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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia aurinkosähköjärjestelmän hankintaan liittyviä 
kysymyksiä muun muassa aurinkosähkön kannattavuutta. Tarkastelussa on kaksi merkittä-
vää sähkön kuluttajaa, vedenkäsittelylaitos ja jäähalli. LUT-yliopiston tutkijat ovat jo selvit-
täneet jäähallille optimaalisimman aurinkovoimalan standarditehon olevan 552 kWp. Opti-
maalinen standarditeho lasketaan vedenkäsittelylaitokselle pohjakulutusmenetelmällä. Täl-
löin päivittäinen tehohuippu saisi olla maksimissaan vedenkäsittelylaitoksen tarvitseman 
pohjatehon verran, joka on 24,7 kW. Kohteen tarjoukset on pyydetty 28 kWp:n tehoisesta 
voimalasta. 
 
Vedenkäsittelylaitosta ympäröivät puut aiheuttavat varjostusta. Perinteiselle aurinkosähkö-
järjestelmälle vuotuisen tuotantohäviön arvioidaan olevan noin 40 % ja älykkäälle järjestel-
mälle noin 25 %. Jäähallin katolla varjostus riippuu aurinkopaneelin koosta, etäisyydestä 
aurinkopaneelirivien välillä ja kallistuskulmasta. Pahimmillaan toisten paneelien varjostus 
aiheuttaa noin 20 %:n vuotuisen tuotantohäviön. 
 
Kummankin kohteen osalta tutkitaan sekä maa- että kattoasennusta. Yleisesti ottaen hinta-
taso maa-asennuksella ja kattoasennuksella on lähes sama. Maa-asennuksessa atsimuutti- ja 
kallistuskulma voidaan optimoida paremmin kattoasennukseen verrattuna. Kuitenkin maa-
asennus saattaa hankaloittaa muuta toimintaa, jota aurinkovoimalan ympäristössä on. 
 
Parhaimmillaan jäähallin aurinkovoimalle saadaan 12 %:n laskennallinen tuottoprosentti. 
Vedenkäsittelylaitoksella vastaava luku on 4 %. Niin ikään parhaimmillaan takaisinmaksu-
aika jäähallin voimalalle on kuusi vuotta ja vedenkäsittelylaitoksella 17 vuotta. Ero jäähallin 
aurinkovoimalan eduksi selittyy pienemmillä kustannuksilla tehoyksikköä kohden, vähem-
mällä varjostuksella ja korkeammaksi arvioidulla sähkönhinnalla.  
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The objective of this bachelor’s thesis is to investigate the productivity of solar power. Two 
different major electricity consumers, a water treatment plant and an ice rink are being re-
searched. The optimal peak power of solar power plant has already been calculated by LUT 
University researchers for the ice rink. The calculated peak power is 552 kWp. For the water 
treatment plant, optimal peak power is calculated using base load method. Daily production 
peak is measured to be equal to base load which is 24,7 kW. Call for bids are for the power 
of 28 kWp.  
 
There are a few trees around the water treatment plant. Trees are causing significant produc-
tion lost. For basic photovoltaic system production lost is estimated to be 40 % and for smart 
system production lost is estimated to be 25 %. Shadowing on the roof of the ice rink depends 
on type of the solar panels, distance between solar panel rows and mounting angle. At its 
worst other panels affect approximately 20 % production lost in a year. 
 
The both photovoltaic systems can be installed on the ground as well as on the roof. Gener-
ally, prices are nearly same for roof installations and ground installations. Ground installa-
tion allow mounting and azimuth angle to be optimized better compared to roof installations. 
However, ground installation can hinder other activities. 
 
At the best the solar power plant gives 12 % rate of return for the ice rink. For the water 
treatment plant rate of return is far worse, around 4 % at the best. Payback time is six years 
for the ice rink and 17 years for the water treatment plant. The difference can be explained 
with lower cost of power, minor shadowing and higher price of the electricity for the ice 
rink. 
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1. JOHDANTO  

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan aurinkosähköjärjestelmän hankintaan liittyviä kysymyk-
siä Imatran jäähallilla ja Laukaan, Toramäen vedenkäsittelylaitoksella. Pääaiheita työssä 
ovat varjostus, asennustavat, vuosituotanto ja taloudellinen kannattavuus. Kummassakin 
kohteessa verrataan todellisia tarjouksia aurinkosähköjärjestelmästä asennuksineen taloudel-
lisin ja teknisin mittarein. Taloudellisina mittareina on käytetty sisäistä korkokantaa, takai-
sinmaksuaikaa ja järjestelmän kustannusta tehoyksikköä kohden.  
 
Vedenkäsittelylaitosta ei ole vielä otettu käyttöön, joten siitä ei ole tarkkoja sähkönkulutus-
tietoja, joiden perusteella voimala voitaisiin mitoittaa. Vedenkäsittelylaitoksen kuormaa on 
arvioitu alihankkijoiden tekemien suunnitelmien pohjalta. Vedenkäsittelylaitoksen laite-
suunnittelusta vastaa Sweco Oy, SU suunnitelmista Insinööritoimisto Alanko Oy, AU suun-
nitelmista Insinööritoimisto Vilmi Oy ja kaikkien tahojen koordinoinnista sekä valvonnasta 
Infrap Oy. Infrap Oy toimitti dokumentit, joiden pohjalta aurinkosähkökartoitus on tehty. 
 
Imatran jäähallilla hankkeesta vastaa Mitra. Mitra on Imatran kaupungin omistama kiinteis-
töorganisaatio. Mitra on teettänyt tutkimusta aurinkosähköstä Imatran jäähallille osana LUT-
yliopiston Public-Private Partnership-hanketta eli PPP-hanketta. PPP-hankkeessa selvitettiin 
muun muassa aurinkosähkön tarvetta ja kannattavuutta yleisesti sekä jäähallin voimalan op-
timaalisin koko. Näin ollen tässä työssä käsitellään ainoastaan tarjouksia ja niiden teknisiä 
ja taloudellisia ominaisuuksia. 
 
Molemmissa kohteissa tutkitaan eri asennustapojen, katto- ja maa-asennuksen välisiä eroja 
ja niiden vaikutusta vuosituotantoon. Vuosituotantoa mallinnetaan PVGIS-suunnitteluohjel-
malla. 
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2. AURINKOSÄHKÖN HALLITSEVAT TRENDIT 

Aurinkosähkön hinta on laskenut merkittävästi 2010-luvulla. Aurinkosähkön nettoarvo 
huoltokustannukset huomioituna (Levelized cost of electricity) oli vuonna 2017 26 euroa 
megawattituntia kohden. Vuosina 2019 ja 2020 amerikkalainen kuluttaja on maksanut säh-
köstään noin 111 euroa megawattituntia kohden (EIA 2020). Vuonna 2019 suomalainen ku-
luttaja on maksanut sähköstään noin 178 € megawattituntia kohden (Eurostat 1.9.2020). 
Sama tarkastelu näkyy taulukosta 2.1. Matalaan aurinkosähkön hintaan on johtanut etenkin 
aurinkopaneelien hintojen lasku. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet 86 % vuosien 2010 
ja 2017 välillä. Aurinkopaneelien hintakehitys tehoyksikköä kohden pidemmällä aikavälillä 
nähdään kuvasta 2.1. Aurinkopaneelit jakautuvat piikidepohjaisiin ja ohut kalvo paneeleihin. 
Piikidepohjaiset aurinkopaneelit hallitsevat markkinaa 85 %:n osuudella. Piikidepohjaiset 
aurinkopaneelit jakautuvat moni- ja yksikidepaneeleihin. (Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers 2019) (Valuuttakurssit-euro.fi) 
 
Taulukko 2.1 Aurinkosähkön hinta huolto- ja kunnossapitokustannukset huomioituna verrattuna kuluttajan 
maksamaan sähkön kokonaishintaan.  

 LCOE USA:ssa  Sähkön kokonaishinta 
USA:ssa 

Sähkön koko-
naishin Suo-

messa 
Hinta (€/MWh) 26, 31.7.2017 valuutta-

kurssin mukaan 
111, 15.10.2020 va-

luuttakurssin mukaan 
178 

Vuosi 2017 2019/2020 2019 
 
 

 
Kuva 2.1 Aurinkopaneelien hintakehityksen trendit vuoden 2014 rahassa mitattuna. Y-akselilla  
hinta tehoyksikköä kohden ja x-akselilla asennettu tehokapasiteetti gigawatteina. (Mayer 2015) 
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3. SÄHKÖN KULUTUKSEN ARVIOINTI 

Aurinkosähkön tapauksessa oleellisinta on selvittää sähkönkulutus samaan aikaan kun on 
tuotantoa. Tässä tapauksessa tarkastellaan pohjakulutusta eli sitä sähkönkulutusta, joka tar-
vitaan koko ajan. Pohjakulutukseen perustuvaa mitoitusta on käsitelty enemmän kappaleessa 
5.1. 

3.1 Vedenkäsittelylaitoksen pohjakulutus 

Vedenkäsittelylaitoksella sähkön kulutus on tasaista lukuun ottamatta muutamia kulutus-
piikkejä vuodessa. Vedenkäsittelylaitosta ei ole vielä otettu käyttöön, joten tarkkoja kulutus-
tietoja ei ole saatavilla. Kuitenkin kulutusta arvioidaan oheisen laitelistan, taulukon 3.1 
avulla. Verkostopumput PU03 ja PU04 käyvät vuorotellen, mutta huuhteluvesipumppu 
PU05 ja huuhteluilmakompressori KO01 käyvät todella harvoin (Infrap Oy, sähköpostiviesti 
3.8.2020 a). Lisäksi raakavesipumppu PU02 ja ilmalämpöpumppu käyvät koko ajan (Infrap 
Oy, videohaastattelu 4.8.2020). Kierrätysilmakoneet KK171 KF 01–03 ovat käytössä vain 
kovilla pakkasilla, ilmakuivain KK180 IK01, poistoilmapuhaltimet PK301 PF01-02 ja tu-
loilmapuhallin TK301 TF01 käyvät koko ajan (Infrap Oy, sähköpostiviesti 18.8.2020 b). 
Koska huuhteluvesipumppu PU05, huuhteluilmakompressori KO01 ja kierrätysilmakoneet 
KK171 KF 01–03 käyvät harvoin, jätetään ne pois tarkastelusta. Näin ollen pohjakulutus on 
kesäaikaan noin 24,7kW.    
 
Taulukko 3.1 Laitelista SWECO Oy:n suunnittelemasta vedenkäsittelylaitoksesta (SWECO Oy 2018).  

Laite Laitekoodi Teho (kW) 
yksittäinen/yhteensä 

Oletettu 
käyttö 

Raakavesipumppu PU02 5,5 Koko ajan 
Verkostopumppu PU03 15 Vuorotellen 

PU04 kanssa 
Verkostopumppu PU04 15 Vuorotellen 

PU03 kanssa 
Huuhteluvesipumppu PU05 22 Harvemmin 

kuin kerran 
kuussa 

Huuhteluilmakompressori KO01 15 Harvemmin 
kuin kerran 

kuussa 
Kierrätysilmakoneet KK171 KF 01-03 6/18 Kovilla pak-

kasilla 
Ilmakuivain KK 180 IK01 1 Koko ajan 

Poistoilmapuhallin PK301 PF 01–02 0,2/0,4 Koko ajan 

Tuloilmapuhallin TK301 TF01 0,5 Koko ajan 

Ilmalämpöpumppu FJ420 2,3 Koko ajan 
Yhteensä kesäaikaan 
koko ajan tarvittava 

teho, 𝑷𝒑𝒐𝒉𝒋𝒂 

 24,7  
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3.2 Jäähallin vuosikulutus 

LUT-yliopisto on tehnyt alustavaa tutkimusta osana PPP-hanketta, jossa on jo selvitetty au-
rinkosähkön kannattavuutta yleisesti Imatran jäähallilla. Jäähallin aurinkovoimalan optimaa-
lisin standarditeho eli teho, jonka voimala tuottaa standardioloissa, on laskettu olevan 
552kWp. Tällaisessa voimalassa omakäyttöosuus olisi noin 94 %. Voimalan mitoitus perus-
tuu pohjakulutukseen vuoden 2018 mittausdatasta, jolloin sähkön vuosikulutus oli 2272 
MWh. Kuvasta 3.1 nähdään sähkönkulutuksen jakautuminen osa-alueittain. Jäähdytys 
kompressorien osuus on 36 %, mikä on suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Muita suuria 
kuluttajia on lauhdepumppu 8 %:n osuudella, lauhdepumppu 2 %:n osuudella, sekä rata-
pumppu ja lauhdepuhaltimet kummatkin 3 %:n osuudella. Muu sähkön kulutus koostuu esi-
merkiksi valaistuksesta. (Mitra haastattelu 13.8.2020) 
 

 
Kuva 3.1 Jäähallin sähkön kulutus osa-alueittain. 
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4. VARJOSTUKSEN ARVIOINTI 

Varjostusta aiheuttavat lumi, lika, pilvet, toiset aurinkopaneelit ja puut. Pilvisyyteen ei voi 
vaikuttaa, mutta puut tosin olisi hyvä poistaa aina Idästä Länteen, sillä pienikin varjostus 
heikentää aurinkopaneelin tehoa merkittävästi. Teho ei pienene suhteessa pinta-alaan vaan 
huomattavasti enemmän. Ainoastaan yhden kennon varjostaminen pudottaa aurinkopaneelin 
tehoa noin 50%. Tällaisia kennoja aurinkopaneelissa on yleensä noin 60–80. (Ranta 2019, 
22) 
 
Alla taulukko 4.1 ilmaisee yhtenäisen esteen varjostavan vaikutuksen syyskuusta toukokuu-
hun. Valo ei siis osu paneeliin esteen mistään välistä. Kesäisin varjostus on vähäisempää 
auringon paistaessa korkeammalta. Z ilmaisee etäisyyden, jonka päässä varjostava este on 
aurinkopaneelista. Mikäli halutaan hyötyä kaikesta saatavilla olevasta auringon säteilystä 
syyskuusta toukokuuhun, on varjostavan esteen oltavan 18 kertaa oman korkeuden mittaisen 
etäisyyden päässä aurinkopaneelista. 80 %:lle vastaava kerroin on kuusi ja 60 %:lle se on 
kolme. 
 
Taulukko 4.1 Saatavilla oleva säteilyn määrä vuositasolla ja etäisyydet esteestä, joilla se saavutetaan 
talviaikaan, syyskuusta toukokuuhun (Tahkokorpi 2016, 38). 

Saatavilla oleva 
säteilyn määrä 

syyskuusta 
toukokuuhun (%) 

100 80 60 

Z, Etäisyys jolta edellä 
oleva este varjostavaa 

18 kertaa edellä 
olevan esteen 

korkeus 

6 kertaa edellä 
olevan esteen 

korkeus 

3 kertaa edellä 
olevan esteen 

korkeus 
 
Haluttu aurinkopaneelirivien välinen etäisyys saadaan seuraavasti: 
 

𝐷 = 𝑍ℎ sin 𝜑 (4.1) 
 

missä Z on etäisyys, jolta edellä olevat paneelit varjostavat taulukon 4.1 mukaan, h on 
aurinkopaneelin korkeus ja 𝜑 on aurinkopaneelin kallistuskulma. 

4.1 Varjostus vedenkäsittelylaitoksella 

Vedenkäsittelylaitoksen ympäristössä on varjostavia puita etenkin idässä ja lännessä kuten 
kuvat 4.1, 4.2 ja 4.3 esittävät. Tarkastelussa puuston oletetaan aiheuttavan seinämaisen 
varjostuksen aamuin sekä illoin, ja päivällä pientä osavarjostusta. Näin ollen varjostusta 
aiheutuu etenkin aamu- ja ilta-aikaan.  Puiden arvioidaan tuottavan 40%:n tuotantohäviön 
perinteiseen järjestelmään ja 25% tuotantohäviön älykkääseen järjestelmään.  
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Kuva 4.1 Entinen vedenkäsittelylaitos. 
 

 
Kuva 4.2 Uusi vedenkäsittelylaitos. 
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Kuva 4.3 Kuva varjostavista puualueista vedenkäsittelylaitoksen ympäristössä. Aurinkopaneelit 
asennetaan puinaisien viivojen sisälle. Etelä on kuvassa suoraan alhaalla päin. (Maanmittauslaitos 3.10.2020) 

4.2 Varjostus jäähallilla 

Imatran jäähallin ympärillä on vain muutamia puita, jotka saattavat aiheuttaa varjostusta. 
Puista voidaan hankkiutua tarvittaessa eroon (Mitra, haastattelu 13.8). Kuitenkin aurinkopa-
neelit varjostavat toisiaan katolle asennettaessa. Mitä pienempi on kallistuskulma 𝜑, sitä 
enemmän paneeleja pääkatolle mahtuu ja sitä vähemmän ne varjostavat toisiaan. Taulukosta 
4.2 näkyy jäähallin pääkaton koko. 
 
Taulukko 4.2 Pääkaton mitat 

Pääkaton pituus (m) Pääkaton leveys (m) Katon pinta-ala (m ) 

61 81 4941 
 
Alla olevissa taulukoissa 4.3, 4.4 ja 4.5 on tarkasteltu kallistuskulman vaikutusta 
asennettavissa olevaan järjestelmän standarditehoon ja paneelien määrään pääkatolla, 
olettaen käytettävän 0,99m korkeaa aurinkopaneelia. Taulukoissa on tarkasteltu 45:n asteen 
ja sitä pienempiä kallistuskulmia, koska Suomessa optimaalisin mahdollinen kallistuskulma 
on 45 astetta, mutta sitä pienemmät kulmat aiheuttavat vähemmän varjostusta toisiin 
paneeleihin (Tahkokorpi 2016, 18).  
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Taulukko 4.3 Kallistuskulman vaikutus tehoon ja aurinkopaneeelien määrään pääkatolla syyskuusta 
toukokuuhun. Paneelien määrä on arvioitu solaredge designer -suunnitteluohjelmalla. Haluttu säteilyn määrä 
kaikesta saatavilla olevasta säteilystä on 100%. 

Haluttu säteilyn määrä kaikesta 
saatavilla olevasta säteilyn 

määrästä syyskuusta 
toukokuuhun on 100% 

Tarkasteltavana paneelina käytetään 
Solitekin standard  yksikide 310WP 
mono:a, jonka korkeus on 0992m 

Tavoiteteho 
on 552kWp 

𝜑, aurinko-
paneelien 
kallistus-

kulma 
aseina 

ℎ sin 𝜑 , edellä 
olevan paneelin 
kallistuskorkeus 

(m) 

𝐷 = 𝑍ℎ sin 𝜑, 
vaadittava 

aurinkopaneelirivien 
välinen etäisyys (m) 

Aurinkopaneelien 
määrä katolla 

Teho 
(kWp) 

45 0,70 12,60   
40 0,64 11,45   
35 0,57 10,22 270 83,7 
30 0,50 8,91 307 95,2 
25 0,42 7,53 353 109,4 
20 0,34 6,09 431 133,6 
15 0,26 4,61 552 171,1 
10 0,17 3,09 772 239,3 

 
Taulukko 4.4 Kallistuskulman vaikutus tehoon ja aurinkopaneeelien määrään pääkatolla syyskuusta 
toukokuuhun. Paneelien määrä on arvioitu solaredge designer -suunnitteluohjelmalla. Haluttu säteilyn määrä 
kaikesta saatavilla olevasta säteilystä on 80%. 

Haluttu säteilyn määrä 
kaikesta saatavilla olevasta 

säteilyn määrästä syyskuusta 
toukokuuhun on 80% 

Tarkasteltavana paneelina käytetään 
Solitekin standard  yksikide 310WP 
mono:a, jonka korkeus on 0,992m 

Tavoiteteho 
on 552kWp 

𝜑, 
aurinko- 
paneelien 
kallistus- 

kulma 
aseina 

ℎ sin 𝜑 , edellä 
olevan paneelin 
kallistuskorkeus 

(m) 

𝐷 = 𝑍ℎ sin 𝜑, 
vaadittava 

aurinkopaneelirivien 
välinen etäisyys (m) 

Aurinkopaneelien 
määrä katolla 

Teho 
(kWp) 

45 0,70 4,2 620 192,2 
40 0,64 3,84 646 200,3 
35 0,57 3,42 707 219,2 
30 0,50 3 790 244,9 
25 0,42 2,52 842 261,0 
20 0,34 2,04 979 303,5 
15 0,26 1,56 1157 358,7 
10 0,17 1,02 1458 397,8 
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Taulukko 4.5 Kallistuskulman vaikutus tehoon ja aurinkopaneeelien määrään pääkatolla syyskuusta 
toukokuuhun. Paneelien määrä on arvioitu solaredge designer -suunnitteluohjelmalla. Haluttu säteilyn määrä 
kaikesta saatavilla olevasta säteilystä on 60%. 

Haluttu säteilyn määrä kaikesta 
saatavilla olevasta säteilyn 

määrästä syyskuusta 
toukokuuhun on 60% 

Tarkasteltavana paneelina käytetään 
Solitekin standard  yksikide 310WP 
mono:a, jonka korkeus on 0,992m 

Tavoiteteho 
on 552kWp 

𝜑, aurinko-
paneelien 
kallistus-

kulma 
aseina 

ℎ sin 𝜑 , edellä 
olevan paneelin 
kallistuskorkeus 

(m) 

𝐷 = 𝑍ℎ sin 𝜑, 
vaadittava 

aurinkopaneelirivien 
välinen etäisyys (m) 

Aurinkopaneelien 
määrä katolla 

Teho 
(kWp) 

45 0,70 2,10 941 291,7 
40 0,64 1,91 996 308,8 
35 0,57 1,70 1148 355,9 
30 0,50 1,49 1226 380,0 
25 0,42 1,26 1347 417,6 
20 0,34 1,02 1495 463,5 
15 0,26 0,77 1686 552,6 
10 0,17 0,52 1934 599,5 

 
Tavoitteelliseen järjestelmän standarditehoon (552 kWp) päästään pelkästään pääkatolle 
asennettaessa ainoastaan 60%:n saatavilla olevalla säteilyn määrällä ja 15 asteen tai alle 
kallistuskulmalla. Näin ollen osan paneeleista sijoittamista muualle kuin pääkatolle 
kannattaa harkita. Toisaalta täyttä varjostumattomuutta ei kannata tavoitella talviaikaan. Osa 
paneeleista voidaan sijoittaa mahdollisesti maahan.  
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5. VOIMALAN SIJOITTELU 

5.1 Maa-asennus vai kattoasennus 

Harjakattoasennuksessa paneelien atsimuutti- ja kallistuskulmia ei voida optimoida yhtä hy-
vin kuin maa- tai tasakattoasennuksessa. Lisäksi kattopinta-ala on molemmissa kohteissa 
rajallinen. Toisaalta paneeleista aiheutuu vähemmän haittaa kattoasennuksessa. Maa-asen-
nus on joidenkin palvelun tarjoajien mukaan kattoasennusta kalliimpi vaihtoehto taulukoi-
den 7.1 ja 7.2 mukaan. (Motiva 5.8.2020 d) 

5.2 Voimalan sijoittelu Vedenkäsittelylaitoksella 

Laukaan Toramäellä on kaksi rakennusta, uusi vedenkäsittelylaitos ja vanha vedenkäsittely-
laitos. Kummankin kattopinta-alaa voidaan hyödyntää, mutta vanhan laitoksen katon lappeet 
ovat itä-länsi suunnassa ja puustoon päin. Näin ollen vanhan laitoksen katto jätetään huo-
miotta laskuissa ja tarjouksissa. Uudella laitoksella on kattopinta-alaa, jota voi käyttää hyö-
dyksi ja se on melko optimaaliseen suuntaan, atsimuuttikulman ollessa 170 astetta. Kuiten-
kin uuden laitoksen katolle mahtuu aurinkopaneeleja ainoastaan noin 15 kWp:n edestä, pa-
neelien koosta riippuen. Uuden laitoksen katon tekniset tiedot ovat taulukossa 5.1 ja havain-
nollistavat kuvat 5.1 ja 5.2. Maa-asennus on mahdollinen, mutta se vähentää pihapinta-alaa. 
Vanhalla laitoksella on jo sähköpääkeskus, jota voidaan hyödyntää etenkin maa-asennuk-
sessa. Maa-asennus hyödyttää myös siten, että paneelit voidaan laittaa paikkoihin, jotka ovat 
vähiten puiden varjostamia. 
 
Taulukko 5.1 Uuden laitoksen katon teknisiä tietoja. 

Katon kulma 
asteina 

Atsimuuttikulma 
asteina 

Katon sivu a 
(m) 

Katon sivu 
b (m) 

Pinta-ala (m ) 

19 170 5,34 17,29 92,33 
 

 
Kuva 5.1 Katon sivun a pituus. Mitattu Autodesk-ohjelmalla. 
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Kuva 5.2 Katon sivun b pituus. Mitattu Autodesk-ohjelmalla. 

5.2.1 Yhdistetty katto- ja maa-asennus 

Järjestelmä koostuu kahdesta erillisestä osasta. Toinen osista on uuden vedenkäsittelylaitok-
sen katolla ja toinen osista vanhan laitoksen ympäristössä maa-asennuksena. Näin ollen jär-
jestelmään tulisi myös kaksi invertteriä. Yhdistelmässä päästään hyötymään molempien 
asennustapojen eduista. Sekä kattopinta-ala, että vanha sähkökeskus tulisivat hyödynnettyä. 

5.2.2 Pelkkä maa-asennus 

Järjestelmä koostuu yhdestä osasta ja kaikki paneelit on asennettu maa-asennuksena. Järjes-
telmässä on yksi invertteri. Näin ollen paneelien kulmat voitaisiin optimoida kattoasennusta 
paremmin ja vanhan laitoksen sähkökeskusta voitaisiin hyödyntää enemmän. Toisaalta pi-
hapinta-ala pienenee mikä saattaa haitata esimerkiksi laitoksen huoltotoimenpiteitä. 

5.2.3 Pelkkä kattoasennus 

Järjestelmä koostuu yhdestä osasta ja kaikki paneelit asennetaan uuden laitoksen katolle. 
Näin paneelit eivät haittaa laitoksen muuta toimintaa. Uuden laitoksen katolle mahtuu pa-
neeleja noin 15 kWp:n verran paneelien koosta riippuen.  

5.3 Voimalan sijoittelu jäähallilla 

Mahdollisia sijoituspaikkoja aurinkovoimalalle on ainakin jäähallin katolla ja mahdollisesti 
maassa. Katon tekniset mitat näkyvät taulukossa 4.2. Tässä yhteydessä ei tarkastella katon 
kantokykyä. Maa-asennuksesta ei ole vielä varmaa tietoa, mutta sitäkin vaihtoehtoa on tut-
kittava. (Mitra, haastattelu 13.8.2020) 

5.3.1 Pelkkä kattoasennus 

Pääkaton pinta-ala on taulukon 4.2 mukaan 4941 m . Tällaiselle lähes tasakatolle mahtuu 
mitoitettu 552 kWp:n verran aurinkopaneeleja, mutta silloin ne varjostavat toisiaan. Varjos-
tuksen määrää on laskettu pelkässä tasakattoasennuksessa taulukoissa 4.3, 4.4 ja 4.5. Katto-
asennuksessa on hyvää se, että sähköosat ovat enemmän turvassa katolla, koska järjestel-
mään saattaa kohdistua ilkivaltaa. Katolle asennettaessa ei myöskään aiheudu sähköiskun 
vaaraa. 
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5.3.2 Yhdistetty katto- ja maa-asennus 

Mikäli maa-asennus on mahdollinen, kannattaa varjostus minimoida jättämällä aurinkopa-
neelirivien väliin riittävästi tilaa asentamalla osa voimalasta maahan, jäähallin viereen. Riit-
tävä etäisyys aurinkopaneeliriveille kullakin kallistuskulmalla saadaan taulukosta 4.3, 4.4 ja 
4.5. Lisäksi ympäröivät puut voidaan kaataa joten, maassa on tilaa sijoitella paneelit siten, 
ettei mikään este aiheuta niihin varjostusta. 
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6. VOIMALAN MITOITUS 

Voimalan mitoitus on tärkeä osa aurinkovoimalan taloudellista tarkastelua. Parhaaseen lop-
putulokseen päästään, kun suurin osa tuotetusta sähköstä käytetään kohteessa, jossa se on 
tuotettu. Suomessa samanaikaisen tuotannon ja kulutuksen arvioiminen etukäteen onnistuu 
tarkasti, sillä kulutusta on velvoitettu mitattavan tuntitasolla. (Motiva 5.8.2020 a) 

6.1 Pohjakulutukseen perustuva mitoitus 

Voimala mitoitetaan pohjakulutuksen mukaan, koska sillä saadaan lyhin mahdollinen takai-
sinmaksuaika ja koska asennuspinta-ala on rajallinen. Näin ollen verkkoon ei haluta ohjata 
sähköä. Kuvasta 6.1 näkee mitä tarkoittaa pohjakulutukseen perustuva mitoitus. Pohjakulu-
tus on se tehon tarve, jonka kohde tarvitsee koko ajan käydäkseen normaalisti. Pohjakulu-
tukseen perustuvassa mitoituksessa pyritään siihen, että aurinkovoimalan yhden päivän tuo-
tantopiikki on yhtä suuri kuin kulutus samalla hetkellä. (Motiva 5.8.2020 b) 

 
Kuva 6.1 Havainnollistava kuva pohjakulutukseen perustuvasta mitoituksesta. 

6.2 Vedenkäsittelylaitoksen voimalan optimaalinen teho 

Järjestelmän hetkellinen teho riippuu auringon asennosta paneeliin nähden, ilmamassasta 
lämpötilasta ja varjostuksesta. Alla olevassa taulukossa 6.1 on laskettu kuinka paljon sata 
280Wp:n paneelia eli yhteensä 28kWp:n järjestelmä tuottaa tehoa kesäkuun keskimääräisillä 
säteilylukemilla. Teho on laskettu yhtälön 6.1 mukaan olettaen kaikki paneelit sijoitettavan 
katolle 19 asteen kallistuskulmaan ja 170 asteen atsimuuttikulmaan. Yhtälö huomioi pilvi-
syyden, mutta ei muuta varjostusta, lämpötilaa eikä ilmamassaa. Taulukon 6.1 arvot nähdään 
myös kuvasta 6.2.  



19 
 

 
𝑃 = 𝑛𝐼 𝜂 𝜂 𝐴 (6.1) 

      
missä 𝑃  on järjestelmän hetkellinen teho, n on aurinkopaneelien määrä,  𝐼  on auringonsä-
teilyn määrä, 𝜂  on projektiohyötysuhde, 𝜂  on paneelin hyötysuhde ja A on yhden paneelin 
pinta-ala. Projektiohyötysuhde lasketaan aurinkopaneelien ja auringon atsimuutti- ja elevaa-
tiokulmista. Matlab-koodi projektiohyötysuhteen laskemiseksi on liitteenä 1. Taulukosta 6.1 
nähdään järjestelmän tuottaman kuukauden keskiarvotehon olevan parhaimpanakin tuntina 
noin puolet järjestelmän standarditehosta. Standardiolosuhteissa eli, kun säteilyn intensi-
teetti on 1000W/𝑚 , lämpötila 25 ℃, projektiohyötysuhde 1 ja ilmamassa 1,5, järjestelmä 
tuottaisi koko ajan 28 kW (Tahkokorpi 2016, 27). (Motiva 5.8.2020 c) 
 
Taulukko 6.1 Projektiohyötysuhteita ja yhden paneelin laskennallisia tehoja kesäkuussa 2019. Auringon 
säteilyn intensiteetteinä on käytetty Joutsan sääaseman kesäkuiden 2019, 2018 ja 2017 keski-intensiteettejä 
jokaiselle tunnille (Sääasema Joutsa 17.8.2020) ja projektiohyötysuhteet on laskettu 19 asteen kallistuskul-
malla ja 170 asteen atsimuuttikulmalla.  

 Tarkasteltavina paneeleina käytetään sataa SL- P280 MONI-
KIDE:ttä, jonka hyötysuhde 𝜂  on 17,2 %, standarditeho 280W ja 

pinta-ala A on 1,63 𝑚  (Aurinkopaneelikauppa 2020) 
Kellon aika 12 13 14 15 16 

Projektiohyöty-
suhde 𝜂  

0,92 
 

 

0,94 
 

0,92 
 

0,85 
 

0,74 
 

Auringon suora sä-
teilyintensiteetti 

maahan kesäkuussa 
2017 𝐼  (W/𝑚 ) 

280,9 324,0 355,8 322,2 162,4 

Auringon suora sä-
teilyintensiteetti 

maahan kesäkuussa 
2018 𝐼  (W/𝑚 ) 

518,7 536,5 465,6 440,2 354,4 

Auringon suora sä-
teilyintensiteetti 

maahan kesäkuussa 
2019 𝐼  (W/𝑚 ) 

555,9 565,1 556,0 494,5 397,2 

Järjestelmän het-
kellinen teho kesä-

kuussa 2017 𝑃  
(kW) 

7,2 8,5 9,2 7,8 3,4 

Järjestelmän het-
kellinen teho kesä-

kuussa 2018 𝑃  
(kW) 

13,4 14,1 12,0 10,5 7,4 

Järjestelmän het-
kellinen teho kesä-

kuussa 2019 𝑃  
(kW) 

14,4 14,9 14,3 11,8 8,2 
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Kuva 6.2 Hetkellinen keskimääräinen tuotantoteho vuosien 2017, 2018 ja 2019 kesäkuina. 
 
Optimaalinen voimalan standarditeho saadaan jakamalla pohjateho maksimaalisella projek-
tiohyötysuhteella kuten yhtälö 6.2 esittää.  
 

𝑃 =
𝑃

𝜂 ,

(5.2) 

 
missä 𝑃  on voimalan optimaalinen standarditeho, 𝑃  on teho, jonka vedenkäsittelylai-
tos vähintään tarvitsee käydäkseen normaalisti ja 𝜂 ,  on päivän korkein projektiohyöty-
suhde.  

 
Taulukko 6.2 Voimalan optimaalinen standarditeho ja pohjateho kesäkuussa 2019. Taulukon arvoissa on 
oletettu asennuksen tapahtuvan 19 asteen kallistuskulmaan, 170 asteen atsimuuttikulmaan eli uuden laitoksen 
katolle. 

𝑃 (kW) 𝑃  (kWp) 

24,7 26,3 

6.3 Tarjouspyyntöjen standarditeho 

Vedenkäsittelylaitoksen ympäristössä on varjostavia puita, joten voimala ylimitoitetaan hie-
man, jotta päästäisiin useammin haluttuun tuotantoon eli pohjakulutuksen kattavaan tuotan-
toon. Näin ollen tarjoukset pyydetään standarditeholtaan hieman optimaalisinta standardite-
hoa suuremmista voimaloista. Tarjouspyynnöt esitetään standarditeholtaan 28 kWp:n voi-
malasta kuten taulukko 6.3 esittää. 
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Taulukko 6.3 Vedenkäsittelylaitoksen pohjateho, optimaalisin standarditeho ja tarjouspyyntöjen standar-
diteho taulukoituina.  

𝑃 (kW) 𝑃  (kWp) 𝑃  (kWp) 

24,7 26,3 28 
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7. LAITEVALINNAT 

7.1 Yksikide- vai monikideaurinkopaneeli 

Yksi- ja monikide paneelin erot ovat pieniä. PR-luku kertoo toteutuneen tuotannon suhteessa 
laskennalliseen maksimituottoon. PR-luvusta saadaan selville, kuinka hyvin aurinkopaneeli 
käyttäytyy käytännön olosuhteissa. PR-luku yksikidepaneeleille on keskimäärin 73 prosent-
tia ja monikidepaneeleille keskimäärin 75 prosenttia. Laskennallinen maksimituotto huo-
mioi auringon tuottaman säteilyvaihtelun, mutta ei esimerkiksi lämpötilan tai pilvisyyden 
vaikutusta. Koska yksi- ja monikidepaneelin PR-luvut ovat lähellä toisiaan, ei ole oleellista 
tuotannon kannalta kumman valitsee. Oleellisempaa on esimerkiksi hankintahinta. (SMA 
Solar technology AG, 3) (Tsafarakis et al., 2017, 4) 

7.2 Älykäs - vai perinteinen aurinkosähköjärjestelmä 

Puut, lehdet, pöly ja lumi lisäävät osavarjostusta. Älykkäässä Solaredge-järjestelmässä yh-
den paneelin varjostuminen ei laske koko sarjaan kytketyn aurinkopaneelijonon tehoa, kuten 
kuva 7.1 esittää. Kuitenkin Solaredge järjestelmä vaatii jokaiseen aurinkopaneeliin kalliin 
optimointi laitteen, sekä solaredge invertterin. Perinteisessä järjestelmässä ei ole tällaisia op-
timointilaitteita. Taulukosta 7.1 nähdään kuinka paljon enemmän solaredge järjestelmä mak-
saa verrattuna perinteiseen järjestelmään. (Solaredge.com 8.2019) 
 

 
Kuva 7.1 Havainnollistava kuva solaredge järjestelmän toiminnasta verrattuna perinteiseen järjestel-
mään yhden stringin näkökulmasta. 

7.3 Konkreettiset tarjoukset 

Tarjoukset ovat arvioita, jotka on tehty käymättä paikan päällä. Näin ollen lopulliset tarjouk-
set saattavat erota tähän työhön kerätyistä tarjouksista. Tarjouksia pyydettiin vedenkäsitte-
lylaitokselle viideltä yritykseltä, joista neljä vastasi. Tarjoukset 1.1-1.2, 1.3-1.4 ja 1.5-1.6 
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ovat keskenään samalta yritykseltä. Jäähallille tarjouksia pyydettiin neljältä yritykseltä, 
joista kolme vastasi. Tarjoukset 2.2-2.3 ja 2.4-2.5 ovat keskenään samalta yritykseltä. Pal-
veluntarjoajat ovat tehneet tarjoukset haluamastaan laitteistosta ja asennustavasta. Taulu-
koissa 7.1 ja 7.2 on taulukoitu perustietoja aurinkosähkötarjouksista vedenkäsittelylaitok-
selle ja jäähallille. Taulukoihin on kerätty aurinkopaneelin tyyppi, invertterin tyyppi sekä 
lukumäärä mikäli invertterejä on useampi, standarditeho, hinta, asennustapa ja tiedot ta-
kuusta niin tarkasti kuin kukin palveluntarjoaja oli ne tarjouksessaan ilmaissut. Taulukoista 
nähdään maa-asennuksen ja kattoasennuksien hintojen olevan melko lähellä toisiaan. Hinta-
ero on suurempi perinteisen- ja solaredge-järjestelmän välillä. 
 
Taulukko 7.1 Tarjoukset aurinkosähköjärjestelmästä vedenkäsittelylaitokselle. Hinnat ovat alv 0.  

Tarjous Aurinkopaneeli Invertterin 
tyyppi 

Teho 
(kWp) 

Hinta 
(€ alv0) 

Asennus-tapa 

Tarjous 
1.1 

330W monikidepa-
neeli, Asennustakuu 

2 vuotta 
80 % tuottotakuu 25 
vuotta, 10 vuoden 

tuotetakuu 

Solaredge, 12 
vuoden takuu, 

28 36000 Puolet paneeleista 
maa-asennuksena, 
puolet paneeleista 

harjakattoasen-
nuksena 

Tarjous 
1.2 

330W monikidepa-
neeli, Asennustakuu 

2 vuotta 
80 % tuottotakuu 25 
vuotta, 10 vuoden 

tuotetakuu 

Solaredge, 12 
vuoden takuu, 

28 36000 Kaikki paneelit 
maa-asennuksena 

Tarjous 
1.3 

 Solaredge 28,8 36000 Puolet paneeleista 
maa-asennuksena, 
puolet paneeleista 

harjakattoasen-
nuksena 

 
Tarjous 

1.4 
 Solaredge 28,8 35000 Kaikki paneelit 

maa-asennuksena 
Tarjous 

1.5 
 Perinteinen 28,8 32000 Puolet paneeleista 

maa-asennuksena, 
puolet paneeleista 

harjakattoasen-
nuksena 

 
Tarjous 

1.6 
 Perinteinen 28,8 31000 Kaikki paneelit 

maa-asennuksena 
Tarjous 

1.7 
280 W monikidepa-

neeli 
Perinteinen 

Fronius Symo 
15.0-3-M 

Light 

28 24000 Kaikki paneelit 
maa-asennuksena 
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Taulukko 7.2 Tarjoukset aurinkosähköjärjestelmästä jäähallille. Hinnat ovat alv 0. 

Tarjous Aurinkopaneeli Invertterin 
tyyppi ja  

lukumäärä 

Teho 
(kWp) 

Hinta 
(€) 

Asennustapa 

Tarjous 
2.1 

1782 x M-60 310W, 
korkeus 0,99 m, yk-

sikide 

8 x ABB, 
Huawei tai 

Fronius; 
takuu 5 vuotta 

552,4 418000 1610 paneelia  
Tasakatto- 

asennuksena, 172 
paneelia harjakat-

toasennuksena 

Tarjous 
2.2 

1278 x JinkoSolar 
450 Wp; 30 vuoden 

teho- 
takuu 87,4%, kor-
keus 2,19 m, yksi-

kide 

5 x Sunny 
Highpower; 

takuu 5 vuotta 

575,1 402570 Kaikki paneelit 
maa-asennuksena 

Tarjous 
2.3 

1277 x JinkoSolar 
450 Wp; 30 vuoden 

teho- 
takuu 87,4 %, kor-
keus 2,19 m, yksi-

kide 

5 x Sunny 
Highpower; 

takuu 5 vuotta 

574,7 402290 Kaikki paneelit 
tasakattoasennuk-

sena 

Tarjous 
2.4 

1555 x yksikide 355 
Wp 

5 552 425000 Kaikki paneelit 
tasakattoasennuk-

sena 
Tarjous 

2.5 
1555 x yksikide 355 

Wp 
5 552 525000 Kaikki paneelit 

maa-asennuksena 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

8. VUOTUINEN TUOTTO-ODOTUS 

Tuotto-odotukset ovat suuntaa antavia simuloituja arvoja aurinkovoimalan vuotuisesta ener-
gian tuotannosta. Tässä yhteydessä tuotto-odotuksia mitataan Megawattitunteina eli tunnin 
mittainen megawatin tehoinen tuotanto tuottaa yhden megawattitunnin energiaa. Tuotto-
odotukset huomioivat pilvisuuden, mutta ei puiden eikä toisten paneelien aiheuttamaa var-
jostusta, joka on arvioitu tai laskettu. 

8.1 Tarjousten vuotuinen tuotto-odotus 

Solaredge -järjestelmille on arvioitu puiden varjostuksen aiheuttavan 25 %:n ja perinteisille-
järjestelmille 40 %:n tuotantomenetyksen vuositasolla. Parhaat tuotto-odotukset saadaan So-
laredge -järjestelmillä puuston vaikutuksen takia. PVGIS-simulaatio ohjelmaan vuosituotan-
non laskemiseksi tarvitaan lähtöarvoiksi järjestelmän standarditeho, kallistuskulma ja atsi-
muuttikulma. Lisäksi muu varjostus täytyy arvioida tai laskea. Taulukoissa 8.1 ja 8.2 vuo-
tuiset tuotto-odotukset lähtöarvoineen. 
 
Taulukko 8.1 Tarjouksien pohjalta arvioidut vuosituotannot taulukoituna. Vuosituotanto arvioitu PVGIS-oh-
jelmalla, PVGIS-ERA5 tietokannalla. 

Tarjous Teho 
(kWp) 

Kallis-
tuskulma 

(°) 

Atsimuutti-
kulma (°) 

Varjostuk-
sen vaiku-
tus vuosi-
tuotantoon 

(%) 

Arvioitu 
vuosituo-

tanto 
(MWh) 

Arvioitu vuosi-
tuotanto varjos-
tus huomioituna 

(MWh) 

Tarjous 
1.1 

28 19/45 170/184 25 23,1 17,3 

Tarjous 
1.2 

28 45 184 25 24,0 18,0 

Tarjous 
1.3 

28,8 19/45 170/184 25 23,8 17,9 

Tarjous 
1.4 

28,8 45 184 25 24,7 18,5 

Tarjous 
1.5 

28,8 19/45 170/184 40 23,8 14,3 

Tarjous 
1.6 

28,8 45 184 40 24,7 14,8 

Tarjous 
1.7 

28 45 184 40 24,0 14,4 
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Taulukko 8.2 Tarjouksien pohjalta arvioidut vuosituotannot taulukoituna. Vuosituotanto arvioitu PVGIS-oh-
jelmalla, PVGIS-ERA5 tietokannalla. 

Tarjous Teho 
(kWp) 

Panelien 
määrä x 
kallistus-

kulma 
(°) 

Paneelien 
määrä x at-
simuutti-
kulma (°) 

Toisten 
paneelien varjos-
tuksen vaikutus 
vuosituotantoon 
syyskuusta tou-
kokuuhun (%) 

Arvioitu 
vuosituo-

tanto 
(MWh) 

Arvioitu 
vuosituo-
tanto var-

jostus huo-
mioituna 
(MWh) 

Tarjous 
2.1 

552,4 1610 x 
13 / 

172 x 20 

1610 x 221 
/  

172 x 212 

10 446 440 

Tarjous 
2.2 

575,1 25 184 0 512 512 

Tarjous 
2.3 

574,7 15 180 40 482 376 

Tarjous 
2.4 

552 15 184 20 463 412 

Tarjous 
2.5 

552 25 184 0 492 492 
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9. TALOUDELLINEN TARKASTELU 

Pääasia taloudellisessa tarkastelussa on laskea vuotuinen säästö ja tutkia onko vuotuinen 
säästö tarpeeksi suuri suhteessa investointiin. Vuotuiseen säästöön vaikuttaa sähkön hinta, 
vuotuinen energian tuotto-odotus sekä huolto- ja kunnossapitokustannukset. Vuotuista sääs-
töä suhteessa alkuinvestointiin verrataan takaisinmaksuajalla ja sisäisellä korkokannalla. 

9.1 Sähkön hinta 

Sähkön hinta koostu sähköenergian hinnasta, sähkönsiirto hinnasta, sähköverosta ja arvon-
lisäverosta. Sähköenergia on vapaasti kilpailutettavissa. Siirtomaksu on aluekohtaista ja sii-
hen vaikuttaa myös sähköliittymän koko. Sähkövero jakautuu kahteen luokkaan. Sähköve-
roluokkaan 2 kuuluu esimerkiksi teollisuus ja kaivostoimintaa harjoittavat yritykset. Loput 
kuuluvat sähköveroluokkaan 1. (Energiateollisuus 2020) (Elenia Oy 1.9.2019) 

9.1.1 Sähkön hinta vedenkäsittelylaitoksella 

Vattenfall on valittu esimerkinomaisesti sähkönmyyjäksi taulukossa 9.1. Toramäen alueella 
toimiva jakeluverkkoyhtiö on Elenia. Elenian siirtohintana käytetään tehosiirto 3:a, koska 
on mahdollista, että tulevan sähköliittymän jännite on yli 20 kV. 
 
Taulukko 9.1 Sähkövero ja energianhinta taulukoituna. Hinnat ovat alv 0. 

Sähköenergian 
hinta 

(€/kWh) 

Sähkön siirron hinta + sähkövero 
luokka 2, Tehonsiirto 3 (€/kWh) 

Sähkön hinta yhteensä 
(€/kWh) 

0,0399 (Vattenfall 
31.8.2020) 

0,0513 (Elenia Oy 1.9.2019) 0.0912 

9.1.2 Sähkön hinta jäähallilla 

Imatran jäähallilla sähkön hinnaksi on arvioitu 11 snt/kWh (Mitra haastattelu 13.8). Tämä 
hinta sisältää sähköenergian hinnan, sähkön siirron sekä sähköverot, mutta ei arvonlisäveroa. 
Laukaan vedenkäsittelylaitokselle laskettu sähkön hinta on halvempi kuin Imatran jäähal-
lille.  

9.2 Vuotuinen säästö 

Laitteiston tekniseksi käyttöiäksi arvioidaan 30 vuotta (Motiva 5.8.2020 c). Vuotuinen 
säästö on laskettu yhtälöllä 9.1. Saadut arvot ovat taulukoissa 9.2 ja 9.3. Vuosituotannot ovat 
taulukoissa 8.1 ja 8.2 sekä sähkön kokonaishinta taulukossa 9.1. Kokonaisvaltaisten huolto- 
ja kunnossapitosopimusten hinnat Euroopassa olivat 9,35 €/kWp vuonna 2017. Tällaiseen 
sopimukseen kuuluu seuranta, määräaikaishuolto, korjaava huolto, vuosittainen paneelien 
puhdistus ja ympäristöhuolto. Huolto ja kunnossapitokustannukset on huomioitu kaikissa 
laskuissa. (Ojakoski 2020, 12) 
 

                            𝑠 (€) = 𝑣𝑡 (MWh) ∙ 𝑠ℎ 
€

MWh
− 𝑘𝑘 

€

kWp
∙ 𝑃𝑝 (kWp) (9.1) 

 
missä s on säästö vuodessa, vt on arvioitu vuosituotanto, sh on sähkön hinta yhteensä, kk on 
kustannuskerroin eli huolto- ja kunnossapitokustannusten hinta asennettua tehoyksikköä 
kohden ja Pp on järjestelmän standarditeho. 
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Taulukko 9.2 Vuotuinen säästö vedenkäsittelylaitoksella. 

Tarjous Vuosituo-
tanto vt 
(MWh) 

Sähkönhinta 
sh (€/MWh) 

kustannus-
kerroin kk 
(€/kWp) 

Teho Pp 
(kWp) 

Säästö  
vuodessa s 

(€) 
Tarjous 1.1 17,3 91,2 9,35 28 1316 
Tarjous 1.2 18,0 91,2 9,35 28 1380 
Tarjous 1.3 17,9 91,2 9,35 28,8 1362 
Tarjous 1.4 18,5 91,2 9,35 28,8 1418 
Tarjous 1.5 14,3 91,2 9,35 28,8 1035 
Tarjous 1.6 14,8 91,2 9,35 28,8 1080 
Tarjous 1.7 14,4 91,2 9,35 28 1051 

 
Taulukko 9.3 Vuotuinen säästö jäähallilla. 

Tarjous Vuosituotanto 
vt (MWh) 

Sähkönhinta 
sh (€/MWh) 

kustannus-
kerroin kk 
(€/kWp) 

Teho Pp 
(kWp) 

Säästö  
vuodessa s 

(€) 
Tarjous 2.1 440 110 9,35 552,4 43235 
Tarjous 2.2 512 110 9,35 575,1 50943 
Tarjous 2.3 376 110 9,35 574,7 35987 
Tarjous 2.4 412 110 9,35 552 40159 
Tarjous 2.5 492 110 9,35 552 48959 

9.3 Takaisinmaksuaika, kustannus tehoyksikköä kohden ja sisäinen korkokanta 

Yritykset ja kunnat voivat saada 20 %:n avustuksen aurinkosähköhankkeeseen Business Fin-
landilta (Businessfinland 2020). Kustannus tehoyksikköä kohden on laskettu nettoinvestoin-
nin ja standarditehon perusteella. Tämän tunnusluvun tarkoitus on verrata alkuinvestointeja. 
Takaisinmaksuaika ja sisäinen korkokanta on laskettu yritystulkki -nettisivuston valmiilla 
excel-ohjelmalla. Lähtöarvoina on käytetty vuotuista säästöä ja nettoinvestointia. Taloudel-
liset arvot on taulukoitu taulukkoihin 9.4 ja 9.5. Sisäisen korkokannan yhtälö 9.2 on saatu 
pankkiasiat verkkosivulta (Pankkiasiat 2020). Sisäistä korkokantaa voi verrata suoraan tuot-
tovaatimukseen, joka on kustannuksia alentavalle investoinnille 12-15% yritystulkki -sivus-
ton mukaan. Tämä toteutuu ainoastaan tarjouksilla 2.1 ja 2.2 taulukon 9.5 mukaan. Toisaalta 
takaisinmaksuajat ovat jokaisella tarjouksella alle järjestelmän teknisen käyttöiän, joten mi-
kään tarjous ei tuottaisi myöskään tappiota. (Yritystulkki 2020) 
 

𝑡𝑚𝑎 =
𝑛𝐼

𝑠
(9.2) 

 
missä tma on takaisinmaksuaika, s on vuotuinen säästö ja nI on nettoinvestointi. 

                                         
 

0 =
𝑠

(1 + 𝑠𝑘)
(9.3) 

 
missä sk on sisäinen korkokanta. Sekä takaisinmaksuajat että sisäiset korkokannat ovat pa-
rempia jäähallilla kuin vedenkäsittelylaitoksella. Tämä selittyy osittain jäähallin pienem-
mällä varjostuksella ja osittain jäähallille lasketulla korkeammalla sähkön hinnalla, mutta 
myös pienemmällä kustannuksella tehoyksikköä kohden. 
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Taulukko 9.4 Vedenkäsittelylaitoksen aurinkovoimalan taloudelliset arvot. 

Tarjous Hinta 
(€) 

Nettoinves-
tointi nI 

(hinta avus-
tus huomi-
oituna) (€) 

Hinta/Teho 
nI/Pp (€/Wp) 

Takaisinmaksu-
aika tma (a) 

Sisäinen korko-
kanta sk 

(Investoinnin 
laskennallinen 
tuottoprosentti) 

(%) 
Tarjous 

1.1 
29400 23520 0.84 17,9 3,7 

Tarjous 
1.2 

29400 23520 0.84 17,0 4,1 

Tarjous 
1.3 

36000 28800 1 21,1 2,4 

Tarjous 
1.4 

35000 28000 0,97 19,7 2,7 

Tarjous 
1.5 

32000 25600 0,89 24,7 1,3 

Tarjous 
1.6 

31000 24800 0,86 23,0 1,8 

Tarjous 
1.7 

24000 19200 0,68 18,3 3,6 

 
Taulukko 9.5 Jäähallin aurinkovoimalan taloudelliset arvot. 

Tarjous Hinta 
(€) 

Nettoin-
vestointi 
nI (hinta 
avustus 

huomioi-
tuna) (€) 

Hinta/Teho 
nI/Pp (€/Wp) 

Takaisinmaksu-
aika tma (a) 

Sisäinen korko-
kanta sk 

(Investoinnin 
laskennallinen 
tuottoprosentti) 

(%) 
Tarjous 

2.1 
418000 334400 

 
0,61 7,7 12,6 

Tarjous 
2.2 

402570 322056 
 

0,56 6,3 15,6 
 

Tarjous 
2.3 

402290 321832 0,56 8,9 10,6 

Tarjous 
2.4 

425000 340000 
 

0,62 8,5 11,3 

Tarjous 
2.5 

525000 420000 0,76 8,6 11,2 
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10. YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkittiin aurinkosähkövoimalan hankintaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, kuten 
miten verrata tarjouksia keskenään. Todellisia tarjouksia tarkasteltiin vuotuisen tuotto-odo-
tuksen ja taloudellisten arvojen näkökulmasta. Tuotto-odotukseen vaikuttaa etenkin varjos-
tus. Erona kohteiden välillä on se, että toisten paneelien varjostusta on helpompi arvioida 
realistisesti verrattuna puiden varjostukseen. Jäähallin hanke on selkeästi taloudellisesti kan-
nattava. Vedenkäsittelylaitoksen hanke ei ole yhtä kannattava. Jäähallilla vuotuiset inves-
toinnin laskennalliset tuottoprosentit ovat noin 10 prosenttiyksikköä korkeampia kuin ve-
denkäsittelylaitoksella.  Ero selittyy osittain sillä, että kustannukset tehoyksikköä kohden 
ovat suuremmilla voimaloilla huomattavasti alempia kuin pienillä voimaloilla. Lisäksi jää-
hallille arvioitu sähkönhinta on korkeampi mikä kasvattaa vuotuista säästöä ja sitä kautta 
lyhentää takaisinmaksuaikaa ja nostaa sisäistä korkokantaa. Myös varjostus aiheuttaa enem-
män tuotantotappioita vedenkäsittelylaitoksella. Varjostuksen ja taloudellisen tarkastelun li-
säksi molemmissa kohteissa tutkittiin eri asennustapojen välisiä eroja. Lopputulos oli, että 
maa-asennuksen ja kattoasennuksen hinnat ovat melko lähellä toisiaan.  Tasakattoasennuk-
sessa asennuskulmat ovat matalampia maa-asennukseen verrattuna aiheuttaen hieman huo-
nomman vuosituotannon. On kyseessä maa- tai tasakattoasennus, tärkeintä on pyrkiä mini-
moimaan toisten paneelien varjostus riittävän pienillä kulmilla tai riittävän suurilla etäisyyk-
sillä. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: 

close all 
clear all 
syms T 

za=19.2;%paneelin kulma 

%lasketaan projektio hyotysuhde 12-16 valiosena aikana 

atsimuutti=[152.31 173.48 195.22 215.71 233.93] 

elevaatio=[48.84 50.88 50.36 47.37 42.48] 

v=1:5; %elevaatiolle 

w=1:5; %atsimuutille 

%i suuntainen komponentti 
i_aurinko1=cos(elevaatio(v).*3.14./180); 
i_aurinko2=cos(-atsimuutti(w).*3.14./180); 
i_aurinko=i_aurinko1.*i_aurinko2; 
%j suuntainen komponentti 
j_aurinko1=cos(elevaatio(v)*3.14/180); 
j_aurinko2=sin(-atsimuutti(w)*3.14/180); 
j_aurinko=j_aurinko1.*j_aurinko2; 
%k-suuntainen komponentti 
k_aurinko=sin(elevaatio(v)*3.14/180); 
%paneeleille sama tarkastelu 

%paneelin elevaatiokulma 

ep=90-za; 
%paneelin atsimuuttikulma 

ap=170; 
%i suuntainen komponentti 
i_paneeli1=cos(ep.*3.14./180); 
i_paneeli2=cos(-ap.*3.14./180); 
i_paneeli=i_paneeli1.*i_paneeli2; 
%j suuntainen komponentti 
j_paneeli1=cos(ep*3.14/180); 
j_paneeli2=sin(-ap*3.14/180); 
j_paneeli=j_paneeli1.*j_paneeli2; 
%k suuntainen komponentti 
k_paneeli=sin(ep*3.14/180); 
%pistetulo 

i_n_pr=i_aurinko.*i_paneeli; 
j_n_pr=j_aurinko.*j_paneeli; 
k_n_pr=k_aurinko.*k_paneeli; 



 

%projktiohyotysuhteet 
n_pr=i_n_pr+j_n_pr+k_n_pr 
 


