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Aurinkoenergia Suomessa 

• Noin 11 MWp aurinkosähkökapasiteettia 
vuonna 2015 

• Noin tuhat verkkoon liitettyä järjestelmää  

– 5000 kertaa vähemmän kuin Saksassa 

• Noin 80 000 mökkisähköjärjestelmää 

• Noin 37 MW lämmönkeräinkapasiteettia 
(2013) 



Hyvä tietää 
• Aurinkopaneelien nimellisteho ilmoitetaan piikkiwatteina 

(Wp) 
– määritetty standardiolosuhteissa, joissa auringon säteilymäärä 

on 1 000 W/m2 ja kennon lämpötila 25 °C 

• 1 kWp järjestelmä vaatii noin 6-8 neliömetrin pinta-alan.  
Järjestelmällä voidaan tuottaa sähköä Etelä-Suomessa 
arviolta 800-1 000 kWh ja Pohjois-Suomessa 700-900 kWh 
vuodessa 

• Aurinkopaneelin hyötysuhde määritellään jakamalla 
nimellisteho sen pinta-alalla ja standardiolosuhteiden 
säteilymäärällä (1 000 W/m2).  
– Esimerkiksi nimellisteholtaan 200 Wp:n ja pinta-alaltaan 1,5 

m2:n aurinkopaneelin hyötysuhde voidaan laskea seuraavasti: 
200 Wp / (1,5 m2 x 1 000 W/m2) ≈ 13 %. 

 



Aurinkosähköjärjestelmät 

• Mökkijärjestelmät 

–Paneelit, akusto, kaapelit, 
ohjainyksikkö, invertteri 

• Verkkojärjestelmät 

–Paneelit, kaapelit, verkkoinvertteri, 
turvakytkin 
• Suuri osa sähköstä käytetään itse 

• Ylijäämä myydään sähköyhtiölle 



Aurinkosähköjärjestelmien hinta 

• Paneelien hinta 
laskenut merkittävästi 
30 vuoden aikana 
– 1980 20 €/Wp 

– 2013 1 €/Wp 

• Järjestelmien hinta noin 
1,5-3 €/Wp 
– 2 KWp järjestelmän hinta 

noin 5000 € 

– 5 KWp järjestelmän hinta 
noin 10 000 € 

Kuva: Motiva Oy 



Aurinkosähköjärjestelmien tuotto 

• Tuottoon vaikuttavat: 
– Ilmansuunta 

• Etelä paras, Itä-Länsikin tuottaa hyvin 

– Paneelien kallistuskulma 
• 40-50 astetta optimi 

– Paneelien lämpötila 
• Viileä paneeli tuottaa paremmin kuin lämmin 

– Varjostukset 

– Paneelin hyötysuhteella ei niin paljon merkitystä 
kuin ajatellaan 



Tuotannon jakautuminen vuoden 
aikana (sunnyplaces.com) 

3,5 kWp, 2625 kWh 



Tuotannon jakautuminen vuoden 
aikana 

Lähde: Finnwind 

2,3 kW järjestelmä, tuotto 
1975,4 kWh 



Aurinkosähköjärjestelmien 
kannattavuus 

• Kannattavuutta voidaan laskea monilla tavoin 
– Takaisinmaksuaika 
– Sähkön hinta (€/kWh) 
– Korkotuotto sijoitukselle 

• Kannattavuuteen vaikuttavat monet asiat 
– Laskelmien aikajakso 
– Järjestelmän hinta, rahan hinta (korkokulut) 
– Ostosähkön hinta ja hinnan nousu 
– Itse käytetyn sähkön osuus, myydyn sähkön hinta 
– Tuotantotehon lasku vuodessa (0,5 %) 
– Järjestelmän jäännösarvoprosentti 



Aurinkosähköjärjestelmien 
kannattavuus 

• Nyrkkisääntö: Fiksusti asennetut ja mitoitetut 
järjestelmät ovat kannattavia 
– Maksavat itsensä helposti takaisin koko 

käyttöikänsä aikana 

– Katolta saa vähintään samaan hintaa sähköä kuin 
energiayhtiöltä 
• Jopa halvemmalla, jos lasketaan vaikka 30 vuoden 

aikana 

• Lisäksi ekologiset vaikutukset, rakennuksen 
arvonnousu, imagovaikutukset 



Aurinkosähköjärjestelmien 
asentaminen 

• Mökkijärjestelmän voi hyvin asentaa itse 

– Janne Käpylehdon kirja: Mökille sähköt auringosta 
ja tuulesta – rakenna itse 

• Verkkojärjestelmä kannattaa tilata avaimet 
käteen periaatteella 

– Toimittaja huolehtii suunnittelusta, mitoituksesta, 
luvista ja asennuksesta 



Aurinkosähköjärjestelmien 
lupakäytännöt 

• Kuntien lupakäytännöt vaihtelevat 

– Esim. PKS ei tarvitse toimenpidelupaa, kun 
asennus tehdään siististi ja rakennus ei ole 
suojeltu eikä kaupunkikuvallisesti tärkeällä 
alueella 

• Ennen kytkentää lupa paikalliselta 
verkkoyhtiöltä 

• Ostosopimus sähköyhtiön kanssa 
ylijäämäsähköstä 








