikulutus on noin 33 

MWh. Tarkastellessa kuvassa 2.6.1 esitettyä kohteen keskikulutuskäyriä, voidaan nähdä 

sähkölämmityksen vaikutus kohteen kulutuskäyrään. Kylmempinä kuukausina kohteen 

pohjakulutus on korkeampana verrattuna leudompiin vuodenaikoihin. Vuorokausitasolla 

tarkastellulla voidaan myös nähdä kaksi poikkeamaa aamu- ja iltapäivällä jolloin sähkön 

kulutus on hieman korkeampaa verrattuna muihin vuorokauden aikohin. Tästä voidaan 

päätellä että sähkön kuluttaja lähtee aamulla töihin ja palaa illalla takaisin kotiin.  

 

Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri 

omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman 

pieni ostosähkö. Kuvissa 2.6.2-2.6.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri 

omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon 

pysyessä samana. 
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Kuva 2.6.1. Suorasähkölämmitteisen omakotitalon keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri vuodenaikoina 

 
Kuva 2.6.2. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla.
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Kuva 2.6.3. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.6.4. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.6.5. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.6.6. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.6.7. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 

 

Tarkastelemalla kuvien 2.6.2-2.6.7 kuvaajien muotoa, voidaan nähdä, että kuvaaja rupeaa 

kaartumaan länteen päin kohteen kulutuspiikin ajoittumisen takia. Asuinkiinteistölle on 

tyypillistä kulutuksen painottuminen iltapäivälle, jolloin yleensä palataan töistä kotiin. 

Optimoidut järjestelmät ovat suunnattuna kuitenkin suunnattuna etelään päin, joka kertoo 

että kohteen kulutuspiikki ei ole tarpeeksi merkittävä ollakseen kannattavampi asentaa 

paneelit länteen päin. 

 

Korhosen (2016) diplomityössä kohteelle mitoitettiin kohteelle maksimissaan 5.2 kWp:n 

etelään suunnattu järjestelmä 20° kallistuksella kohteen katon lappeen mukaisesti. Algoritmi 

ehdottaa jyrkempää kallistuskulmaa verrattuna Korhosen mitoittamiin paneeleihin. Taulussa 

2.6.1 esitettyjä osto- ja myyntisähköjen suhdelukuja tarkastelulla voidaan todeta, että 

Korhosen tai algoritmilla optimoitu aurinkosähköjärjestelmä ei ole maksimituotantoon 

optimoitua järjestelmää kannattavampi.  
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Taulu 2.6.1. Suorasähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja 

referenssijärjestelmän osto- ja myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 
Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

0.1 1.000 1.000 0.211 0.000 0.000 

2.9 1.000 1.006 8.008 1.881 0.235 

4.7 1.000 1.003 13.226 3.295 0.249 

6.7 1.000 0.997 8.538 -5.620 -0.658 

9.2 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

12.9 1.000 1.015 10.670 103.859 9.734 

 

2.7 Osittain varaava sähkölämmitteinen omakotitalo 

Osittain varaavan sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutus on Suomen 

sähkölaitosyhdistys ry:n (1992) tilastollisesti määrittämän tyyppikäyttäjä L2:n mukainen. 

Kohteen vuosikulutus on 20 MWh ja kuvasta 2.7.1 voidaan nähdä sen varaavan 

sähkölämmityksen ajoittuvan yöaikaan. Kohde ei ole ihanteellinen aurinkosähkötuotannolle 

sen kulutuspiikin ajoittumisen takia.  

Kohteelle optimoitiin sen tuntipohjaisen vuosikulutuksen perusteella kuuden eri 

omakäyttöasteen aurinkosähköjärjestelmää, joiden optimointikriteerinä on mahdollisimman 

pieni ostosähkö. Kuvissa 2.7.2-2.7.7 on esitettynä kohteen ostosähkön määrä eri 

omakäyttöasteissa optimaalisella suuntauksella, sekä eri suuntauksilla järjestelmäkoon 

pysyessä samana. 
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Kuva 2.7.1. Osittain varaavan sähkölämmitteisen omakotitalon keskikulutukset neljänä eri kuukautena eri 

vuodenaikoina. 
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Kuva 2.7.2. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 100 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.7.3. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 90 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.7.4. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 80 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.7.5. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 70 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.7.6. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 60 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 
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Kuva 2.7.7. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun 50 %:n omakäyttöasteen 

aurinkosähköjärjestelmän ostosähkön määrä eri suuntauksilla. 

 

Kohteelle optimoidut järjestelmät suuntaavat pääasiassa etelään päin alkaen 45° 

kallistulmalla ja loiventunvat vähitellen siirtyessä suuremmille järjestelmäkooille. 3.1 

kWp:n järjestelmässä paneelit ovat suunnattu kaakkoon -45° suuntakulmaan ja 40° 

kallistukselle, johtuen kohteen kulutuspiikin ajoittuvan aamuyöhön. 

 

Korhosen (2016) diplomityössä kohteella ei ollut kannattavaa järjestelmäkokoa. Vähiten 

tappiolliseksi järjestelmäkooksi mitoitettiin 4.5 kWp:n järjestelmä. Taulussa 2.7.1 esitettyjä 

osto- ja myyntisähköjen suhdelukuja tarkastelemalla voidaan todeta, että ostosähkölle 

optimoitu aurinkosähköjärjestelmä ei ole kannattavampi kuin maksimaaliseen tuotantoon 

optimoitu järjestelmä.  
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Taulu 2.7.1. Osittain varaavalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle optimoidun aurinkosähköjärjestelmän ja 

referenssijärjestelmän osto- ja myyntisähköillä lasketut suhdeluvut. 

Järjestelmäkoko 

[kWp] 

Ostosähköjen 

suhde 

Myyntisähköjen 

suhde 

Ostosähköjen 

erotus [kWh] 

Myyntisähköjen 

erotus [kWh] 

Erotusten 

välinen 

suhde 

0.1 1.000 0.534 0.180 -0.031 -0.171 

0.6 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

1.0 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

1.4 1.000 1.023 0.340 10.453 30.763 

2.0 1.000 1.019 2.802 17.250 6.156 

3.1 1.002 1.143 30.108 227.190 7.546 

3. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus kohteeseen on aina tapauskohtaista ja useat tekijät voivat 

rajoittaa asennettavan järjestelmän kokoa ja suuntausta. Järjestelmän mitoitus ja suuntaus 

pelkästään kohteen ostosähkön minimoimisen kannalta toi lähestulkoon samoja tuloksia 

kaikissa kohteissa. Järjestelmät suuntasivat kohteesta riippumatta yhtä tapausta 

lukuunottamatta aina etelään. Kohteiden suuntausten erottavana tekijänä oli järjestelmän 

kallistuskulma joka oli loivempi mitä suurempi järjestelmäkoko oli kyseessä. Loivemmilla 

kulmilla saatiin järjestelmälle loivempi kulutuskäyrä, jolla saatiin enemmän tuotantoa 

vuorokauden aikaisemmille ja myöhemmille tunneille.  

 

Pienemmästä ostosähköstä huolimatta, optimoitu järjestelmä oli harvoin kannattavampi kuin 

maksimaaliseen sähkön tuotantoon suunnattu järjestelmä. Ostosähkön minimoimiseen 

optimoidulla aurinkosähköjärjestelmällä säästetty verkosta ostettava sähkö oli marginaalista 

maksimaaliseen tuotantoon verrattuna. Tuotantoon optimoitu aurinkosähköjärjestelmä myös 

tuotti moninverroin enemmän myyntisähköä kuin ostosähköä tuli säästettyä ostosähköllä 

optimoidulla järjestelmällä. Tuotantoon optimoidun järjestelmä olisi vielä kannattavampi jos 

ylituotannon aikana verkkoon myymisen sijaan harkittaisiin akkuvarastojen käyttöä tai 

siirrettävää kuormaa. 

 

Työn tulosten perusteella johtopäätöksenä voidaan arvioida, että asennettavan kohteen 

kulutuskäyrän muodolla ei ole merkittävää vaikutusta aurinkosähköjärjestelmän 

suuntakulman valintaan. Ellei kulutuskohteen kulutuspiikki ole poikkeavan suuri aamu- tai 

iltapäivällä, etelään päin suunnattu järjestelmä tuottaa kokonaisvaltaisesti enemmän sähköä, 

jonka kulutuskohde myös pystyy hyödyntämään useammin.  

Kun kallistuskulma oli pienempi kuin 45°, saatiin lisää hyödynnettävää tuotantoa 

vuorokauden aikaisemmille ja myöhemmille tunneille, mutta tämä vähensi järjestelmän 

kokonaistuotantoa, joka ei ollut kannattavaa. Ilman erityistä syytä tai rajoitteita, paneelit on 

kannattavinta asentaa etelään päin 45° kallistuskulmalla saavuttaakseen mahdollisimman 

suuri tuotanto. Sen sijaan, että kulutusprofiili vaikuttaisi järjestelmän suuntaukseen, olisi 

kannattavampaa saada kulutus seuraamaan järjestelmän tuotantokäyrää. 
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