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Tämän työn tarkoituksena on luoda katsaus aurinkosähkön tämänhetkiseen tilaan Suomessa 

ja selvittää aurinkosähkön kannattavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä mitoittamalla 

aurinkosähköjärjestelmä esimerkkikohteeseen.   

 

Aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetti on tuplaantunut joka vuosi Suomessa välillä 2015-

2019. Aurinkopaneelien laskeva ja sähkön nouseva hinta ovat toimineet ajureina 

aurinkosähköjärjestelmien yleistymiselle. Yritykset ja yhteisöt saavat valtiolta tukea 

investointeihin ja yksityishenkilöille kannustimena on kotitalousvähennys. 

 

Mitoitus on suoritettu laskemalla sähkötase jokaiselle vuoden tunnille. Laskennan 

helpottamiseksi on jokainen kuukausi keskiarvoistettu yhdeksi keskimääräiseksi 

vuorokaudeksi. Kohteen vuotuinen sähkönkulutus on noin 35 MWh ja optimaaliseksi 

aurinkosähköjärjestelmän kooksi valikoitui 10-12 kWp. Optimaalinen koko valikoitui 

lyhyimmän takaisinmaksuajan perusteella, joka tässä tapauksessa oli 13 vuotta. Tärkeimmät 

tekijät aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa ovat paneelien suuntaus ja kallistus, 

varjostuksien minimointi ja mitoitus niin, että mahdollisimman suuri osa tuotannosta 

saadaan omaan käyttöön. Korvaus myydystä sähköstä on paljon pienempi, kuin säästö 

ostetusta sähköstä. 
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1 JOHDANTO 

 

Energia-alasta ihmisten kanssa puhuttaessa nousee usein esiin kysymys: onko 

aurinkopaneelien ostaminen kannattavaa? Työn tarkoituksena on luoda katsaus 

aurinkosähkön tämänhetkiseen tilaan Suomessa ja selvittää aurinkosähkön kannattavuutta 

mitoittamalla aurinkosähköjärjestelmä esimerkkikohteeseen. 

 

Työssä käydään aluksi läpi aurinkosäteilyn määrään liittyvät mekanismit. Tämän jälkeen 

käydään läpi aurinkosähkön nykyinen tilanne Suomessa ja tarvittavat laitteet, jotta auringon 

säteily saadaan muutettua sähköksi. Lopuksi esitellään esimerkkikohde ja mitoitetaan tähän 

aurinkosähköjärjestelmä. 

 

Aurinkopaneelien hinta on vuosien saatossa laskenut merkittävästi ja samaan aikaan 

paneelien laatu on parantunut. Sähkön hintakehitys on ollut Suomessa pitkällä aikavälillä 

nousujohteinen ja valtio tarjoaa tukia ja vähennyksiä kuluttajille edistääkseen Suomen 

siirtymistä kohti uusiutuvaa energiapohjaa. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet positiivisesti 

aurinkosähkön kannattavuuteen. Kannattavuuteen voi vaikuttaa merkittävästi hyvällä 

suunnittelulla, vaikka Suomi ei maantieteellisesti säteilyresurssien suhteen olekaan paras 

sijainti.  

  

Mitoituksen tausta-aineistona on käytetty esimerkkikohteen sähkön hintatietoja ja 

kulutuslukemia. Säteilyresurssien määritykseen on käytetty Euroopan komission 

”Photovoltaic Geographical Information System” – järjestelmän työkalua. 
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2 AURINKO JA SÄTEILY 

2.1 Termistö 

Aurinkoenergian tuotanto voidaan jakaa aurinkosähköön ja aurinkolämpöön. Aurinkosähkö 

tarkoittaa auringon säteilystä tuotettua sähköä. Sähköä voidaan tuottaa aurinkokennoilla, 

keskittävillä aurinkovoimalaitoksilla ja keskittävillä aurinkokennoilla. Aurinkolämmön 

tuotantoon käytetään tyypillisesti erilaisia keräimiä, joissa kulkee lämmitettävä fluidi. 

 

2.1.1 Säteily 

Puhuttaessa auringosta tulevasta säteilystä jaetaan säteily usein suoraan säteilyyn, 

hajasäteilyyn ja heijastuneeseen säteilyyn. Nämä kolme komponenttia summattuna yhteen 

ovat auringosta tuleva kokonaissäteily. Suora säteily tarkoittaa sitä säteilyä, joka tulee 

auringosta suoraan paneelin ilman, että se on muuttanut suuntaansa matkalla. Hajasäteily 

tarkoittaa sitä säteilyn osaa, joka osuu paneeliin, mutta on matkalla muuttanut suuntaansa 

esimerkiksi pilvistä tai muista ilmassa olevista partikkeleista. Vuorokautinen vaihtelu 

hajasäteilyn osuudesta kokonaissäteilystä on noin 20-100 %. Suomessa jopa 50 % 

vuotuisesta kokonaissäteilystä on hajasäteilyä. Heijastunut säteily on se osa paneeliin 

osuvasta säteilystä, joka on heijastunut esimerkiksi vesistöistä, rakennuksista tai 

maanpinnasta. Kuvassa 1 on visualisoitu säteilyn jakautuminen paneeliin. (Motiva, 2020c.) 

 

Kuva 1. Säteilyn eri komponentit ja paneelin kulmat. Kuvaa muokattu. (GreenRhinoEnergy, 2016a.)  
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2.1.2 Vaaka- ja atsimuuttikulma 

Kuvassa 1 on myös nähtävissä kulmat, jotka ovat tärkeässä roolissa, kun yritetään 

maksimoida aurinkopaneeliin osuvaa säteilyä. Vaakakulma (käytetään myös 

kallistuskulmaa ja asennuskulmaa) kertoo paneelin kallistuskulman vaakasuoraan tasoon 

nähden. Atsimuuttikulma kertoo paneelin suuntauksen etelään nähden. Atsimuuttikulma on 

etelään 0 º, länteen +90 º ja itään -90 º. 

 

 

2.1.3 Ilmamassa 

Ilmamassalla AM (Air Mass) tarkoitetaan ilmakehän paksuutta, jonka läpi auringosta 

saapuva valonsäde joutuu kulkemaan päästäkseen maanpinnalle. Ilmamassan arvo voidaan 

karkeasti arvioida kaavalla 

 

𝐴𝑀 =
1

𝑐𝑜𝑠(𝜃)
, (1) 

 

jossa 𝜃 on auringon zeniittikulma eli kulma pystysuoran suunnan ja auringon säteilykulman 

välillä. Auringon korkeuskulma taas on vaakatason ja auringon säteilykulman välinen 

kulma. 

 

Kuvasta 2 nähdään, että ilmamassan arvo ilmakehän ulkopuolella on AM 0, koska valo ei 

ole vielä läpäissyt ilmakehää. Paikassa, jossa aurinko säteilee kohtisuorasti maanpintaa kohti 

ilmamassan arvo on AM 1. Tämä tarkoittaisi maasta katsottuna, että aurinko näyttäisi olevan 

suoraan yläpuolella eli zeniitissä. Tämä on mahdollista vain päiväntasaajan alueella. 

Ilmamassan arvo kasvaa, kun aurinko paistaa matalammalta.  
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Kuva 2. Ilmamassan arvo eri pisteissä. Kuvaa muokattu. (GreenRhinoEnergy. 2016b.) 

 

Korkeampi ilmamassa heikentää säteilyn intensiteettiä, koska osa säteilystä ei pääse läpi 

ilmakehästä. Tämän lisäksi ilmakehä myös suodattaa enemmän tiettyjä säteilyn 

aallonpituuksia, minkä seurauksena maanpinnalle saapuva säteilyspektri on erilainen kuin 

ilmakehän yläpuolella oleva säteilyn spektri. (GreenRhinoEnergy, 2016b.) 

 

2.1.4 Piikkiwatti 

Aurinkopaneelien ja aurinkovoimaloiden nimellistehot ilmoitetaan yleensä 

piikkikilowatteina (kWp) tai piikkiwatteina (Wp). Aurinkopaneelin nimellisteho 

määritetään standardiolosuhteissa laboratoriossa, jotta eri paneeleja voidaan vertailla. 

Standardiolosuhteet ovat 25 °C lämpötila ja 1000 W/m2 säteilymäärä. Tämä johtaa myös 

siihen, että jos paneelin lämpötila on alhaisempi kuin 25 °C ja säteilymäärä ylittää 

1000 W/m2, paneelin teho on suurempi kuin ilmoitettu nimellisteho. (Motiva, 2020f.) 

 

2.2 Aurinkosäteilyn määrä 

Aurinko säteilee ilmakehän ulkopuolelle teholla, joka on keskimäärin noin 1366 W/m2. Tätä 

lukua kutsutaan aurinkovakioksi. Aurinkovakio kuitenkin vaihtelee hieman riippuen 

auringonpilkkujen määrästä maata kohti. (Ilmatieteen laitos.) Aurinkovakiosta voidaan siis 

nähdä hieman toisistaan poikkeavia lukuja kirjallisuudessa. Kuvasta 3 nähdään 

aurinkovakion mittauspiste. Aurinkovakio mitataan satelliiteilla. 
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Kuva 3. Aurinkovakion määrittelyn havainnekuva. (GreenRhinoEnergy, 2016c.) 

 

Osa ilmakehän ulkopuolelle saapuvasta tehosta absorboituu ilmakehään ja heijastuu 

ilmakehästä, joten maanpinnalle tuleva säteilyteho on tosiasiassa pienempi. Maanpinnalle 

tulevan hetkellisen säteilyn määrään ja laatuun vaikuttaa ilmakehän paksuuden ja auringon 

sijainnin lisäksi ilmakehän kaasukoostumus, pilvisyys, ilman pölyisyys ja heijastumiset. 

Päiväntasaajalla maanpinnalle pääsee kirkkaana päivänä noin 1000 W/m2, kun aurinko on 

korkeimmalla kohdallaan eli zeniitissä. (IEA, 2011.) 

 

Säätilalla on suurin vaikutus säteilyn vuorokautiseen vaihteluun. Kuvassa 4 on esitetty 

kolme erilaista vuorokautta vuoden 2020 kesäkuulta. Vasemmanpuoleisessa kuvaajassa 

aurinko on paistanut pilvettömältä taivaalta lähes koko päivän. Keskimmäisessä kuvaajassa 

päivä on ollut puolipilvinen ja oikeanpuoleisessa kuvaajassa paksu pilvipeite on peittänyt 

taivasta koko päivän. 

 

Kuva 4. Kokonaissäteilyn ja hajasäteilyn intensiteetit kolmena kesäkuun vuorokautena ilmatieteen laitoksen Jyväskylän 

lentoaseman mittausasemalla. Kokonaissäteily merkattu sinisellä ja hajasäteily punaisella. 

 

Kuvan 4 kuvaajissa sininen viiva kuvaa kokonaissäteilyn määrää vaakatasossa olevalle 

mustalle pinnalle. Punainen viiva kuvaa säteilyn määrää vaakatasossa olevalle mustalle 
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pinnalle, josta on varjostettu suora säteily pois. Punainen viiva kuvaa siis hajasäteilyn 

määrää. Kuvaajista voi huomata, että paksu pilvipeite vähentää maanpinnalle pääsevän 

säteilyn määrää huomattavasti ja tällöin käytännössä kaikki maan pinnalle saapuva säteily 

on hajasäteilyä. Aurinkoisena päivänä hajasäteilyn osuus on verrattain pieni ja säteilyn 

intensiteetti noudattaa lähinnä auringon korkeuskulmaa ja täten ilmamassan määrää. 

Puolipilvisenä päivänä voidaan nähdä, että säteilyn intensiteetti nousee ajoittain 

korkeammalle kuin aurinkoisena päivänä. Tämä johtuu siitä, että pilvet ja pilvenreunat 

heijastavat säteilyä havaintoalueelle ja tämä voidaankin todentaa merkittävästi suuremmasta 

hajasäteilyn määrästä verrattuna aurinkoiseen päivään. 

 

Vuotuiseen säteilymäärään eniten vaikuttaa tarkastelukohteen sijainti maapallolla. Jokaiseen 

maailmankolkkaan tulee vuodessa yhtä paljon päivänvaloa, mutta auringosta tuleva 

vuotuinen energiamäärä ei ole joka paikassa sama. Kuvasta 5 nähdään, että säteilyn määrä 

korkeilla leveysasteilla on kesäkuukausina jopa korkeampi kuin päiväntasaajan alueella, 

koska päivät ovat pohjoisessa kesällä pitkiä. Päiväntasaajan alueella kausittaiset vaihtelut 

ovat kuitenkin paljon pienempiä ja aurinko paistaa korkeammalta. Tämä johtaa suurempaan 

vuotuiseen säteilyenergiaan. 

 

  

Kuva 5. Ilmakehän ulkopuolelle saapuva säteilyenergia maahan nähden vaakatasossa olevalle pinnalle eri vuodenaikoina. 

(IEA, 2011.) 

Eteläisessä Suomessa optimaalisesti asennettuun paneeliin osuva vuotuinen säteilyenergia 

on noin 1 100 kWh/m2. Tämän energian aurinkopaneeli muuttaa sähköksi noin 15-20 % 

hyötysuhteella. Yhden asukkaan kerrostaloasunnossa vuotuinen sähkönkulutus on noin 
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1 400 kWh. (Vattenfall.) Kuvassa 6 nähdään, että vuotuinen säteilyenergia heikkenee 

pohjoista kohti. Etelä-Suomessa vuotuisen säteilyenergian määrä on pohjoisen Saksan 

tasolla. Eteläisessä Espanjassa vuotuisen säteilyn määrä optimaalisesti suunnatulle tasolle 

on noin 2 050 kWh/m2. (JRC, 2019a.) 

 

Kuva 6. Vuotuinen kokonaissäteilyenergia optimaalisesti suunnatulle tasolle. (JRC, 2019a.) 
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3 AURINKOSÄHKÖN TILANNE SUOMESSA 

3.1 Toimintaympäristö 

Elämme energia-alan murrosvaihetta, jossa vanhoja totuuksia rikotaan ja uusia innovaatioita 

tapahtuu ennennäkemättömällä tahdilla. Pääajurina tässä murroksessa on ilmastonmuutos ja 

sen tuomat haitat ympäristölle ja sitä kautta ihmisille. Sopimuksia on solmittu 

kansainvälisesti, jotta valtioiden energiajärjestelmiä saataisiin muutettua pohjautumaan 

enemmän uusiutuviin. Suomen vuoden 2019 sähköntuotannon energialähteet on esitetty 

kuvassa 7.  

 

 

Kuva 7. Vasemmalla sähkön tuotanto energialähteittäin vuonna 2019. Oikealla uusiutuvan sähkön tuotanto 

energialähteittäin vuonna 2019. (Tilastokeskus, 2019.) 

 

Suomen sähköntuotannosta noin puolet on tällä hetkellä uusiutuvaa. Sähkön tuotannosta 

aurinkosähkön osuus vuonna 2019 oli noin 0,26 % eli 178 GWh. Saksassa, joka on Euroopan 

keihäänkärki aurinkosähkön hyödyntämisessä, vastaava luku on noin 7,7 %, joka energiassa 

on 47 517 GWh. (IEA, 2020.) Saksassa on hieman paremmat säteilyolosuhteet, mutta ero on 

itseasiassa yllättävän pieni. Kokonaissäteilyn määrä Etelä-Suomessa ja Pohjois-Saksassa 

ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta Suomessa säteily ajoittuu enemmän kesäkuukausille kuin 

etelämmässä. (Motiva, 2020b.) 

 

Vuoden 2016 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan aurinkosähkön on oletettu 

moninkertaistuvan ja tämä on pitänytkin paikkansa, sillä aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön 

määrä on tuplaantunut joka vuosi välillä 2015 - 2019. Tuotantotukijärjestelmää ei ole pidetty 

hyvänä menettelynä, mutta tukea aurinkosähköjärjestelmien hankintaan saa investointituen, 

kotitalousvähennyksen ja verovapautusten muodossa. (TEM, 2016.) Yritykset ja yhteisöt, 
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kuten kunnat voivat saada enintään 20 % investointituen yli 10 000 € suuruisiin 

aurinkosähköjärjestelmäinvestointeihin. Maatiloille myönnetään 40 % tuki 18 000 € 

suuruisiin investointeihin. Maatilojen ehtona on, että tuotettu energia käytetään maatalouden 

tuotantotoiminnassa. Yksityishenkilöt voivat hakea kotitalousvähennystä 

aurinkosähköjärjestelmään liittyvistä asennuskustannuksista. Kotitalousvähennyksen määrä 

on 40 % kuluista. (KSOY.) Nykyisen hallituksen ilmasto- ja energiastrategian on määrä tulla 

julki syksyllä 2021 ja tällöin luultavasti nähdään, onko lähivuosina tulossa piristysruisketta 

aurinkosähkömarkkinalle. (TEM, 2020.) 

 

3.2 Aurinkosähköjärjestelmät Suomessa 

Sähköntuotantolaitokset jaotellaan pientuotantoon (alle 1MW) ja suurempiin 

voimalaitoksiin (yli 1MW). Suurin osa Suomessa tuotetusta aurinkosähköstä tuotetaan 

pientuotantolaitteistolla. Energiaviraston tietojen mukaan sähköverkkoon liitetyn 

aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti oli noin 198 MW vuoden 2019 lopussa. 

Sähköverkkoon liittämätöntä pientuotantoa energiavirasto arvioi olevan noin 20 MW. 

(Hämäläinen & Suni, 2020.)  

 

Suomessa on useampia suurempia, mutta kuitenkin alle 1 MWp nimellistehon omaavia 

aurinkovoimalaitoksia. Nämä sijoittuvat pääasiassa suurien kauppojen, kauppakeskusten ja 

logistiikkakeskusten yhteyteen. Näiden kohteiden vaatima jatkuva energiantarve, suuri 

kattopinta-ala ja saatavilla oleva investointituki tarjoavat hyvän mahdollisuuden hyödyntää 

aurinkosähköä. Myös energiayhtiöillä ja yliopistoilla on suuremman kokoluokan 

aurinkovoimaloita. 

 

Suomen suurin aurinkovoimalaitos sijaitsee Nurmossa Atrian tehtaiden yhteydessä. 

Aurinkovoimalan nimellisteho on noin 6 MWp. Aurinkovoimalaa tukemaan asennettiin 

myös 1 MW/1 MWh kokoinen sähkövarasto.  (Solarigo Systems, 2019.) Toiseksi suurin 

aurinkovoimala sijaitsee Lempäälässä. Lemene-hankkeen yhteydessä toteutetut kaksi 

aurinkokenttää ovat nimellisteholtaan yhteensä 4 MWp. Hankkeen piiriin sisältyy 

aurinkovoimaloiden lisäksi kaasumoottoreita, polttokennoja, akkuja ja 

älysähköverkkoasemia. (Lempäälän Energia.) Molemmat yllä mainituista hankkeista ovat 

työ- ja elinkeinoministeriön tukemia energiakärkihankkeita.  
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Suurin suunnitteilla oleva aurinkovoimalahanke Suomessa on Kalajoelle suunniteltu noin 

10 MWp voimala. Aurinkovoimalan yhteyteen on suunnitteilla myös akkuteknologiaan 

pohjautuva sähkövarasto, tuulivoimaa ja bioenergian tuotantoa. (Ukkonen & Holopainen, 

2020.) Maailman suurin aurinkovoimala on Bhadlan aurinkopuisto Intiassa. Bhadlan 

aurinkovoimalan nimellisteho on 2245 MWp. (Sanjay, 2020.)  
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4 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

4.1 Aurinkopaneeli 

Suurin osa markkinoilla myytävistä aurinkopaneeleista on joko yksikidepaneeleja tai 

monikidepaneeleja. Aurinkopaneeli koostuu useammasta kennosta, jotka on yhdistetty usein 

suorakulmion muotoiseen alustaan. Yleisesti yksikidepaneelin tunnistaa tummasta väristä ja 

kennojen pyöreistä kulmista. Monikidepaneelin tunnistaa epätasaisesta sinisestä väristä ja 

kennojen suorista kulmista. Kuvasta 8 voi näillä tiedoilla helposti tunnistaa eri paneelityypit. 

Aurinkopaneelin pääkomponentit etupuolelta takapuolelle ovat kehys, suojalasi, pinnoite, 

aurinkokennot, pinnoite, takakalvo ja takalevy. (Breyer, 2021.) 

 

 

Kuva 8. Vasemmalla yksikidepaneeli. Oikealla monikidepaneeli. (REDARC, 2021.) 

 

Yksikiteiset kennot valmistetaan yhdestä pyöreän poikkipinta-alan omaavasta 

piikideharkosta, josta suoristetaan sivut, jotta saadaan mahdollisimman paljon kennopinta-

alaa paneeliin. Piikideharkosta leikataan noin 0,2 mm ohuita kiekkoja, joiden pinta 

puhdistetaan ja tehdään hieman karkeaksi, jotta auringonsäteiden heijastuminen 

minimoidaan. Tämän jälkeen pii täytyy seostaa aineilla kuten fosfori ja boori, jotta saadaan 

luotua aurinkokennon toiminnan kannalta tärkeä pn-liitos. Kenno pinnoitetaan 

heijastamattomalla pinnoitteella, joka luo kennoon sinisen värin ja estää ylimääräiset 
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heijastukset. Kennon etupuolelle asennetaan hopeajohtimet, jotka mahdollistavat virran 

siirtymisen kennossa. Kennon takapuolelle lisätään hopea- ja alumiinitahnaa, jotta saadaan 

varmistettua takakosketus. Kennot liitetään toisiinsa tinalla päällystetyillä kuparijohtimilla, 

jotta saadaan virta siirtymään kennosta toiseen. (Breyer, 2021.) 

 

Monikiteiset kennot valmistetaan valamalla piisulaa muottiin, jossa se kiinteytetään 

suorakulmaiseksi harkoksi. Harkot leikataan ohuiksi neliöiksi samaan tyyliin kuin 

yksikidekennojen tapauksessa. Epätasaisesta kiinteytymisestä johtuen kennon pinta ei usein 

ole yksivärinen. Kennojen leikkaamisen jälkeen kennojen käsittely noudattaa pääpiirteittäin 

samaa kaavaa kuin yksikiteisillä kennoilla. (Breyer, 2021.) 

 

Tyypillinen yksikidepaneelin hyötysuhde on 17-22 % ja monikidepaneelin 15-17 %. (Sendy, 

2021.) Yksikidepaneelin parempi hyötysuhde johtuu valmistusmenetelmästä, joka tekee 

paneelista myös kalliimman. Hyötysuhde kertoo sen, että kuinka paljon auringon säteilystä 

saadaan muunnettua sähkövirraksi. Hyötysuhde vaihtelee myös riippuen paneelin 

lämpötilasta, säteilyn intensiteetistä ja spektristä. Tästä syystä paneelien hyötysuhteet 

mitataan aina standardiolosuhteissa. Standardiolosuhteet ovat 25 ºC lämpötila, ilmamassan 

arvo AM 1.5 ja säteilyn intensiteetti 1000 W/m2. (PVEDUCATION, 2020.) 

 

4.2 Invertteri 

Invertteri eli vaihtosuuntaaja muuttaa aurinkopaneelien tuottaman tasasähkön 

vaihtosähköksi, jotta sitä voi käyttää sähköverkkoon liitetyn kohteen tarpeisiin tai myydä 

verkkoon. Suomen sähköverkossa sähkö on vaihtosähköä, jonka jännite on 230 V ja taajuus 

50 Hz, joten Suomessa sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien täytyy 

saavuttaa nämä toiminta-arvot. Tämä saadaan aikaan invertterillä. Invertterin hyötysuhde on 

noin 96 – 98 %. Loput energiasta muuttuu invertterissä hukkalämmöksi. (Puro, 2021a.) 

 

Normaalisti keskitettyä invertteriä käyttävässä sarjaan kytketyssä paneelistossa jokainen 

paneeli tuottaa vain sen verran kuin heikoiten tuottava paneeli. Varjostuksien aiheuttaman 

tehonmenetyksen minimoimiseksi voidaan käyttää mikroinverttereitä, jotka asennetaan 

jokaiseen paneeliin erikseen. Tämä kuitenkin kasvattaa investointi- ja huoltokustannuksia ja 

heikentää huoltovarmuutta. (Motiva, 2020d.) Mikroinverttereiden sijasta jotkut valmistajat, 
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kuten SMA, ovat siirtyneet DC-optimoijiin. Näitä käytetään samaan tarkoitukseen kuin 

mikroinverttereitä ja ne mahdollistavat yhden keskitetyn invertterin käytön. (Puro, 2021a.) 

 

Asennettaessa paneeleita eri suuntiin, on huomioitava, että invertterin täytyy tukea useampaa 

ketjua. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi katon eri lappeilla olevat paneelit liitetään 

invertteriin omiin tuloihinsa, jolloin toisen lappeen varjostukset eivät vaikuta toisen tehoon. 

(Puro, 2021a.) 

 

4.3 Muut 

 

Aurinkosähköjärjestelmä vaatii kaapelit paneeleilta invertterille ja invertteriltä 

sähköpääkeskukseen tai ryhmäkeskukseen. Säännösten mukaan aurinkosähköjärjestelmän 

vaihtovirtapiiri tulee olla erotettavissa sähköverkosta turvakytkimellä, johon verkkoyhtiöllä 

on vapaa pääsy. Turvakytkin sijaitsee siis invertterin ja sähkökeskuksen välissä. Myös 

tasavirtapiirissä on oltava turvakytkin. (Motiva, 2020d.) 

 

Paneelit asennetaan katolle lähtökohtaisesti lappeen suuntaisesti. Asennus vaatii kiinnikkeet, 

jotka kiinnitetään kattoon. Kiinnikkeitä on tarjolla monenlaisille kattotyypeille. 

Kiinnikkeisiin liitetään asennustelineet ja paneelit asennetaan telineisiin. (Puro, 2021b.) 

Asennuksessa paneelin ja katon väliin jätetään tuuletusaukko, jotta paneeli pysyisi 

mahdollisimman viileänä. (Motiva, 2020e.)  
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5 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN MITOITUS 

5.1 Taustatietoa kohteesta 

Kohdekiinteistö on Kiinteistö Oy Joutsan Puukulman teollisuuskiinteistö, jossa toimii 

tulostus- ja painopalveluita tarjoava yritys GrafiTeam Oy. GrafiTeam valmistaa erilaisia 

tarroja, banderolleja, teippauksia, mainoksia ja muita tuotteita, jotka vaativat painamista tai 

tulostusta.  Kiinteistö sijaitsee Luhangan kunnassa Tammijärven alueella. Sijainti kartalla 

kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Kohteen sijainti kartalla. (Google maps.) 

 

Suurimmat sähkönkuluttajat teollisuuskiinteistössä ovat tuotantolaitteet eli tulostimet ja 

painokoneet. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä on varustettu öljykattilalla ja puukattilalla eli 

lämmitykseen ei sähköä kulu. Saman pääsulakkeen piiriin kuuluu myös teollisuuskiinteistön 

vieressä oleva asuinrakennus. Kyseisessä asuinrakennuksessa on kaksi ilmalämpöpumppua 

ja varaava takka, mutta muuten tämänkin rakennuksen lämpö tuotetaan edellä mainittujen 

kattiloiden avulla. Sähköä kuluu molemmissa rakennuksissa muun muassa valaistukseen, 

elektroniikkaan, kodinkoneisiin ja lämmitysveden pumppaukseen. 

 

Ilmakuva kohdekiinteistöstä näkyy kuvassa 10. Kiinteistön lyhyemmän sivun pituus on 10,5 

metriä ja pidemmän sivun pituus 52 metriä. Kattopinta-alaa on siis hieman yli 550 m2 

riippuen katon kallistuskulmasta. Sisätiloissa on tuotantotilaa noin 550 m2 ja toimistotilaa 

120 m2. Karkeasti sanottuna kattopintojen suuntaukset ovat itään ja länteen. Kuvaa 10 ja 
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trigonometriaa hyödyntäen voidaan kuitenkin laskea, että itäisen kattopinnan 

atsimuuttikulma on noin -106 º ja läntisen kattopinnan atsimuuttikulma on 74 º. 

 

Kuva 10. Ilmakuva kohdekiinteistöstä. (Google maps.) 

 

Suomen leveysasteilla yleisenä sääntönä voidaan pitää, että paneeleista saadaan paras tuotto, 

jos ne suunnataan etelään päin noin 40 º kallistuskulmaan. Voidaan siis todeta, että suurin 

osa kohdekiinteistön kattopinnoista ei ole optimaalisesti suunnattu. Kiinteistön vasemmalla 

puolella olevan lastauslaiturin katto sen sijaan on suunnattu siten, että sen atsimuuttikulma 

on -16 º etelän ollessa 0 º. Vasemmalla puolella olevan lastauslaiturin kattopinta-ala on 

noin 42 m2. Oikealla puolella olevan laiturin läheisyydessä on liikaa kiinteitä rakenteita, 

jotka muodostavat varjostuksia, jotta sitä voisi pitää perusteltuna sijoituspaikkana 
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paneeleille. Kuvasta 10 myös nähdä, että kiinteistön eteläisellä puolella on puita, jotka 

suurella todennäköisyydellä muodostavat varjostuksia varsinkin iltapäivällä. Varjostuksien 

todellista määrää on vaikea arvioida kuvasta, mutta koska varjostukset ovat lähinnä puita, 

voidaan alustavasti tehdä mitoitus jättäen varjostukset huomioimatta. 

 

5.2 Mitoituksen perusteet 

Pienemmän kokoluokan aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa on hyvä pitää lähtökohtana 

sitä, että tuotetusta sähköstä jäisi mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Parhaaseen 

taloudelliseen lopputulokseen päästään, kun verkkoon myytävä osuus jää verrattain 

pieneksi. (Motiva, 2020a.) Verkkosähkön hinta koostuu käytännössä kolmesta osasta: 

sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Kuvassa 11 on esitetty sähkön hinnan 

jakautuminen kohdekiinteistössä vuodelta 2020. Itse tuotetulla aurinkosähköllä voidaan 

luonnollisesti korvata verkkosähköä ja täten vältytään kaikilta verkkosähkön 

hintakomponenteilta. Aurinkosähköjärjestelmän ollessa ylimitoitettu kertyy 

ylijäämäsähköä, joka myydään verkkoon. Tästä ylijäämäsähköstä ei kuitenkaan usein saa 

kuin sähköenergian osuuden verran korvausta ja joskus myyntiin liittyy myös 

verkkopalvelumaksu.  

 

 

Kuva 11. Sähkön hinnan jakautuminen kohteessa vuonna 2020. 

 

Aurinkosähköjärjestelmää ei kannata kuitenkaan alimitoittaa, sillä suuremmalla 

järjestelmällä on pienemmät suhteelliset kustannukset. (Simola et al., 2018.)   

Myynti
29 %

Siirto
38 %

Verot (Energia + ALV)
33 %
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5.3 Mitoitus kohteeseen 

Mitoituksen lähtötietoina on käytetty kiinteistön sähkönkulutuslukemia aikaväliltä 

02/2019 – 02/2021. Sähkönkulutuslukemat on tuotu Lumme Energian Helmi-palvelusta. 

Sähkönkulutuslukemat on otettu ulos tuntidatana ja niistä on muodostettu jokaiselle 

kuukaudelle esimerkki kulutuksen vuorokautisesta jakautumisesta. Koska dataa on kahden 

vuoden ajalta, jokainen esimerkkivuorokausi koostuu noin 60 vuorokaudesta. Kuvassa 12 

on visualisoitu kohteen sähkönkulutus eri vuodenaikoina. Kuvaajasta nähdään, että 

sähkönkulutus nousee aamulla selvästi tuotantolaitteiden lähtiessä käyntiin. Kuvaajasta voi 

myös päätellä, että tuotantolaitteet ovat talvella olleet pitempään käynnissä mittausjakson 

aikana. Kesällä kulutusta on selvästi muita vuodenaikoja vähemmän, johtuen luultavasti 

kesälomista ja pienemmästä lämmityksen tarpeesta. Vaikka päälämmitysjärjestelmä toimii 

öljy- ja puukattilalla, vievät asuinkiinteistön ilmalämpöpumput ja mahdolliset sähköpatterit 

kiinteistöissä silti sähköä lämmitystarpeisiin. Kiertävän lämmitysveden pumppaus vie myös 

sähköä. 

 

 

Kuva 12. Sähkön vuorokautisen kulutuksen jakautuminen kausittain. 

 

Kuvassa 12 kiteytyy myös aurinkoenergian haaste pohjoisissa olosuhteissa; aurinkoa on 

tarjolla kesällä paljon, kun energiantarve on pääsääntöisesti pienin. Kesäkauteen kuuluu 

kesä- heinä- ja elokuu ja talvikauteen joulu- tammi- ja helmikuu. 
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Aurinkosähköjärjestelmien tuoton arvioinnissa on käytetty apuna Euroopan komission 

aurinkosähkön tehokkuustyökalua. (JRC, 2019b.) Vuotuinen säteily kiinteistön läntiselle 

kattopinnalle on työkalun mukaan noin 874 kWh/m2. Itäiselle katolle säteily olisi vuodessa 

noin 753 kWh/m2. Työkalu ottaa huomioon kaikki häviöt, kuten invertterin, kaapelit, lian ja 

lumen. Katon kallistuskulmaksi on arvioitu noin 30 º. Paremmasta säteilysaannosta johtuen 

tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmiä läntisellä lappeella. Säteilyresurssien 

esimerkkivuotena on käytetty vuotta 2015. 

 

Mitoituksen alkuarvoina on käytetty kiinteistön sähkönkulutuksen hintatietoja ja 

kirjallisuudesta löytyviä arvoja aurinkosähköjärjestelmien elinkaarelle. Alkuarvot 

luetteloituna taulukossa 1. Kaikissa yli 10 000€ suuruisissa investoinneissa on otettu 

huomioon yrityksille saatavilla oleva investointituki. 

 

Taulukko 1. Laskennassa käytettyjä arvoja. 

Alkuarvo Arvo Yksikkö 

Vuotuinen sähkönkulutus 35 077 kWh 

Sähkönsiirron perusmaksu (ALV24) 103 €/kk 

Sähkön siirtomaksu (ALV24) 0.044 €/kWh 

Sähkövero (ALV24) 0.028 €/kWh 

Sähköenergian hinta (ALV24) 0.060 €/kWh 

Myydyn sähköenergian hinta 0.0483 €/kWh 

Sähkölaskun kuukausimaksu (ALV24) 3.0 €/kk 

Vuotuiset huoltokustannukset (Investoinnista) 0.2 % 

Järjestelmän elinikä 30 a 

Aurinkopaneelin vuotuinen hyötysuhteen heikkeneminen 0.5 % 

Investointituki (yli 10 000€ investointeihin) 20 % 

 

 

Mitoitus on tehty keräämällä Exceliin rinnakkain tuntikohtainen säteilyresurssidata ja 

kohteen tuntikohtainen sähkönkulutusdata. Säteilyresurssidataa on vuoden ajalta ja 

sähkönkulutusdataa kahden vuoden ajalta. Molemmista on muodostettu keskimääräiset 

vuorokaudet jokaiselle kuukaudelle ja näitä on verrattu toisiinsa, jolloin on saatu sähkötase 

jokaiselle vuoden tunnille. Taulukossa 2 on esitetty tarkasteltavien voimalakokojen 

kustannukset ja ensimmäisen vuoden tuotot. Investointikustannukset FinSolarin artikkelista. 

(Auvinen & Jalas, 2020.) 
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Taulukko 2. Tarkasteltavien aurinkosähköjärjestelmien kustannukset ja tuotot ensimmäisenä vuotena. 

Voimalan koko 
7 

kWp 
10 

kWp 
12 

kWp 
15 

kWp 
18 

kWp 
21 

kWp 
25 

kWp 

Investointikustannus [€/kWp] 1400 1260 1250 1240 1230 1220 1200 

Investointikustannus ilman tukea [€] 9800 12600 15000 18600 22140 25620 30000 

Investointituki [€] 0 2520 3000 3720 4428 5124 6000 

Investointikustannus tuella [€] 9800 10080 12000 14880 17712 20496 24000 

Vuotuinen huoltokustannus [€] 20 25 30 37 44 51 60 

Ensimmäisenä vuonna tuotettu energia 
omaan käyttöön [kWh] 

4613 6523 7458 8520 9384 10082 10795 

Ensimmäisen vuoden säästö [€] 607 858 981 1121 1235 1327 1421 

Ensimmäisenä vuotena myyty sähkö [kWh] 0 66 450 1365 2477 3756 5680 

Ensimmäisen vuoden myyntitulot [€] 0 3 22 66 120 181 274 

Ensimmäisen vuoden kokonaistuotto [€] 587 836 973 1150 1310 1457 1635 

 

 

Kuvissa 13 ja 14 on esitetty kesä- ja syyskuun sähkönkulutukset lisättynä neljän erikokoisen 

aurinkosähköjärjestelmän tuotannolla. Kuvasta 13 voi nähdä, että 25 kWp voimalasta menee 

runsaasti sähköä myyntiin, joka ei kannattavuuden kannalta ole optimaalista. Kesäkuussa 

10 kWp ja 12 kWp järjestelmien tuotanto näyttäisi täsmäävän parhaiten sähkökulutukseen. 

 

 

Kuva 13. Kesäkuun sähkönkulutus ja neljän erikokoisen sähköjärjestelmän sähköntuotanto. 
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Kuvasta 14 nähdään, että 10 kWp ja 12 kWp järjestelmät eivät riitä kattamaan syyskuun 

keskipäivän energiantarvetta. 25 kWp järjestelmä myy syyskuussakin sähköä verkkoon.  

 

Kuva 14. Syyskuun sähkönkulutus ja neljän erikokoisen sähköjärjestelmän sähköntuotanto. 

 

Tuotetun energian määrä vähenee joka vuosi johtuen aurinkopaneelin vuotuisesta 

heikkenemisestä. Noin puolivälissä aurinkosähköjärjestelmän elinikää invertteri täytyy 

uusia, mutta muita etukäteen tiedossa olevia kustannuksia ei aurinkosähköjärjestelmällä ole. 

 

Taulukossa 3 on nähtävillä mitoituksen tulokset. 10 kWp ja 12 kWp systeemeillä päästään 

13 vuoden takaisinmaksuaikaan. 7 kWp takaisinmaksuajaksi tulee 21 vuotta, johtuen lähinnä 

siitä, että investointikustannus jäi alle 10 000 €:n tukirajan. 15 kWp ja 18 kWp järjestelmien 

lopulliseksi takaisinmaksuajaksi tulee 16 vuotta invertterin uusinnan jälkeen. 21 kWp ja 

25 kWp järjestelmien takaisinmaksuajaksi jää 17 vuotta. 

 

Suurimman tuoton elinkaaren lopussa tarjoaa 25 kWp systeemi. Pidempään sijoitusaikaan 

liittyy kuitenkin suurempi riski markkinoiden muuttumisesta epäedulliseen suuntaan ja 

30 vuoden aikajänne sijoitusmielessä ei ole monelle mielekäs. Myös investointi on 

luonnollisesti suurin. 
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Taulukko 3. Aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika ja tuotto. 

  
7 kWp 

10 
kWp 

12 
kWp 

15 
kWp 

18 
kWp 

21 
kWp 

25 kWp 

Investointikustannus [€] 9800 10080 12000 14880 17712 20496 24000 

Invertterin hinta[€] 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 

Vuotuinen huoltokustannus [€] 19.6 25.2 30 37.2 44.28 51.24 60 

        

Vuosi  
0 -9800 -10080 -12000 -14880 -17712 -20496 -24000 

1 -9213 -9244 -11027 -13730 -16402 -19039 -22365 

2 -8628 -8411 -10059 -12586 -15098 -17590 -20739 

3 -8047 -7583 -9095 -11448 -13801 -16148 -19121 

4 -7468 -6760 -8137 -10316 -12511 -14713 -17511 

5 -6893 -5940 -7184 -9189 -11228 -13286 -15910 

6 -6321 -5125 -6236 -8069 -9951 -11866 -14317 

7 -5751 -4314 -5292 -6954 -8681 -10454 -12732 

8 -5185 -3508 -4353 -5845 -7417 -9049 -11156 

9 -4621 -2705 -3420 -4742 -6160 -7651 -9587 

10 -4060 -1906 -2491 -3644 -4909 -6261 -8027 

11 -3503 -1112 -1567 -2552 -3665 -4878 -6475 

12 -2948 -322 -647 -1466 -2427 -3502 -4931 

13 -2396 464 267 -386 -1196 -2133 -3395 

14 -1846 1247 1177 689 29 -771 -1867 

15 -2800 425 383 -41 -653 -1416 -2447 

16 -2257 1199 1283 1023 559 -68 -935 

17 -1716 1969 2179 2081 1765 1272 569 

18 -1178 2735 3070 3134 2965 2606 2066 

19 -643 3497 3957 4182 4159 3933 3555 

20 -111 4255 4839 5224 5346 5253 5036 

21 419 5010 5716 6261 6527 6566 6509 

22 946 5760 6589 7292 7702 7872 7974 

23 1470 6506 7458 8318 8871 9172 9432 

24 1991 7249 8322 9338 10034 10465 10883 

25 2510 7988 9181 10354 11191 11751 12325 

26 3026 8723 10036 11364 12341 13030 13761 

27 3539 9454 10887 12369 13486 14303 15189 

28 4049 10182 11733 13368 14625 15569 16609 

29 4557 10905 12575 14363 15758 16828 18022 

30 5063 11625 13412 15352 16885 18081 19428 
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6 YHTEENVETO 

Tavoitteena oli mitoittaa kohteeseen sopiva aurinkosähköjärjestelmä kannattavuuden 

perusteella. Sopivimmiksi vaihtoehdoiksi osoittautui 10 kWp ja 12 kWp järjestelmät, joilla 

päästiin 13 vuoden takaisinmaksuaikaan. Tärkeitä syitä miksi juuri nämä vaihtoehdot olivat 

kannattavimpia ovat, että molemmille saatiin valtion 20 % investointituki ja sähkön myynnin 

osuus jäi verrattain pieneksi kaikesta tuotetusta sähköenergiasta. 

Aurinkosähköjärjestelmäinvestointia ajatellen kohteessa on positiivista se, että sähkön 

kulutusprofiili täsmää melko hyvin auringon sijaintiin taivaalla eli auringon hetkelliseen 

säteilytehoon. Se, että onko 13 vuoden takaisinmaksuaika riittävä, riippuu investoinnin 

tekijän tavoitteista. 

 

Auringosta saatavan energian maksimoimiseksi olisi tässä kohteessa tarpeellista kaataa 

paneeleita varjostavat puut, sillä varjostukset vähentävät paneelien tehoa merkittävästi. 

Vastaanotetun säteilymäärän lisäämiseksi olisi myös mahdollista hyötykäyttää läntisen 

lastauslaiturin kattoa, joka on suuntaukseltaan enemmän etelään kuin muut kattopinnoista. 

Esimerkiksi 12 kWp järjestelmä ei kuitenkaan mahtuisi tähän kokonaan. Paneeleita 

jaettaessa useammalle lappeelle on varmistettava, että invertteri tukee useaa ketjua. 

Ylimitoitus oman kulutuksen suhteen ja akuston liittäminen järjestelmään on myös 

vaihtoehto, jota täytyisi tarkastella erikseen. 

 

Laskuissa ei ole otettu huomioon mahdollista sähkön hinnan kehitystä. Jos sähkön hinta 

jatkaa nousuaan, lyhenee myös takaisinmaksuaika vastaavasti. Sähkön hinta on myös 

riippuvainen sähkösopimuksesta. Laskuissa ei myöskään otettu huomioon inflaatiota eikä 

mahdollista investoinnin vuosikorkoa. Tällä hetkellä vallitsee matalan korkotason aika, 

mutta tilanne voi muuttua nopeastikin ja tällöin sen merkitys kasvaa investoinnin 

kannattavuutta ajatellen. On hyvä huomata, että laskuissa on keskiarvoistettu kuukausi 

yhdeksi vuorokaudeksi. Kulutuspuolella eroavaisuuksia on siis pääasiassa viikonloput tai 

muut ajat, kun tuotantolaitteet eivät mahdollisesti käy. Tuotantopuolella paikallinen sää 

vaikuttaa paljon yksittäisen vuorokauden tuotantoon. Myös vuotuiset ilmasto- ja sääerot 

vaikuttavat lopulliseen tulokseen. Laskennassa on käytetty säteilyresurssien osalta vuotta 

2015.  
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