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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmiä yleisesti, niiden teknisiä 

ratkaisuja ja järjestelmän investoinnin kannattavuutta. Kannattavuuden selvitys tehdään 

tarkasteltavaan kiinteistöön takaisinmaksuajan ja nykyarvomenetelmän avulla. 

Työn tuloksena saatiin aurinkosähköjärjestelmän investointia varten takaisinmaksuaika- 

ja kannattavuuslaskelmat. Näiden tulosten perusteella järjestelmän hankkiminen on vielä 

taloudellisesti epäkannattavaa johtuen pitkästä takaisinmaksuajasta sekä investoinnin 

korkeasta hinnasta.
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1 JOHDANTO 

Osana Euroopan unionia Suomi on sitoutunut noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta, 

jossa on asetettu tavoitteeksi rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen. 

Keskilämpötilan nousu johtuu kasvavista hiilidioksidipäästöistä, joista merkittävä osa 

syntyy energian tuotannossa. Täten energian tuotannon hiilidioksidipäästöjen 

rajoittaminen on avainasemassa ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius ennen vuotta 2050. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista 

vähintään 55 prosenttiin verrattuna vuoteen 1990 (Valtioneuvosto 2019.) 

Hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä uusiutuvia energiavaroja 

fossiilisten polttoaineiden sijasta. Aurinkoenergia on yksi kasvavista uusiutuvista 

energiamuodoista sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Suomessa aurinkoenergia on 

osana hajautettua energiantuotantoa, jossa aurinkoenergia tuotetaan pääasiassa 

pienkiinteistöissä kuluttajien omaan käyttöön. Aurinkoenergian tuotantoa rajoittaa tällä 

hetkellä pienkiinteistöihin asennettavien järjestelmien suuret investointikustannukset. 

Investointikustannukset kuitenkin alenevat jatkuvasti aurinkosähköjärjestelmien parissa 

tehtävän kehitystyön ansiosta (Motiva 2020.) 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää aurinkosähköjärjestelmän 

kannattavuus tarkasteltavassa pienkiinteistössä. Työssä mitoitetaan kohteeseen 

aurinkosähköjärjestelmä, jolla korvattaisiin osittain ostosähkön määrä. 

Mitoitusperusteena on, että suurin osa tuotetusta sähköenergiasta menisi omaan 

kulutukseen ja ylijäämäsähkön myynti jäisi mahdollisimman pieneksi. Järjestelmästä 

saatavien säästöjen perusteella mitataan investoinnin kannattavuutta takaisinmaksuajan 

ja nykyarvomenetelmän avulla. 
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2 AURINKOENERGIA 

Aurinko on kaikista suurin energianlähde, josta voitaisiin hyödyntää 10 000-kertainen 

määrä nykyiseen tuotantoon verrattuna. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää suuressa 

mittakaavassa aurinkovoimaloissa sekä pienkiinteistöissä omaan käyttöön riippuen tehon 

tarpeesta (Richter C., et al. 2013, 174-175.) 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sähkön lisäksi myös lämmön tuotantoon. Auringon 

säteilyn voi muuntaa sähköenergiaksi aurinkopaneeleilla tai lämpöenergiaksi käyttämällä 

aurinkokeräimiä. Tyypillisesti pienkiinteistöissä tuotettu lämpöenergia varastoidaan 

käyttövesivaraajaan, mutta se voidaan varastoida myös esimerkiksi lämpökaivoihin, 

rakennuksen alle maaperään tai suuremmassa mittakaavassa tuotettu lämpöenergia 

voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa (Motiva 2019.) 

Suomessa aurinkosähkön tuotantokapasiteetti on kasvanut eksponentiaalisesti viime 

vuosina (Ahola J. 2019, 4). Vuonna 2018 Suomen aurinkopaneelien asennettu 

kokonaiskapasiteetti oli 133,5 MW, mikä on 53,1 MW enemmän kuin vuonna 2017. 

Kuitenkin aurinkoenergialla tuotettu sähköenergian määrä Suomessa vastasi vain 0,2 % 

sähkön kokonaistuotannosta vuonna 2018 (Energiateollisuus 2019). Kuvassa 1 on esitetty 

Suomen vuosittainen aurinkosähkön tuotanto vuosina 1990-2018.  

 

Kuva 1. Suomen vuosittainen aurinkosähkön tuotanto vuosina 1990-2018 (IEA 2020). 
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3 AURINGON SÄTEILY 

Maantieteellinen sijainti vaikuttaa merkittävästi auringon säteilyn määrään. Kuvasta 2 

voidaan todeta, että Suomessa aurinko paistaa lähes yhtä suurella intensiteetillä kuin 

Keski-Euroopassa, vaikka monesti ajatellaan toisin. Etelä-Suomen auringon vuosittaista 

säteilyä voidaan verrata Pohjois-Saksan säteilyn määrään. Vaikka Suomen pohjoisosan 

säteilymäärä on n. 10 % vähäisempää kuin etelässä, voidaan aurinkoenergiaa hyödyntää 

kannattavasti kuitenkin koko maassa (Rexel, 6.) 

Auringon säteily Suomessa on keskittynyt voimakkaasti maaliskuun ja syyskyyn väliselle 

ajalle, joka on myös huomattavissa kuvasta 3. Kuvasta voidaan laskea, että noin 90 % 

Suomen säteilystä sijoittuu tälle välille. Loka-helmikuun välinen pimeä aika saattaa 

johtaa monia harhaan, että Suomen vuotuisen säteilyn kannalta aurinkopaneelien 

hankkiminen ei kannata (Rexel, 6.) 

 

Kuva 2. Vuotuinen säteilymäärä Euroopan eri osissa (PVGIS). 
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Kuva 3. Vuosittainen sähköntuotanto 5kWp:n järjestelmällä eri Suomen kaupungeissa (Rexel, 6). 
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4 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

Aurinkosähköjärjestelmän tärkein komponentti on aurinkopaneeli, jossa auringon 

säteilyenergia muunnetaan sähköksi. Aurinkopaneeli koostuu useammasta yksittäisestä 

aurinkokennosta. Halutun jännitteen ja virran saavuttamiseksi, aurinkopaneeleita voidaan 

sijoittaa sarjaan ja/tai rinnan, jolloin niistä muodostuu aurinkopaneelisto (Richter C., et 

al. 2013, 174). Aurinkopaneelien lisäksi järjestelmään kuuluu invertteri, turvakytkin, 

sähkökeskus, sähkömittari ja paneelien kiinnitysjärjestelmä (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Periaatekuva paneelien liittämisestä sähköverkkoon (Keravan Energia). 

 

4.1 Aurinkopaneelit 

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä muuntamalla auringon säteily suoraan tasavirraksi 

puolijohtimia käyttäen. Paneelien teho ilmoitetaan yleensä muodossa Wp (watt peak), 

joka tarkoittaa nimellistehoa, eli tehoa, jonka järjestelmä tuottaa paneelien 

standardiolosuhteissa, eli 25 °C lämpötilassa ja säteilymäärän ollessa 1000 W/m2. 

Tyypillisesti paneelien käyttöikä on noin 20-30 vuotta (Richter C., et al. 2013, 174-179.) 

Yksityiseen käyttöön tulevat aurinkopaneelit ovat joko pii- tai ohutkalvokennoista 

rakennettuja paneeleita. Pii on tällä hetkellä yleisin aurinkokennojen rakentamisessa 

käytetty materiaali. Piikalvokennot kattoivat 87 % aurinkopaneelimarkkinoista vuonna 

2010 ja ohutkalvokennot 5 % (Richter C., et al. 2013, 171). Piipaneeleilla päästään tällä 

hetkellä noin 11-20 % hyötysuhteisiin, jolla kuvataan, kuinka suuri osuus 

säteilyenergiasta saadaan muutettua sähköenergiaksi. Aurinkopaneelien kehitys on 
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mahdollistanut viime vuosien aikana niiden hinnan laskemista noin 10 - 15 %. (Vakka-

Suomen Voima) 

4.2 Aurinkoenergiasta sähköä 

Auringon säteilyenergia muunnetaan aurinkokennon puolijohdinmateriaalissa sähköksi 

ilman väliprosesseja. Valon osuessa kennon puolijohteeseen osa fotoneista, eli 

valohiukkasista, absorboituu puolijohtimen kiteeseen aiheuttaen vapaiden elektronien 

syntymisen. Kun vapaat elektronit liikkuvat puolijohteessa, muodostuu kennossa 

tasasähköä (Suntekno 2010, 1). Aurinkopaneelien tuottamaa tasasähköä voidaan 

hyödyntää suoraan varastoimalla sähkö akkuihin tai muuntamalla tasasähkö invertterin 

avulla yleisessä sähköverkossa virtaavaksi vaihtosähköksi. (Motiva 2017b) 

4.3 Invertteri 

Invertterin eli vaihtosuuntaajan tehtävänä on yksinkertaisesti muuttaa aurinkopaneelien 

tuottama tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC). Tyypillinen vaihtohyötysuhde on noin 95-

99%, joten se ei vaikuta juurikaan sähkön kokonaistuotantoon. Yksi invertteri riittää koko 

aurinkojärjestelmälle, mutta inverttereitä voidaan myös asentaa erikseen jokaista 

aurinkopaneeli riviä kohden (IEA 2018, 6.)  

Mikäli aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon, aurinkosähkön tuottaja pystyy 

myymään ylijäämäsähköä sähkön myyjälle, joka taas myy sähköenergiaa eteenpäin 

kotitalouksille ja muille kuluttajille. Valtakunnalliseen verkkoon liitettyyn 

aurinkosähköjärjestelmään tulee aina hankkia invertteri (Motiva 2017b.) 
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5 JÄRJESTELMÄN TUOTANTOON VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoon vaikuttaa säteilyn määrän lisäksi paneelien 

asettelu, paneelien lämpötila, varjostukset, puhtaanapito ja komponenttien hyötysuhteet 

(Motiva 2017a). 

5.1 Paneelien asettelu 

Aurinkopaneelit tulisi asettaa niin, että auringon säteily tulisi mahdollisimman 

kohtisuorasti paneelin pintaan, sillä kohtauskulma on verrannollinen säteilyn intensiteetin 

suuruuteen. Säteilyn intensiteetti taas vaikuttaa suoraan paneelista saatavaan 

ulostulotehoon (Vakka-Suomen Voima, 4.) 

Kuvassa 5 on esitetty absorboituvan tehon muutos paneelille tulevan säteilyn tulokulman 

muuttuessa. Vaikka tulokulma olisi 30 °, se ei vielä vaikuttaisi paneelille tulevaan 

säteilytehoon merkittävästi (1 - cos30 ° ≈ 13 %). Mutta säteilyn tulokulman ollessa 60 °, 

säteilyteho puolittuu (1 - cos60 ° = 50 %). Tällöin heijastukset paneelin pinnasta alkavat 

olla jo huolestuttavia sähköntuotannon kannalta (Suntekno 2010, 8.) 

 

 

Kuva 5. Kohtaamiskulman vaikutus paneeliin absorboituvaan tehoon (Suntekno 2010, 8). 

 

Auringon korkeus kuitenkin vaihtelee (Kuva 6) niin päivittäin kuin vuodenaikojenkin 

mukaan. Suomessa aurinko on kesäkuussa korkeimmillaan hiukan yli 50 ° ja 
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matalimmillaan joulukuussa hieman alle 5 ° horisontin yläpuolella. Suomessa 

optimikulma kiinteälle paneelille on kohtisuoran säteilyn kannalta keskiarvollisesti noin 

35 ° (Suntekno 2010, 7-8.)  

 

 

Kuva 6. Vuodenajan vaikutus optimaaliseen säteilykulmaan (Vakka-Suomen Voima, 5). 

 

5.2 Varjostukset 

Aurinkopaneeleiden sijainti vaikuttaa myös suuresti kokonaistuotantoon, sillä pienikin 

varjo yksittäisen paneelin päällä vaikuttaa koko järjestelmän tuotantoon. Varjostukset 

voivat aiheuttaa tuotannon tippumisen jopa 20 %:iin (Valkealahti S. 2016, 11). Paneelien 

kokonaistuotto määräytyy heikoiten tuottavan paneelin mukaan. Tästä syystä paneelit 

tulisi asentaa varjottomaan paikkaan siten, että koko säteily jakautuu tasaisesti koko 

paneelistolle. Pilvisenäkin päivänä aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä. Tällöin 

säteily on kuitenkin täysin hajasäteilyä ja siitä saatava sähköntuotto on vain noin 

kolmanneksen aurinkoisen päivän tuotosta. (Rexel, 7) 

5.3 Ympäristön lämpötila 

Ympäristön lämpötilalla on huomattava vaikutus järjestelmän kokonaistuottoon. Paneelit 

on suunniteltu tuottamaan optimaalisesti alle 25 °C lämpötilassa. Jokainen tämän 

lämpötilan ylittävä aste laskee paneelitehoa 0,5 % (Suntekno 2012, 2.) 
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6 SÄHKÖ JA YLIJÄÄMÄSÄHKÖN MYYNTI 

6.1 Sähkön kokonaishinta 

Sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta; energiamaksusta, sähkönsiirrosta ja 

veroista. Sähköveroluokkaan 1 kuuluvat myös huoltovarmuusmaksu 0,013 snt/kWh, 

energiavero 2,24 snt/kWh sekä 24 %:n arvonlisävero. Siirron hintaan ei voi vaikuttaa, 

vaan se perustuu alueelliseen hinnoitteluun. Sähköenergian hintaan sen sijaan voi 

vaikuttaa kilpailuttamalla eri yhtiöiden tarjoamia sopimuksia (Partanen J. 2018, 12-16.) 

6.2 Ylijäämäsähkön myynti 

Ylijäämäsähköä voidaan myydä, eli syöttää takaisin verkkoon, mikäli sähkön myyjän 

kanssa on tehty asiasta yhteinen sopimus (Motiva 2019). Verkkoon syötettyä sähköä 

seurataan sähkömittareilla. Sähkön syöttäminen verkkoon on kiellettyä, jos sähkölle ei 

ole ostajaa. Lappeenrannan Energia veloittaa tuotetun energian verkkoon syöttämisestä 

0,07 snt/kWh energiamaksun (Lappeenrannan Energia 2019b). Verkkoon syötetyn 

energiamaksun hintaan lisätään myös sähköverot voimassa olevan sähkön siirtohinnaston 

mukaisesti sekä hintoihin lisätään arvonlisävero. 

Ylijäämäsähkön hinta perustuu yleensä sen hetkisen Spot-hinnan, eli sähkön pörssihinnan 

mukaan. Sähköpörssin hinta muuttuu tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jotkin 

sähköyhtiöt voivat veloittaa välityspalkkion ylijäämäsähkön myynnistä. Esimerkiksi 

Fortum pyytää tällä hetkellä ylijäämäsähkön myynnistä 0,24 snt/kWh välityspalkkiota 

(Fortum 2019). Ylijäämäsähkön myynnistä saatava palkkio on vielä niin pieni, että 

parhaan hyödyn tuotannosta saa, kun tuotetusta sähköstä käytetään mahdollisimman 

paljon itse (Motiva 2019). 
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7 TARKASTELTAVA KOHDE 

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta tarkastellaan esimerkkikohteen avulla. Työn 

tarkasteltavana kohteena on Lappeenrannan Energian alueella sijaitseva kaksikerroksinen 

omakotitalo. Omakotitalo on kooltaan 151 m2, jossa molemmat kerrokset ovat 

sähkölämmitteiset ja lisälämmitykseen käytetään ilmalämpöpumppua. Alakerrassa on 

lämminvesivaraaja, joka myös lämmitetään sähköllä. Lämmönjako on toteutettu 

lattialämmityksellä sekä molemmissa kerroksissa on käytetty talvella tulisijoja 

lämmitykseen. 

Lappeenrannan Energian tarjoamilta Minun Energia -sivuilta pystyy tarkastelemaan omia 

sähkön kulutustietoja, voimassa olevia sopimuksia ja niiden aiheuttamia kustannuksia. 

Aikavälillä 11/2018 - 10/2019 tarkasteltavan kohteen sähkönkulutus oli yhteensä 10254 

kWh. Kohteen kuukausittainen sähkönkulutus on esitetty kuvassa 7.  

 

Kuva 7. Tarkasteltavan kohteen kuukausittainen sähkönkulutus vuoden aikavälillä (Minun 

Energia 2019). 

 

Aurinkojärjestelmän mitoittamiseen käytetään Sun Energian tarjoamaa 

aurinkoenergialaskuria. Aurinkoenergialaskurilla saadaan selville kattoneliömetrille 

tuleva auringon säteilymäärä tunneittain, joka huomioi myös mahdolliset varjostukset 

sekä kallistus- ja suuntakulmat (Kuva 8). 
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Kuva 8. Auringon vuotuinen säteilymäärä tarkasteltavan kohteen katolle (Sun Energia). 

 

Katon pinta-alasta noin 85 m2 on aurinkoenergian tuotantoon soveltuvaa, josta tuotannon 

kannalta paras sijoituspaikka järjestelmälle löytyy kuvan 9 mukaisesta kohdasta. Sun 

Energian laskurin perusteella valitaan katolle 4,32 kWp:n järjestelmä, eli 16 kappaletta 

270 watin paneeleita. Sun Energia tarjoaa asennettuna koko järjestelmän hintaan 7500 €, 

josta arvioitu kotitalousvähennys on 1474 €. Tällöin koko aurinkosähköjärjestelmän 

hinnaksi jäisi 6026 € (Sun Energia.) 

 

Kuva 9. Aurinkopaneelien optimaalinen sijoittelu kohteen katolle (Sun Energia). 
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Yksityishenkilö, joka teettää töitä kotonaan, voi saada teetetyn työn osuudesta 40 % 

vähennystä. Kotitalousvähennystä haettaessa omavastuu on 100 € vuodessa ja 

vähennyksen maksimimäärä on 2250 € vuodessa henkilöä kohden (Verohallinto 2020). 

Kun omavastuu 100 € otetaan huomioon, voidaan laskea Sun Energian tarjoaman 

asennustöiden kustannukset:  

Asennus =
1474 €+100 €

0,4
= 3935 €  

Arvioidaan, mistä koko järjestelmän hinta karkeasti koostuu. Kärkkäinen myy Sinosola:n 

270 W:n SA270-60P monikide aurinkopaneeleita hintaan 129 €/paneeli (Kärkkäinen. 

2019). Aurinkopaneeleille tulisi kokonaishinnaksi 2064 €. Aurinkopaneelit sisältävät 

mukanaan virtakaapelit, telineet ja liittimet. Tekniikkapalvelujen sivut tarjoavat SMA 

Sunny Tripower STP5000TL-20 3-vaiheista, 5 kW:n invertteriä 2573 € hintaan 

(Tekniikkapalvelu 2019). Yhteenlaskettu kokonaishinta kyseisille komponenteille olisi 

4637 €. Kun tähän hintaan lisätään vielä yllä laskettu asennustöistä johtuva kustannus, 

saadaan loppusummaksi 8572 €, joka on verrattavissa Sun Energian tarjoamaan 7500 €:n 

pakettiin. Näiden laskujen perusteella voidaan laskuissa käyttää luotettavasti Sun 

Energian tarjoaman järjestelmän lopullista 6026 € hintaa. 
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8 KANNATTAVUUDEN ARVIOIMINEN 

Aurinkosähköjärjestelmään investoiminen on pitkävaikutteinen meno, jonka odotetaan 

tuottavan tuloja useamman vuoden aikana. Tässä osiossa tullaan tekemään investoinnin 

pitoaikaan pohjautuva investointilaskelma, jolla pyritään selvittämään investoinnin 

kannattavuus ja järkevyys. Luotettavamman ja tarkemman tuloksen saamiseksi on hyvä 

käyttää useampaa laskentamenetelmää, joten investoinnin kannattavuutta arvioidaan 

takaisinmaksuajan ja nykyarvomenetelmän avulla (Ranta T. 2018, 11.) 

8.1 Sähkön kustannukset 

Sähkönsiirron laskuissa käytetyt hinnat perustuvat Lappeenrannan energian yleissiirron 

hinnastoon. Aluksi lasketaan tämänhetkinen vuotuinen kustannus sähkölle, jonka jälkeen 

tarkastellaan aurinkopaneelien tuottavuutta. Sähkön hinta koostuu 

sähköenergiamaksusta, sähkönsiirrosta ja sähköveroista. Laskuissa käsiteltävät hinnat 

sisältävät arvonlisäverot. 

Lappeenrannan energian yleissiirron perusmaksu sulakekoolle 3 x 25 A on 8,99 €/kk 

(Lappenrannan Energia 2019a), joten perusmaksu vuodessa on:  

8,99 
€

𝑘𝑘
∙ 12 𝑘𝑘 = 108 €   

Sähkönsiirron energiamaksu on 5,28 snt/kWh ja kulutus on 11041 kWh vuodessa, eli 

vuotuinen sähköenergian kustannus on: 

10254 𝑘𝑊ℎ ∙ 0,0528
€

𝑘𝑊ℎ
= 541 €  

Sähkönsiirron lisäksi lasketaan sähköverot. Energiaveron kiinteä hinta on 2,77 snt/kWh 

ja huoltovarmuusmaksu 0,016 snt/kWh (hinnat sisältävät Alv 24 %): 

10254 𝑘𝑊ℎ ∙ (2,77 + 0,016)
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
= 286 €  
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Sähkön energiamaksun laskemiseksi käytetään Lumo Energian hinnaston mukaisia 

arvoja, jossa perusmaksu on 0 €/kk ja energian hinta 5,20 snt/kWh (sis. Alv 24%) (Lumo 

Energia 2019). Perusmaksua ei tarvitse siis ottaa laskuihin huomioon, joten jäljelle jää 

energian hinta: 

10254 𝑘𝑊ℎ ∙ 0,0520 
€

𝑘𝑊ℎ
= 533  €   

Sähkön hinta kilowattituntia kohden: 

(5,28 + 2,77 + 5,20) 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
= 13,25 

𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
  

Ostosähkön vuotuiset kokonaiskulut ovat: 

(108 + 541 + 286 + 533) € = 1468 €  

8.2 Aurinkoenergian tuottavuus 

Sun Energian laskurin mukaan 4.32 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä tuottaa vuodessa 

3599 kWh, josta omaan käyttöön tulisi 2205 kWh ja 1394 kWh myytäisiin verkkoon. 

Näiden tietojen perusteella pystytään laskemaan vuotuinen säästö sähkölaskussa ja 

vertailemaan kumulatiivisia kustannuksia. 

Ylijäämäsähkön myyntihinta pohjautuu pörssisähkön sen hetkisen hinnan mukaan. 

Ylijäämäsähkön laskentaa varten taulukossa 1 on laskettu Suomen vajaan viiden 

viimeisen vuoden sähköpörssin Spot-hinnan keskiarvot. Suomen Spot-hinta määräytyy 

Nord Pool -sähköpörssiin syötettyjen osto- ja myyntitarjousten kompromissina (Nordic 

Green Energy 2019). 
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Taulukko 1. Viimeisen viiden vuoden kuukausittaiset Spot-hinnat (snt/kWh) (Nordic Green 

Energy 2019). 

  2019 2018 2017 2016 2015 Keskiarvo 

Tammikuu 6,92 4,60 4,13 4,69 4,19 4,91 

Helmikuu 5,80 5,38 4,35 3,24 4,11 4,58 

Maaliskuu 4,96 5,65 3,80 3,36 3,65 4,28 

Huhtikuu 5,14 4,99 3,89 3,38 3,73 4,23 

Toukokuu 4,94 5,79 3,80 3,48 3,21 4,24 

Kesäkuu 3,81 5,85 3,80 4,39 2,67 4,10 

Heinäkuu 5,69 6,70 4,24 3,84 3,42 4,78 

Elokuu - 6,88 4,50 3,89 3,86 4,78 

Syyskuu - 6,32 4,62 4,03 3,94 4,73 

Lokakuu - 5,75 4,14 4,65 4,15 4,67 

Marraskuu - 6,21 4,18 5,09 3,94 4,86 

Joulukuu - 6,49 3,96 4,22 3,29 4,49 

Keskiarvo 5,32 5,88 4,12 4,02 3,68 4,61 

 

Omaan käyttöön tuleva sähkö voidaan laskea suoraan säästöksi. Vuodessa ostettavan 

sähkön määrä siis vähenee 2205 kWh, jolloin vuotuinen säästö voidaan esittää euroissa: 

2205 𝑘𝑊ℎ ∙ 0,1325 
€

𝑘𝑊ℎ
= 292 €  

Koska aurinkopaneeliin investoiminen on pitkä prosessi ja pörssihinnat muuttuvat joka 

hetki, käytetään laskemiseen yllä esitettyä viimeisen viiden vuoden sähkön pörssihinnan 

keskiarvoa luotettavan arvion saamiseksi verkkoon myydylle hinnalle. Oletetaan 

laskussa, että ylijäämäsähkön myynnistä sähköyhtiö pyytää 0,24 snt/kWh 

välityspalkkiota ja siirtoyhtiö veloittaa verkkoon syötetystä energiasta siirtomaksun (0,07 

snt/kWh). Ylijäämäsähköllä saadaan tuotettua vuodessa: 

1394 𝑘𝑊ℎ ∙ (4,61 − 0,07 − 0,24)
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
= 60 €  

Vuosittaiset säästöt investoinnin jälkeen ovat: 

292 € + 60 € = 352 €  
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Ostosähkön vuotuiset kokonaiskulut investoinnin jälkeen: 

1468 € − 352 € = 1116 €  

Ylijäämäsähkön myynnin suuruudesta huomataan heti, että sähkön myynnillä ei ainakaan 

tämänhetkisillä pörssihinnoilla päästä voitokkaisiin tuloksiin. Tämän takia kannattaa 

harkita aurinkosähköjärjestelmää valittaessa järjestelmän kokoa suhteessa kulutukseen, 

jotta ylijäämäsähkö saataisiin minimoitua. Kuvassa 10 on vertailtu kohteen sähkön 

kulutuksen ja järjestelmän sähköntuotannon määriä ajan funktiona.  

 

Kuva 10. Tarkasteltavan kohteen sähkön kulutus ja aurinkosähköjärjestelmän sähkön tuotanto 

ajan funktiona (Sun Energia). 

 

8.3 Takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuajalle voidaan laskea karkea arvio helposti, sillä aurinkopaneelien 

käyttöikä on pitkä ja nimellistehon hyötysuhteen pysyessä 90 %:ssa vielä 30 vuoden 

jälkeen, voidaan olettaa tuotot laskuissa vakioiksi. Koska järjestelmää ei juurikaan 

tarvitse huoltaa, voidaan laskennassa olettaa muuttuvien kustannusten olevan 0 €.  
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Lasketaan korottoman takaisinmaksuajan karkea arvio vakiotuotoilla: 

6026 €

352 €
= 17 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎   

Kuvassa 11 on esitetty vuosittaiset sähkön kustannukset nykyisellä sähkön kulutuksella 

ja kustannukset aurinkosähköjärjestelmän investoinnin jälkeen. Kuvastakin voidaan 

todeta, että takaisinmaksuaika järjestelmälle on noin 17 vuotta. Takaisinmaksuajan 

jälkeen kaikki aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö on voittoa ja kustannukset jäävät 

alle nykyisen kulutuksen. Korollista takaisinmaksuaikaa ei ole otettu huomioon, sillä 

korollinen takaisinmaksuaika ylittää reilusti järjestelmän pitoajan.  

 

 

Kuva 11. Sähkön kustannukset aurinkoenergialla verrattuna nykyisen kulutuksen kustannuksiin 

investoinnin pitoajan funktiona. 

 

8.4 Nykyarvomenetelmä 

Tarkastellaan kannattavuutta myös nykyarvomenetelmällä. Mikäli nykyarvomenetelmän 

nykyarvo on positiivinen, voidaan olettaa, että investointi on kannattava (Ranta T. 2018, 

37). Jäännösarvo oletetaan tässä tilanteessa nollaksi, pitoaika 30 vuotta ja oletetaan 

nettotulot vuosittain yhtä suuriksi.  
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Hankkeen nykyarvo lasketaan yhtälöstä 1 (Ranta T. 2018, 36): 

𝑁𝐴 = 𝑎𝑛/𝑖 ∙ 𝑠 − 𝐼,  

 

   (1) 

jossa  

an/i  jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä  [-] 

 s  nettotulot vuodessa (yhtä suuret joka vuosi) [€] 

 I  investointi    [€] 

 

Jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä ratkaistaan yhtälöllä 2 (Ranta T. 2018, 36): 

𝑎𝑛/𝑖 =
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖∙(1+𝑖)𝑛  ,    (2) 

 

jossa   

i laskentakorko   [%] 

 n  pitoaika    [v] 

 

Täten jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä, kun laskentakorko on 5 % ja pitoaika 30 

vuotta: 

𝑎𝑛/𝑖 =
(1+0,05)30−1

0,05∙(1+0,05)30 = 15,37  

Koska aurinkosähköjärjestelmä ei tuota kustannuksia, koostuu nettotulot pelkästään 

paneelien tuottamasta sähköstä. Näin ollen nykyarvo saadaan laskettua seuraavasti 

yhtälöllä 1: 

𝑁𝐴 = 15,37 ∙ 352 € − 6026 € = −612 €  
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Koska hankkeen nykyarvo on pienempi kuin nolla, ei hanke ole nykyarvomenetelmän 

mukaan kannattava. Kuitenkin investointilaskennan lähtöarvoissa on aina epävarmuutta, 

joten voidaan lähtöarvoja muuttamalla laskea lopputuloksen herkkyys investoinnin ja 

sähkön hinnan muutoksille. Herkkyysanalyysillä saadaan selville kannattavuuteen 

vaikuttavien tekijöiden osalta ne tekijät, joiden arviointivirheiden vaikutus tarkasteltavan 

investoinnin kannattavuuteen on suurin. Tällä analyysillä siis selvitetään mihin tekijään 

kannattaa kiinnittää eniten huomiota investointia tehdessä (Ranta T. 2018, 58.) 

Tehdään analyysi 20 % muutoksella investoinnin ja sähkön hinnan osalta riippumatta 

muutoksen todennäköisyydestä. Lasketaan nykyarvo samoilla lähtötiedoilla kuin edellä, 

mutta esimerkiksi investoinnin hinta on nyt 20 % vähemmän. 

𝑁𝐴 = 15,37 ∙ 352 € − 6026 € ∙ 0,8 = 593 € 

Investointikustannusten laskiessa 20 % nykyarvomenetelmän mukaan hanke olisi 

kannattava. Loput tulokset on esitetty alla kuvassa 12, jossa nykyarvon muutos on esitetty 

graafisesti investoinnin ja sähkön hinnan suhteellisten muutosten funktioina. Arvot on 

myös laskettu alle taulukkoon 2. 

 

Kuva 12. Investoinnin ja sähkön hinnan herkkyysanalyysi. 
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Herkkyysanalyysistä huomataan, että investoinnin laskiessa tai sähkön hinnan noustessa 

yli 10 %, olisi hanke juuri ja juuri kannattava nykyarvomenetelmän mukaan. Kuvaajista 

voidaan todeta myös, että investoinnin ja sähkön hinnan suhteelliset muutokset 

vaikuttavat lähes yhtä merkittävästi kannattavuuteen. Investoinnin tai sähkön hinnan ei 

siis tarvitse muuttua paljon nykyisestä, jotta hanke olisi nykyarvomenetelmällä 

kannattava. Varsinkin investoinnin muutos on hyvin todennäköinen ottaen huomioon 

aurinkopaneelien hinnan alenemisen viime vuosien aikana. 

Taulukko 2. Investoinnin ja sähkön hinnan herkkyysanalyysin tulokset. 

 

 

 

  Sähkön hinnan muutos [%] 

 Nykyarvo [€] - 20 -10 0 + 10 + 20 

Investoinnin 
muutos [%] 

- 20 -489,92 51,44 592,80 1134,16 1675,52 

-10 -1092,52 -551,16 -9,80 531,56 1072,92 

0 -1695,12 -1153,76 -612,40 -71,04 470,32 

+ 10 -2297,72 -1756,36 -1215,00 -673,64 -132,28 

+ 20 -2900,32 -1276,24 -1817,60 -1276,24 -734,88 
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9 YHTEENVETO  

Aurinkoenergia on yksi kasvavista uusiutuvista energiamuodoista sekä Suomessa että 

maailmanlaajuisesti. Hiilineutraalin aurinkoenergian osuuden lisäämisellä pystyttäisiin 

vastaamaan Euroopan unionin asettamiin päästötavoitteisiin. Suomessa aurinkoenergialle 

olisi kasvupotentiaalia yksityisille kuluttajille pienkiinteistöihin osana hajautettua 

energiantuotantoa. 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmän 

kannattavuus tarkasteltavassa pienkiinteistössä. Työssä mitoitettiin kohteeseen 

aurinkosähköjärjestelmä, jolla korvattaisiin osittain ostosähkön määrä. Tarkasteltava 

kohde oli Lappeenrannan Energian alueella sijaitseva 151 m2 omakotitalo, jonka 

energiankulutus vuodessa oli 10254 kWh. Kohteeseen valittiin 16 paneelinen 4,32 kW:n 

aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän mitoitusperusteena oli, että tuotettu sähköenergia 

käytettäisiin pääasiassa itse ja täten ylijäämäsähkön myynti jäisi mahdollisimman 

pieneksi. Järjestelmästä saatavien säästöjen perusteella saatiin tutkittua investoinnin 

kannattavuutta takaisinmaksuajan ja nykyarvomenetelmän avulla. 

Laskennan tuloksena saatiin investoinnin takaisinmaksuajaksi 17 vuotta. 

Takaisinmaksuaika on suhteellisen pitkä, minkä takia kuluttajat eivät välttämättä koe 

järjestelmään investoimista kannattavaksi. Kannattavuuteen vaikuttaa yksinomaan 

sähkön ja investoinnin hinta. Kannattavuuden kasvu edellyttää siis 

investointikustannusten alenemista tai sähkön hinnan nousemista. Toisaalta kuluttajien 

näkökulmasta ratkaiseva tekijä ei välttämättä ole hankkeen taloudellisuus, vaan 

aurinkosähkön riskittömyys ja ympäristöystävällisyys. 

Investointikustannusten alenemisen ja siten hankkeen kannattavuuden paranemisen 

mahdollistaa jatkuva kehitystyö aurinkopaneelien ja muiden vaadittavien komponenttien 

parissa. Kehittyvä aurinkoenergiateknologia ja kasvava kilpailu polkee hintoja alaspäin, 

jolloin myös investointikustannukset alenevat. Lisäksi esimerkiksi valtiollinen tuki 

aurinkosähköjärjestelmiin mahdollistaisi kannattavuuden kasvun. Mikäli viimeisimpien 

vuosien kaltainen kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, aurinkosähköjärjestelmään 

investoiminen tulee olemaan kannattava sijoitus pienkiinteistöihin jo lähivuosina.  
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