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1 Johdanto 
 

 

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden heik-

keneminen ovat vakavia ihmiskunnan ongelmia. Niihin liittyviin haasteisiin pyri-

tään vastaamaan myös Suomessa pyrkimällä turvaamaan luonnon monimuotoi-

suus sekä hillitsemään ilmastonmuutosta. Tämän vuoksi Suomi on osana 

Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja ottanut tavoitteita 

kestävään kehitykseen liittyen, esimerkiksi Suomen hiilineutraalisuus vuoteen 

2035 mennessä. (Valtioneuvosto 2021.) Hiilineutraalin Suomen edistämiseen 

yhtenä vaihtoehtona toimii aurinkosähkö, jolla saadaan vähennettyä käytettä-

vien fossiilisten polttoaineiden määrää. 

 

Aurinkosähkön kysyntä kasvaa Suomessa sekä muualla maailmassa koko ajan. 

Aurinkoenergian tuotantopotentiaali on Suomessa samalla tasolla Keski-Euroo-

pan kanssa. Myös talvella saadaan hyvin aurinkoenergiaa. Aurinkosähköjärjes-

telmien yleistymisen seurauksena paneelien hinnat ovat tippuneet noin 20 %. 

Näin ollen siitä on tullut melkein kaikkialla maailmassa uusi edullisin sähköntuo-

tantomuoto. Suomessa tulee aurinkosähköä hyödyntää mahdollisimman paljon 

itse, jotta se olisi taloudellisesti kilpailukykyinen. (LUT University 2019.)   

 

Tähän pyrkii myös Ruokolahden kunta, joka on mukana kohti hiilineutraalit kun-

nat -hanketta (Hinku). Kokonaisuudessaan Etelä-Karjala on Hinku-maakunta, 

joka tarkoitta sitä, että maakunnan asukasmäärästä 80 % kattaa Hinku-kuntien 

asukasmäärän ja on maakuntana sitoutunut hankkeeseen. Hinku-kuntien tavoit-

teena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 

2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnat pyrkivät lisäämään uusiutu-

van energian käyttöä sekä parantamaan energiatehokkuutta. Samalla kannus-

taen kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä ilmastoystävällisempään toimintaan. (Hiili-

neutraalisuomi 2020.)  

 

Tässä opinnäytetyössä mitoitetaan useita eri aurinkosähköjärjestelmiä ja selvi-

tetään niiden kannattavuudet. Tarkasteltavina kohteina ovat Ruokolahden kun-
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nan liikuntahalli ja koulukeskus. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kohtei-

siin sopivimmat vaihtoehtoratkaisut. Opinnäytetyön pohjalta toteutetaan alus-

tava tarjouskysely, jonka tuloksia työssä tarkastellaan. Sen avulla saadaan sel-

ville lähialueen aurinkosähköjärjestelmän tarjonta. Toimeksiantajana työlle toimii 

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut.  

 

 

2 Keskeisimmät käsitteet 
 

 

Aurinkopaneeli on yhteen liitetyistä aurinkokennoista koostuva kokonaisuus. 

Aurinkokennoilla saadaan kerättyä auringon säteilyenergiasta sähköä. (Perälä 

2017, 38.) Aurinkopaneelien tekninen ikä on ainakin 30 vuotta, ja niille voi 

saada 25 vuoden tehontuottotakuun (Motiva 2020a). 

 

Aurinkosähköjärjestelmä voi olla verkkoon kytketty tai kytkemätön. Verkkoon 

kytketyssä järjestelmässä pääkomponentteina ovat aurinkopaneelit ja invertteri. 

Verkkoon kytkemättömässä järjestelmässä on lisänä paikallinen energiavarasto. 

(Lehto ym. 2017, 43.) Aurinkosähköjärjestelmällä saatavaan tuottoon vaikuttaa 

säteilyn määrä, aurinkopaneelin ominaisuudet ja asentaminen (Motiva 2020a). 

 

Keskikulutus on aurinkosähköjärjestelmän mitoitusmenetelmä. Keskikulutuk-

sessa pyritään vuositasolla kattamaan suurin osa sähköntarpeesta. Keskikulu-

tukseen pohjautuvassa mitoituksessa on varauduttava ylijäämäsähkön syntymi-

seen. (Motiva 2020d.) 

 

Pohjakulutus on aurinkosähköjärjestelmän mitoitusmenetelmä. Pohjakulutuk-

sessa pyritään pienimmän jatkuvan sähkötehon tarpeen olevan yhtä suuri kuin 

paneelien yhteenlasketun nimellistehon. Pienin jatkuva sähköteho on päiväsai-

kaan. (Motiva 2020f.) 
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PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) on Euroopan komission 

yhteisen tutkimuskeskuksen luoma sovellus. Sen avulla voi saada tietoa aurin-

kosähköjärjestelmän suorituskyvystä ja auringon säteilyenergiasta eri puolilta 

maailmaa. (EU Science Hub 2019.) 

 

PV*SOL on Valentin-Softwaren ohjelma, jonka avulla saadaan mitoitettua aurin-

kosähköjärjestelmä. Järjestelmän suunnittelu perustuu kohteen sähkönkulutus-

tietoihin ja sijaintiin. Ohjelmassa voidaan tehdä mitoitus 3D:nä ja, sillä voidaan 

analysoida varjostuksen vaikutus mitoitukseen. (Valentin Software 2021.) 
 

Verkkoinvertterin eli vaihtosuuntaajan avulla saadaan muutettua paneelien ke-

räämä tasasähkö verkkoon syötettäväksi vaihtosähköksi (RT 103076, 2019, 2). 

Pienissä kohteissa käytetään 1-vaiheista invertteriä ja suuremmissa kohteissa 

3-vaiheista invertteriä. 3-vaiheisella invertterillä saadaan aurinkosähköjärjestel-

mästä yleensä suurin hyöty. (Motiva 2020c.) 

 

Wattipiikkiteholla (Wp) tarkoitetaan aurinkopaneelin enimmillään tuottamaa te-

hoa standardiolosuhteessa. Standardiolosuhteet täyttyvät, kun säteilymäärä on 

1000 W/m2, lämpötila on +25 astetta ja auringon spektriin vaikuttava ilmamassa 

(Air Mass AM) on 1,5. (RT 103076 2019, 2.) 
 

 

3 Aurinkoenergia  
 

 

3.1 Auringon säteily 
 

Auringosta säteilee maapallolle koko ajan säteilyenergiaa. Säteilyenergia syntyy 

fuusioreaktion seurauksena. Fuusioreaktiossa kaksi vetyatomin ydintä yhdistyy 

heliumatomiksi Auringon ytimessä. Saatu säteily muodostuu suorasta sätei-

lystä, hajasäteilystä sekä ilmakehän vastasäteilystä (kuva 1). Hajasäteily on il-

makehästä, pilvistä sekä maasta heijastuvaa säteilyä. Ilmakehän vastasäteily 

on hiilidioksidin, otsonin ja vesihöyryn aiheuttamaa lämmön säteilyä takaisin 

maanpinnalle. (Tahkokorpi ym. 2016, 11–14.) 
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Kuva 1.  Kokonaiskuva maahan tulevista eri säteily muodoista (Kuva: Tahko-

korpi ym. 2016, 12). 
 

Auringosta käyttöön saatavan energian ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä 

kuin monissa muissa energianlähteissä. Aurinkoenergian potentiaali on suuri, 

sillä tunnissa sitä saadaan ihmiskunnan vuoden tarpeen edestä. Enimmillään 

säteilyenergiaa Suomessa saadaan noin 1 000 W/m2 (Perälä 2017, 16), ja eni-

ten sitä saadaan touko-, kesä- ja heinäkuussa (Perälä 2017, 24). Optimiasen-

nossa keräinneliömetrille säteilyenergian määrä vuodessa on noin 1 100 kW/m2 

kohden Etelä-Suomessa (Tahkokorpi ym. 2016, 14). Suomessa aurinkosähköä 

voidaan käyttää koko vuoden käytettävissä kohteissa lisäenergiana, sillä talvella 

säteilyenergian määrä ei ole riittävä. (Motiva 2020b.) 
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Kuva 2.  Auringon säteilymäärä Suomessa ja Euroopassa (Kuva: PVGIS 

2021). 
 

 

3.2 Aurinkoenergian tulevaisuudessa 
 

Viimeisen 14 vuoden aikana asennetun aurinkosähkön määrä on yli satakertais-

tunut (Tahkokorpi ym. 2016, 135). Jatkuvasti laskevien hintojen myötä aurin-

kosähkön kilpailukyky energiamarkkinoilla paranee (Tahkokorpi ym. 2016, 191). 

Kuviossa 1 nähdään energialähteiden jakautuminen Suomen sähköntuotan-

nossa vuonna 2020. Tällä hetkellä aurinkosähköllä tuotetaan Suomessa vain 

0,4 % koko sähköntuotannosta (66 TWh), mutta kokonaisuudessaan uusiutu-

villa energianlähteillä tuotetaan 51 %. Eniten sähköä tuotetaan ydinvoimalla 

(33,9 %). (Energiateollisuus 2020.)  
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Kuvio 1.  Aurinkovoiman määrä Suomen sähköntuotannosta vuonna 2020 (Ku-

vio: Energiateollisuus 2020). 
 

Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön määrä kasvaa kuitenkin koko ajan. Vuo-

den 2019 aikana aurinkosähkön tuotanto kasvoi 64 % (77 MW). Pientuotan-

nosta (278 MW) aurinkosähkö kattaa noin 71 %. (Energiavirasto 2020.) Kuvasta 

3 nähdään, että Suomessa käytettävän aurinkosähkön määrä on kokonaisuu-

dessaan kasvanut vuoden 1991 yhdestä gigawattitunnista 178 gigawattituntiin 

(2019) (IEA 2020). 

 

 
Kuva 3.  Suomessa käytetyn aurinkosähkön määrä 1991–2019 (Kuva: IEA 

2020). 
 

Aurinkoenergian avulla saataisiin tulevaisuudessa korvattua fossiilisten polttoai-

neiden käyttöä ja näin vähennettyä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteen 

saavuttamiseksi aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää kehittämisessä vielä lisää, 

jotta siitä saataisiin entistä parempi energiaratkaisu. Suhteessa fossiiliseen- ja 
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ydinenergiaan, aurinkoenergian hyödyntämiseen kehityksessä ei ole käytetty 

paljoakaan resursseja. (Perälä 2017, 17.) 

 

Aurinkoenergian kehittämisellä voidaan saada lisättyä sen tehokkuutta sekä 

alentaa samalla hintoja. Kehityksen avulla voitaisiin mahdollisesti saavuttaa Eu-

roopan Unionin tavoitteet vähähiiliseen energiajärjestelmään (EU Science Hub 

2020.) sekä pystyttäisiin ratkaisemaan vuodenaikojen aiheuttamat haasteet 

pohjoismaissa. Vuoteen 2050 mennessä Euroopan Unioni on asettanut tavoit-

teekseen vähentää kasvihuonekaasujen määrää 80–95 %. Aurinkosähkötekno-

logian hinta on laskenut nopeammin kuin muiden energiateknologioiden hinnat 

ja sama trendi näyttää jatkuvan. (VTT 2015.) Ilman sähköverkkoon aiheutuvia 

muutoksia aurinkosähköllä voitaisiin tuottaa Suomen sähköenergiasta noin 3 % 

(Tahkokorpi ym. 2016, 190). 

 

Vuosina 2015–2020 aurinkosähkön määrä maailmanlaajuisesti on kasvanut 

vuosittain noin 50 % (EU Science Hub 2020). Maailmanlaajuisesti uusiutuvan 

energian kapasiteetti (kuva 4) on kasvanut kolmannekseen (2537 GW) huomioi-

den kaikki energianlähteet. Siitä aurinkoenergian määrä on 586 GW. Pitkäaikai-

sessa trendissä uusiutuvan energian määrä näyttää jatkavan kasvuaan, vaikka 

vuonna 2019 se hidastuikin. (IRENA 2020.)  

 

 
Kuva 4.  Uusiutuva ja uusiutumaton energiakapasiteetti 2001–2019 (Kuva: 

IRENA 2020). 
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4 Aurinkosähköjärjestelmä 
 

 

Aurinkosähköjärjestelmällä saadaan aurinkokennojen avulla tuotettua sähköä, 

jota voidaan järjestelmän avulla hyödyntää joko käyttöön tai varastointiin. Säh-

köverkkoon kytketty eli ON-GRID-järjestelmä on suuremmissa rakennuksissa 

järkevämpi vaihtoehto kuin verkkoon kytkemätön järjestelmä (OFF-GRID). Verk-

koon kytketyssä järjestelmässä sähkö voidaan syöttää rakennuksen omaan 

käyttöön, mutta myös myydä eteenpäin sähköverkkoon. Aurinkosähköjärjestel-

mässä tarvitaan aurinkopaneeleita sekä invertteriä. Aurinkopaneelit saadaan 

kytkettyä sähköverkkoon invertterin avulla. Sähkön käyttö rakennuksen omaan 

tarpeeseen on kannattavampaa kuin sen syöttäminen jakeluverkkoon. (Motiva 

2020d.) Aurinkopaneeleiden keskimääräinen ikä on 30 vuotta ja invertterin noin 

15 vuotta. Kuvassa 5 nähdään pääkomponentit, joita järjestelmään tarvitaan. 

 

 
Kuva 5.  Sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän pääkomponentit 

(Kuva: Tahkokorpi ym. 2016, 161). 
 

 

4.1 Aurinkopaneeli 
 

Säteilyenergian muuntaminen käytettäväksi energiaksi tapahtuu aurinkopanee-

leiden avulla. Auringon säteilyn sisältämät fotonit imeytyvät paneeleiden sisältä-

miin puolijohdemateriaaleihin. Tämän seurauksena elektronit irtoavat atomeis-

taan ja pääsevät vapaana liikkumaan puolijohdemateriaalissa. Tämä 
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muodostaa saatavan sähköenergian. (Motiva 2020b.) Kemiallisesti aurinkopa-

neelin rakenne on vakaa, jonka myötä paneelin käyttöikä on pitkä (Käpylehto 

2016, 59). 

 

Aurinkopaneeleissa käytetään puolijohdemateriaalina piikiekoissa p-tyyppistä ja 

paneelin pinnassa n-tyyppistä seosta. (Kuva 6). P-puolijohteessa sijaitsevat au-

kot ja n-puolijohteessa elektronit. Näiden puolijohdetyyppien väliin jää rajapinta, 

jonka kautta p-puolijohteen aukot ja n-puolijohteen elektronit siirtyvät vastakkai-

sille puolille. (Kuva 7). Tämän seurauksena rajapintaan syntyy tyhjennysalue, 

joka on paksuudeltaan alle millimetrin tuhannesosa. Sähköenergiaa syntyy, kun 

elektroni ja aukko yhdistyvät p- tai n-puolijohteessa. (Perälä 2017, 34–35.) 

 

 
Kuva 6.  Puolijohdemateriaalit paneelissa (Kuva: Perälä 2017, 41). 
 

 
Kuva 7.  Elektronit ja aukot siirtyvät vastakkaisille puolille puolijohdemateriaa-

leissa (Kuva: Perälä 2017, 36). 
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Aurinkopaneelit muodostuvat aurinkokennoista (kuva 8), jotka ovat rinnakkain 

tai sarjaan kytkettyjä. Verkkoon kytketyssä järjestelmässä yleensä paneelin ni-

mellistehoksi saadaan 200–330 Wp (Tahkokorpi ym. 2016, 137).  Yleisin val-

mistusmateriaali aurinkokennolle on pii (Si), joka voi olla yksi- tai monikiteinen. 

Toisenlaisia aurinkokennotyyppejä ovat CdTe-, CIGS- ja ohutkalvokennot. (Pe-

rälä 2017, 43.) Myynnissä olevista aurinkokennoista noin 90 % on piikideken-

noja (Motiva 2020b).  

 

 
Kuva 8.  Yksikiteinen aurinkokenno (Kuva: Perälä 2017, 41). 
 

Katolle asennettava piikennoaurinkopaneeli koostuu seitsemästä kerroksesta 

(kuva 9). Päällimmäisenä paneelissa on lasi, jonka tarkoituksena on pitää pa-

neeli kestävänä ja suojella aurinkokennoja. Käytettävä lasi on paksuudeltaan 

noin 2–4 millimetriä. Paneelin tuoton kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota la-

sin iskunkestävyyteen sekä valon- ja spektrin läpäisykykyyn. Aurinkokennon 

laadun kestävyys ja valonläpäisykyky varmistetaan kapseloinnoilla. Kapselointi-

aineena käytetään etyleenivinyyliasetaattia (EVA). Kapselointi suoritetaan aurin-

kokennon molemmin puolin. Alimpana paneelissa on takakalvo, jonka tarkoituk-

sena on suojata kennoja säältä ja kosteudelta sekä toimia sähköeristeenä. 

Yleensä takakalvo on valmistettu muovista. Kaikkia kerroksia pitää yhdessä 

yleensä alumiinista valmistettu kehys. Kosteuden suojaksi kehyksen yhtey-

dessä käytetään silikonitiivistettä. Aurinkopaneelin takapuolella sijaitsee jakora-

sia, jossa sijaitsee paneelin sähköjohdot. (Ecoprogetti 2021.) 
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Kuva 9.  Aurinkopaneelin rakenne (Kuva: Dupont 2021). 
 

 

4.1.1 Piikennot 
 

Yleisimmät käytössä olevat aurinkokennotyypit ovat yksi- tai monikidekennot. 

Nämä kennot valmistetaan piistä, joka on toiseksi yleisin alkuaine. Piikennot 

eroavat toisistaan valmistusmenetelmällä. (Lumo-Energia 2020.) Yksikiteiset 

aurinkokennot valmistetaan kasvattamalla luonnosta löytyvä piikide tankomuo-

toon. Tämän jälkeen piikide leikataan kennoiksi. (Erat Bruno ym. 2008, 124.) 

Yksikiteisessä kennossa elektroneilla on enemmän tilaa liikkua mikä tekee sen 

hyötysuhteesta paremman verrattuna monikiteiseen kennoon (Energysage 

2020a).  

 

Monikiteiset kennot valmistetaan sulattamalla piin eri ainesosia yhteen. Sula-

tettu pii muotoillaan kennoiksi. Huonomman hyötysuhteen syynä on se, että yh-

dessä kennossa on useampi piikide, jolloin elektronin liikkumistila pienenee. 

Monikidekennon etuna on halvempi hinta yksikidekennoon nähden (Energysage 

2020a.) sekä kyky muuttaa helpommin varjostuksen aiheuttaman eri suunnista 

tulevan valon sähköksi (Käpylehto 2016, 57).   
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Kuva 10.  Yksi- ja monikiteinen aurinkopaneeli (Kuva: Energysage 2020). 
 

 

4.1.2 Muut kennotyypit 
 

Toisenlaisia aurinkokennotyyppejä ovat ohutkalvokennot. Niitä valmistetaan kol-

mea erilaista. amorfisesta piistä (a-Si), kadmiumista ja telluurista (CdTe) sekä 

kuparista, indiumista, galliumista ja seleenistä (CIGS). (Perälä 2017, 43.) Ohut-

kalvokennoissa materiaaleina käytetään valoherkkää ainetta sekä pohjamateri-

aalina esimerkiksi lasia, muovia tai ruostumatonta terästä. Ohutkalvokennojen 

muodostamat paneelit eivät saa kerättyä säteilyenergiaa niin tehokkaasti kuin 

piikennoista muodostuneet paneelit, sillä ne päästävät läpi osan säteilystä. (Mo-

tiva 2020b.) Vaikka ohutkalvokennot ovat itsessään erittäin ohuita, voivat ne pa-

neelimuodossa olla paksuudeltaan yksi- ja monikidepaneeleiden kokoluokkaa 

(Energysage 2020b).  

 

 
Kuva 11.  Taittuva ohutkalvopaneeli (Kuva: SolarReviews 2020). 
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Tutkimusasteella on niin sanottuja kolmannen sukupolven kennoja, joita ovat 

nanokide-, joustavat ja keskittäviin järjestelmiin kehitetyt kennot. Nanokideken-

not koostuvat titaanidioksidihiukkasista. Hiukkaset pinnoitetaan väriainehiukka-

silla, jotka absorboivat säteilyä sekä käsitellään elektrolyyttiliuoksella. Joustavat 

kennot ovat ohutkalvokennojen kaltaisia erona, että niissä käytetään joustavaa 

pohjamateriaalia esimerkiksi muovia. Keskittävien järjestelmien kennot hyödyn-

tävät säteilyä keräävää linssiä tai peiliä, jonka myötä ei tarvita niin paljon kenno-

materiaalia. (Motiva 2020b.) 

 

 

4.2 Invertteri 
 

Aurinkopaneeli tuottaa tasasähköä, jonka vuoksi tarvitaan invertteri muutta-

maan se vaihtosähköksi (Perälä 2017, 78). Invertteri voi olla yksi- tai kolmivai-

heinen, mutta useimmiten kiinteistöissä sähköliittymät ovat kolmivaiheisia. Kol-

mivaiheisella invertterillä saadaan hyödynnettyä aurinkosähköä kolmessa 

vaiheessa oleville laitteille. Yleensä suurta sähkötehoa tarvitsevat laitteet on 

kytketty eri vaiheille. (Tahkokorpi ym. 2016, 145–147.) Samalla verkkoinvertteri 

voi syöttää jokaisesta vaiheesta ylijäämäsähköä verkkoon. Saatavan hyvityshin-

nan takia verkkoon ei kuitenkaan kannata tällä hetkellä syöttää energiaa kuin 

vähän, jos ollenkaan. (Perälä 2017, 78.) 

 

Invertterit, jotka liitetään sähköverkkoon, tulee täyttää joko suomalaisen SFS-

EN 50438 -standardin tai saksalaisen VDE-AR-N 4150:n mukaiset vaatimukset. 

Vaatimukset täyttävän invertterin arvioitu elinikä on yli 20 vuotta, mutta kustan-

nuslaskelmissa on varauduttava siihen, että se joudutaan järjestelmän eliniän 

aikana vaihtamaan kerran. (Tahkokorpi ym. 2016, 142.) 

 



18 

 
Kuva 12.  Invertteri, jolla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi (Kuva: Scanof-

fice 2021). 
 

 

4.3 Varastointi 
 

Aurinkosähköä on mahdollista varastoida. Verkkoon kytketyissä järjestelmissä 

varastointi on kuitenkin harvinaista, sillä tarvittaessa verkon kautta ostettu 

sähkö on halvempaa kuin markkinoilla olevat akut. (Motiva 2020b.) Osto-myyn-

tisähkön hintaeron ollessa suurempi alkaisi varastointi olla kannattavampaa. 

Aurinkoenergian käyttäminen yöllä voi kuitenkin olla syynä varastointijärjestel-

män hankkimiselle. (Käpylehto 2016, 81.) Varastoinnilla voidaan estää tai aina-

kin hidastaa sähkönkulutuksen paikallisten huipputehojen kasvua, vähentää yli-

jäämäsähkön syöttöä verkkoon sekä kasvattaa paikallisesti optimaalista 

tuotantokapasiteettia (El-tran 2019).  

 

Aurinkosähköä voidaan varastoida akkuihin tai pumppuvoimalaitoksiin. Pump-

puvoimalaitokset ovat vesivoimalaitoksia, joissa on kahdessa eri tasossa vesial-

taat (kuva 13). Ala-altaassa oleva vesi toimii normaalina vesivoimalaitoksena 

suuremman kulutuksen aikana. Pienen kulutuksen aikana vesi pumpataan 

ylemmällä tasolla olevaan altaaseen. Pumppuvoimalaitoksen rakentaminen on 

kallista ja tasojen vaatiman suuren korkeuseron tarve ei tee ratkaisusta kannat-

tavinta vaihtoehtoa. (STEK 2021.) 
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Kuva 13.  Pumppuvoimalaitoksen perusperiaate sähkön tuotannon ja varastoin-

nin aikana (Kuva: YLE 2015). 
 

Aurinkosähkön varastointi akkuihin ei ole myöskään suuremmissa kokoluokissa 

kovin kannattavaa, koska akut ovat vielä kalliita ja suurikokoisia (Perälä 2017, 

23). Akkutekniikat kehittyvät kuitenkin jatkuvasti ja hintojen laskiessa niistä tulee 

järkevä varastointi ratkaisu myös suuremmille kohteille. Bloomberg New Energy 

Financen mukaan vuonna 2015 akkujen hinnat laskivat 35 % (Tahkokorpi ym. 

2016, 136). 

 

Akkumarkkinoille on saatu lyijyakkujen rinnalle litiumakut, joita Saksassa on jo 

markkinoilla omakotitalojen järjestelmiin. Litiumakut eivät sisällä raskasmetal-

leja, jotka ovat ympäristölle haitallisia, lyijyakkujen tavoin. Litiumakkujen ongel-

mana on, etteivät ne siedä ylilatausta. Tämä tekee niistä epävakaita (Vantaan 

energia 2018) ja niihin kuluu harvinaista metallia (litiumia) (STEK 2021). 

 

Ylijäämäsähköä voidaan tarvittaessa hyödyntää käyttöveden lämmittämiseen. 

Invertterivalmistaja Froniuksella on tähän vaihtoehtoon Ohmpilot-tehosäädin. 

Tehosäätimen avulla saadaan ohjattua ylijäämäsähköä nollasta yhdeksään kilo-

wattiin, esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. (Elektroway 2021.) 

 

 
Kuva 14.  Litiumakku aurinkosähkön varastointiin (Kuva: Sunwind 2018). 
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4.4 Asentaminen 
 

 

4.4.1 Paneelin sijoittaminen 
 

Aurinkosähköjärjestelmän tuoton kannalta paneelien sijainti, suuntaus ja kallis-

tuskulmat ovat erittäin tärkeitä. Paneelit tulee sijoittaa varjottomaan paikkaan 

mieluiten etelään päin suunnattuna. Kuvasta 15 nähdään, että kaakkoon ja lou-

naaseen päin suunnattu paneeli tuottaa vuosittain 7 % vähemmän kuin etelään 

suunnattu paneeli. Heikon tuotannon vuoksi koilliseen, luoteeseen ja pohjoiseen 

päin ei aurinkopaneeleja kannata sijoittaa.   

 

 
Kuva 15.  Aurinkopaneelin suuntauksen prosentuaalinen vaikutus saatavaan 

vuotuiseen tuottoon (Kuva: Aurinkosahkoakotiin 2021). 
 

Suomessa optimikallistuskulmana on noin 45º (Tahkokorpi ym. 2016, 17.), jol-

loin saadaan parhain tuottavuus ympäri vuoden (Urakkamaailma 2021). Alle 

30º:een tai yli 60º:een asennuskulmassa saatava vuosituotanto heikkenee mer-

kittävästi (Lehto ym. 2017, 20). Paneelit tulee aina asentaa vähintään kymme-

nen asteen kulmaan vaakasuuntaan verrattuna, jotta ne pääsevät luontaisesti 

puhdistumaan (Electrotori 2021). Kuvassa 16 nähdään Helsingin alueella ole-

van järjestelmän tuoton muutos prosentteina suhteessa paneelin asennuskul-

maan. Asennuskulman ollessa 30 ja 40 astetta saadaan 99 % ja 100 % tuotto. 

Muissa asennuskulmissa tuotto alkaa laskea alle 95 %.  
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Kuva 16.  Aurinkosähköpaneelin asennuskulman vaikutus saatavaan tuottoon 

prosentteina Helsingin alueella (Kuva: Keravan energia 2020). 
 

Tärkeää on sijoittaa paneelit niin, että ne eivät aiheuta toisilleen varjostusta. Pa-

neelin tuotannon heikentymiseksi ei tarvita suurta varjostusta vaan pienelläkin 

on merkitystä paneelin tuottavuuteen (Lehto ym. 2017, 20). Sarjaan kytketyissä 

järjestelmissä yhden kennon varjostuminen voi vaikuttaa kaikkiin paneeleihin 

tuotantoa alentavasti (Perälä 2017, 93). Aurinkopaneelit toimivat parhaiten stan-

dardiolosuhteessa, jossa paneelin lämpötila on +25 celsius astetta. Tämän 

vuoksi kattopinnan ja paneelin väliin on hyvä jättää noin 10 cm:n ilmarako. (Pe-

rälä 2017, 52.) Paneelin lämpötila ilman rakoa voi kohota kesäpäivänä jopa 70 

asteeseen, jonka seurauksena sen tuotto voi laskea jopa 30 % (Lehto ym. 

2017, 22). 

 
 

4.4.2 Paneelin asentaminen 
 

Paneelien asentaminen tapahtuu katolle riippuen kattotyypistä. Tämä takaa no-

peasti asennettavan ja turvallisen aurinkopaneelijärjestelmän. Yleensä päämää-

ränä on reiätön asentaminen, eli kattoon ei tehdä reikiä. Huopa- ja peltikattoon 

reiät joudutaan usein tekemään, jolloin paneelit kiinnitetään kattotuoleihin tai 

ruoteisiin pitkillä ruuveilla. Katon vedenpitävyys taataan ruuvin tiivistämisellä tii-

vistemassalla sekä tiivisteellä. 

 



22 

 
Kuva 17.  Ankkuripultti tiivisteiden kanssa huopakatolla (Kuva: Aurinkovirta 

2021). 
 

Massoihin perustuvalla asennusjärjestelmällä kaltevuudeltaan alle kolmen as-

teen tasahuopakattoon voidaan tehdä reiätön asennus. Massana asennuksessa 

voidaan käyttää betonilevyä, joka mitoitetaan tuulikuormien perusteella. Kone-

saumatussa peltikatossa onnistuu reiätön asentaminen. Asentamisessa käyte-

tään kiinnikettä, joka puristetaan konesaumaan. (Käpylehto 2016, 160–167.)  

 

 
Kuva 18.  Aurinkopaneelit tasakattotelineillä (Kuva: Aurinkovirta 2021). 
 

 

4.5 Kierrättäminen 
 

Kasvavan aurinkosähköjärjestelmien kysynnän vuoksi tulevaisuudessa ne lisää-

vät myös jätemääriä. Mahdollinen tulevaisuuden skenaario syntyvistä aurinko-

paneelien jätemääristä nähdään kuvasta 19, joka on IRENAN ja IEA:n teke-

mästä raportista. Vuoteen 2030 mennessä syntyy arviolta 1,7 miljoonaa 
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käytöstä ajallaan poistuvaa paneelia ja 8 miljoonaa ennakkoon poistuvaa pa-

neelia. Vuoteen 2050 mennessä nämä luvut ovat arviolta kasvaneet 60 ja 78 

miljoonaan. 

 

Ainoastaan Euroopan unioni (EU) on toistaiseksi säätänyt jätesäädökset aurin-

kosähköjärjestelmille. Säädöksissä on määritetty aurinkosähköjärjestelmän ke-

räämisen, kierrättämisen ja kunnostamisen tavoitteet. Euroopan unionin sähkö- 

ja elektroniikkajätettä koskeva direktiivi säännöstelee, että kaikki EU:n alueelle 

tulevien aurinkopaneelien valmistajien tulee rahoittaa säädetyn keräyksen ja 

kierrätyksen hinta jokaiselle myyntiin tulevalle aurinkopaneelille.  

 

 
Kuva 19.  Skenaario tulevista aurinkopaneelien jätteistä 2016–2050 (Kuva: 

IRENA AND IEA-PVPS 2016). 
 

Käytettyjen aurinkopaneeleiden kierrättämisen myötä käyttöön saadaan paljon 

tärkeitä komponentteja sekä raaka-aineita. Näitä saatuja materiaaleja voidaan 

käyttää joko uusien aurinkopaneeleiden valmistamiseen tai myydä tavarapörs-

sissä. Näin saadaan turvattua raaka-aineiden riittävyys. Käytettyjen aurinkopa-

neelien kierrätyksellä saaduista raaka-aineista on saatu valmistettua 60 miljoo-

naa uutta paneelia vuoteen 2030 mennessä. 

 

Vuoteen 2050 mennessä kierrätyksen avulla saataisiin valmistettua 2 biljoonaa 

uutta paneelia. Useimmissa maissa aurinkopaneelit kuitenkin luokitellaan yleis- 



24 

tai teollisuusjätteeksi. Harvoin yleisjätteen säädökset sisältävät jätteen tarkem-

paa tutkimista tai sen oikeanlaista kierrättämistä. Poikkeuksena muun muassa 

Yhdysvaltojen ja Japanin säädökset, joissa nämä huomioidaan. (IRENA AND 

IEA-PVPS 2016.) 

 

 

4.6 Paloturvallisuus 
 

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuudessa on otettava huomioon rakennusma-

teriaalien palonkestävyys, rakenteiden kantavuus, eristävyys sekä osastoita-

vuus. Järjestelmä ei saa vaikuttaa rakennuksesta poistumiseen tai pelastus- ja 

sammutustehtäviin haittaavasti. Sammutuslaitteistojen ja paloilmoittimien ta-

paan on aurinkosähköjärjestelmä säännöllisen tarkastuksen alainen. Pelastus-

suunnitelmassa tulee huomioida aurinkosähköjärjestelmä ja siitä on tehtävä ris-

kikartoitus. Toiminnanharjoittajia sisältävässä kiinteistössä tulee laatia 

kunnossapito-ohjelma, joka ylläpitää sähköturvallisuutta. Niin kuin muillakin säh-

kölaitteilla, tulee aurinkosähköjärjestelmällä olla koulutettu laitteistovastaava. 

(Lehto ym. 2017, 38–39.)  

 

 

5 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 
 

 

5.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on selvittää aurinkosähköjärjestelmän kan-

nattavuus Ruokolahden kunnan liikuntahalliin ja koulukeskukseen sekä saada 

aiheesta kattava kokonaisuus toimeksiantajalle. Kannattavuuden selvittäminen 

tapahtuu tarkasteltavaan kohteeseen mitoitettujen erikokoisten aurinkosähköjär-

jestelmien pohjalta. Työn tavoitteena on myös tehdä alustava selvitys mahdolli-

sista aurinkosähköjärjestelmien tarjoajista kohteeseen. Alustava tarjouspyyntö 

tehdään sähkönkulutustietojen perusteella.  
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5.2 Opinnäytetyössä käytettävät menetelmät 
 

Opinnäytetyössä käytetään kvantitatiivisia menetelmiä. Opinnäytetyössä hyö-

dynnetään kirjoihin ja internet-aineistoihin perustuvia lähteitä. Mitoituksessa 

hyödynnetään toimeksiantajan kautta saatuja sähkönkulutustietoja sekä muita 

tarpeellisia tietoja tarkasteltavasta kohteesta. Tarvittavat laskelmat tehdään 

hyödyntäen laskentaohjelmia ja laskentakaavoja. PV-GIS-laskuria hyödynne-

tään auringonsäteilyn saamiseksi. Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa hyö-

dynnetään PV*SOL-ohjelman 3D versiota. Laskelmat tehdään Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmalla. Työssä vertaillaan mitoituksesta ja laskelmista saa-

tavia tuloksia. Laskelmien ja mitoituksen tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä 

ne tehdään hyödyntäen ammattikäyttöön tarkoitettua ohjelmaa sekä vakiintu-

neita laskentakaavoja. Saadut tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, joten ne 

eivät ole täsmällisen tarkkoja.  

 

 

5.3 Energiantuoton laskenta 
 

Opinnäytetyöhön tarvittavat aurinkosähköjärjestelmien energiantuottojen las-

kennat tehdään Ympäristöministeriön julkaiseman Aurinko-oppaan 2012 mu-

kaan.  Sähkönkulutustietojen ja säteilytietojen avulla voidaan selvittää tarvitta-

van tuoton määrä tarkasteltavan kohteen aurinkosähköjärjestelmään. 

Sähkönkulutustietoja tarkastellaan toukokuusta elokuuhun. Tuona ajankohtana 

saadaan eniten aurinkosähköä vuodessa. Sähkönkulutuksesta lasketaan pohja- 

ja keskikulutus tuntikohtaisia kulutustietoja hyödyntäen. Pohjakulutus lasketaan 

min-funktiolla ja keskikulutus keskiarvofunktiolla.  

 

Liikuntahallilla ja koulukeskuksella ovat omat tuntikohtaiset sähkönkulutustie-

tonsa. Laskelmat tehdään kolmelle eri järjestelmävaihtoehdolle. Säteilytiedot 

haetaan PVGIS-sovelluksesta. PVGIS on Euroopan komission yhteisen tutki-

muskeskuksen (Joint Research Centre (JRC)) luoma sovellus, josta saadaan 

tarkat tiedot kohteen säteilymääristä tarkasteltaville kuukausille. Energiantuotto 

lasketaan hyödyntämällä aurinko-oppaan laskentakaavoja. Aurinko-opas 2012 
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käsittelee Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 laskentaa. Energi-

antuoton laskentaa käytetään tukena mitoituksessa. 

 

 

5.4 Aurinkosähköjärjestelmän mitoittaminen 
 

Aurinkosähköjärjestelmän mitoittaminen tehdään Valentin Softwaren PV*SOL-

ohjelmalla. Mitoittaminen tehdään tarkasteltaville vaihtoehdoille, minkö jälkeen 

saadaan laskettua vaihtoehtojen kannattavuuksia. Mitoittaminen tehdään 3D-

versiona. Tämä edes auttaa mahdollisimman luotettavan lopputuloksen saa-

mista. Ohjelmasta löytyy hyvä valikoima eri valmistajien aurinkopaneeleita ja in-

verttereitä. (Valentin Software 2021.) 

 

PV*SOL-ohjelma on aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua ja mitoittamista var-

ten kehitetty ohjelma. Ohjelmalla voidaan mitoittaa pienemmän ja suuremman 

kokoluokan järjestelmiä. Sen avulla voidaan mitoittaa järjestelmiä, joissa hyö-

dynnetään akkuteknologiaa varastointiin. PV*SOL-ohjelma käyttää Meteonorm 

7.3:sen ilmastodataa, jonka avulla ohjelma huomioi kohteen ilmaston mitoitus-

vaiheessa. (Valentin Software 2021.) 

 

Mahdollisimman todenmukaisen lopputuloksen saamiseksi kannattaa mitoituk-

sessa käyttää kohteeseen tulevien laitteistojen tietoja. Mitoituksessa käytetään 

toimeksiantajalta saatuja sähkönkulutustietoja. Mitoituksen alussa ohjelmasta 

valitaan kohteeseen halutun järjestelmän muoto ja kohteen sijainti. Tässä opin-

näytetyössä mitoitettava aurinkosähköjärjestelmä on verkkoon kytketty. Ohjel-

massa voidaan valita muun muassa verkkoon kytketty järjestelmä akkuvaras-

toinnilla tai kokonaan verkkoon kytkemätön järjestelmä. Sijaintina käytetään 

Lappeenrantaa, joka on lähin ohjelmasta löytyvä sijainti tarkasteltavaan kohtee-

seen nähden. Ohjelmaan lisätyn sähkönkulutustietojen perusteella päästään mi-

toittamaan aurinkosähköjärjestelmää. Saatujen alustavien tarjouksien pohjalta 

tehdään myös simulointi, jotta saadaan selvitettyä vaihtoehtojen kannattavuu-

det. 
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5.5 Kannattavuuksien laskenta 
 

Tässä opinnäytetyössä kannattavuutta arvioidaan nykyarvo-, takaisinmaksuajan 

ja sisäisen koron menetelmällä. Yhdessä näitä voidaan käyttää kannattavuuden 

mittareina. Aurinkosähköjärjestelmän pääasiallinen hinta muodostuu investointi-

kustannuksesta, johon sisältyy tarvikkeet, huolto- ja käyttökustannukset sekä 

asennus (Erat ym. 2008, 164). Investoinnin jälkeen kustannuksia tulee oikeas-

taan vain rikki menevien osien korvaamisesta ja mahdollisista paneelien puhdis-

tuskustannuksista. Muuttuvia kustannuksia ei aiheudu polttoaineen hankin-

nasta, minkä takia tuottaa aurinkosähköjärjestelmä lähes ilmaista sähköä. 

(Tahkokorpi ym. 2016, 187–188.)  

 

 

5.5.1 Nykyarvomenetelmä 
 

Nykyarvomenetelmä on kannattavuuden mittari, jolla selvitetään diskonttaa-

malla laskentakorkokannalla investoinnin tuotot ja kustannukset (nettotuotto) 

nykyhetkeen. Saatua investoinnin nykyarvoa verrataan investointikustannuk-

seen.  Diskonttauksen jälkeen nettotuoton tulee olla nolla tai suurempi, jotta in-

vestointi on kannattavaa. (Eklund & Kekkonen 2011, 116.) 

 

 

5.5.2 Takaisinmaksuaika 
 

Takaisinmaksuajan menetelmässä selvitetään, kuinka monen vuoden päästä in-

vestoinnista saadut nettotuotot ylittävät investointikustannuksen. Investointi on 

kannattava, kun takaisinmaksuaika alittaa investoinnin kestoajan. Tulos ei ole 

kuitenkaan luotettava, jos takaisinmaksuaika alittaa investoinnin kestoajan vain 

vähän. (Kuntaliitto 2007.) Takaisinmaksuajan menetelmä ei ota huomioon rahan 

aika-arvoa, joten se soveltuu parhaiten lyhytaikaisten investointien laskentaan 

(Eklund & Kekkonen 2011, 121). Takaisinmaksuaika voidaan laskea korotto-

mana ja korollisena.  
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5.5.3 Sisäinen korko 
 

Sisäinen korko on investoinnin kannattavuuden mittari (Pankkiasiat 2021). Se 

on diskonttauskorko, jonka mukaan nettonykyarvoksi saadaan nolla. Laskennal-

lisesti sitä voidaan pitää investoinnin tuottoprosenttina. (Tahkokorpi ym. 2016, 

188.) Investoinnin kannalta suurempi sisäinen korko on parempi (Vehmanen, 

2008). Sisäinen korko lasketaan käyttämällä Excelin sisäistä korkofunktiota.  

 

 

6 Tarkasteltava kohde 
 

 

Tarkasteltavana kohteena opinnäytetyölle toimii Ruokolahden koulukeskus ja 

liikuntahalli. Ruokolahti on yli 440-vuotias kunta Etelä-Karjalassa, joka kuuluu 

Etelä-Suomen lääniin. Asukkaita kunnassa on noin 5000. Kunnan asukkaat 

ovat jakaantuneet 90 eri kylälle ja palvelut ovat keskittyneet Rasilan keskustaa-

jamaan. (Ruokolahti 2021.) Suurin osa kunnan henkilökunnasta työskentelee 

koulukeskuksessa. Kunnan alueella on nykyisin yksi käytössä oleva koulu sekä 

liikuntahalli. Koulukeskus on rakennettu vuonna 2018 ja liikuntahalli vuonna 

2011. 

 

Kunnan toiminnassa pyritään takaamaan toimivat palvelut sekä hyvä asuin-

paikka kuntalaisille. Arvoina kuntastrategiassa ovat yhteistyökykyisyys, taloudel-

listen realiteettien tunnistaminen sekä muuntautumiskykyisyys. Tavoitteena 

strategiassa on ympäristönäkökulmien sisällyttäminen osaksi toimintaa ja suun-

nittelua. Tämä voidaan mahdollistaa esimerkiksi ympäristöystävällisimmillä ma-

teriaaleilla ja rakennusten energiatehokkuudella. (Ruokolahti 2021.) 
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Kuva 20.  Ruokolahti kartalla (Kuva: Paikkatietoikkuna 2021). 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää aurinkosähköjärjestelmän kannatta-

vuutta liikuntahallin ja koulukeskuksen käyttöön. Toimeksiantajalta saatujen tie-

tojen mukaan koulurakennuksessa toimii kunnan keskuskeittiö, joka toimittaa 

koulun lisäksi ruokaa vanhainkodeille. Tämän vuoksi jäähdytys ja kylmäkoneet 

ovat päällä myös kesällä. Muualla koulukeskuksessa ei ole kesällä jäähdytystä 

ja liikuntahallissa ei ole jäähdytystä ollenkaan. Liikuntahallissa on käytössä il-

malämpöpumput. Rakennukset ja käyttövesi lämpiävät kaukolämmöllä. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän sijoituspaikkana toimii alustavasti liikuntahallin katto 

soveltuvuuden takia. Liikuntahallin ja koulukeskuksen katto on bitumivuorattu. 

Liikuntahallilla on loiva betonirakenteinen harjakatto. Tämä tulee huomioida pa-

neelien asettelussa, jotta paneelit eivät aiheuta toisilleen varjostusta. Muita var-

jostukseen vaikuttavia tekijöitä ovat katon ympäri kiertävä korkeampi reuna 

sekä ilmanvaihtojärjestelmä. Kuvassa 21 on ilmakuva liikuntahallista ja koulu-

keskuksesta. Liikuntahalli sijaitsee kuvan oikeassa reunassa.  
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Kuva 21.  Ruokolahden koulukeskus ja liikuntahalli (Kuva: Paikkatietoikkuna 

2021). 
 

Opinnäytetyössä tarkastellaan kolmea eri mahdollista vaihtoehtoratkaisua pe-

rustuen sähkönkulutustietoihin. Tarkasteltavassa kohteessa sähköntoimittajana 

toimii Imatran Seudun Sähkö Oy. Toimeksiantaja toimitti Imatran Seudun Säh-

költä saadut tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot. Mitoitus tehdään vuoden 2020 

touko-elokuun sähkönkulutustietojen perusteella.  

 

 

6.1 Liikuntahallin sähkönkulutus 
 

Aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen tarvittavissa laskelmissa käytetään lii-

kuntahallin tuntikohtaisia sähkönkulutustietoja ajalta 1.5.2020–31.8.2020. Lii-

kuntahallin sähkönkulutus vuoden 2019 aikana oli 288 030 kWh. Taulukossa 1 

nähdään liikuntahallin pohja- ja keskikulutuksen keskiarvo tarkasteluun käytettä-

vältä ajanjaksolta.  

 

Taulukko 1.  Liikuntahallin pohja- ja keskikulutuksen keskiarvo touko-elokuu 
2020. 

Liikuntahalli Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 
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Pohjakulutus 

(kWh) 

18,22 19,87 21,22 22,26 

Keskikulutus 

(kWh) 

21,37 26,89 27,69 31,04 

 

 
Kuvio 2.  Liikuntahallin kesäkuun 2020 tuntikohtainen kulutuskeskiarvo. 
 

 

6.2 Koulukeskuksen sähkönkulutus 
 

Koulukeskuksen aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen käytetään tuntikohtai-

sia sähkönkulutustietoja ajalta 1.5.2020–31.8.2020. Vuonna 2019 kokonaissäh-

könkulutus oli 537 066 kWh. Sähkönkulutuksen oletetaan olevan madaltunut il-

manvaihtojärjestelmän energian optimoinnin käyttöönoton myötä. Seuraavassa 

taulukossa nähdään koulukeskuksen pohja- ja keskikulutuksen keskiarvo tar-

kasteltavalta ajanjaksolta. 

 

Taulukko 2.  Koulukeskuksen pohja. ja keskikulutuksen keskiarvo touko-elokuu 
2020. 

Koulukeskus Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Pohjakulutus 

(kWh) 

32,87 30,73 34,73 35,62 

Keskikulutus 

(kWh) 

48,50 45,63 44,81 53,20 
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Kuvio 3.  Koulukeskuksen kesäkuun 2020 tuntikohtainen kulutuskeskiarvo. 
 

 

7 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus 
 

 

Aurinkosähköjärjestelmän mitoittaminen tehdään käyttäen PV*SOL-ohjelmaa. 

Ohjelmasta ei löydy Ruokolahdelle ilmastotietoja, joten mitoituksessa käytetään 

lähimpänä olevaa sijaintia Lappeenrantaa. Jokaiselle vaihtoehtoratkaisulle mää-

ritetään neljä erikokoista järjestelmää tuntikohtaisten sähkönkulutustietojen poh-

jalta. Mitoituksessa käytetään Jinko Solarin Cheetah Perc JKM335M-60 aurin-

kopaneeleita ja Froniuksen soveltuvia inverttereitä. Paneelien suuntaus 

mitoituksessa on etelään. Arvio aurinkosähköpaneelin avaimet käteen hinnasta 

saadaan Finsolarin nettisivuilta. Järjestelmään soveltuvien invertterien hintatie-

dot saadaan Europe Solarstoren nettisivuilta. 

 

Investoinnin kannattavuutta arvioidaan nettonykyarvon, takaisinmaksuajan ja si-

säisen korkokannan menetelmillä. Laskelmat toteutetaan Microsoft Excelillä 

hyödyntäen kaavojen lisäksi myös valmiita funktioita. Investointia voidaan pitää 

kannattavana, kun nettonykyarvo on nolla tai suurempi. Takaisinmaksuajan tu-

lisi olla mahdollisimman lyhyt. Sisäinen korko vähintään nollaa suurempi, mielui-

ten mahdollisimman suuri. 
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Investoinnin kannattavuuslaskelmissa huomioidaan investointituki 20 %. Laskel-

missa käytetään sähkönhintana toimeksiantajalta saatua 0,13 €/kWh. Myyn-

tisähkön hintana laskelmissa käytetään 0,03 €/kWh. Vuosittaisena sähkönhin-

nan nousuna käytetään 2 % ja vuosittaisena järjestelmän tuotantotehon laskuna 

0,5 %. Laskelmissa laitteiston ikä on 30 vuotta, jonka puolessa välissä huomioi-

daan invertterin vaihto diskontattuna. Laskentakorkokantana käytetään 3,5 %.  

 

Herkkyysanalyysin avulla tarkastellaan kannattavuuksia vielä tarkemmin säh-

könhinnan nousun ja laskun sekä investointikustannusten muutoksien pohjalta. 

Kannattavuuslaskelmien pohjalta tehdään kolme eri herkkyysanalyysia. Ensim-

mäisessä herkkyysanalyysissä tarkastellaan vuosittaisen sähkön hinnan nou-

sun aiheuttamaa muutosta sisäiseen korkoon sekä nettonykyarvoon. Herkkyys-

analyysi saadaan toteutettua muuttamalla kannattavuuslaskelmissa olevaa 

vuosittaista sähkönhinnan nousua (2,0 %). Analyysi tehdään prosenteilla 1,5, 

2,5 ja 3,5. Herkkyysanalyysi tehdään laskentakorkokannan ollessa 3,5 % ja 6 

%. Samalla periaatteella tehdään herkkyysanalyysi sähkönhinnan laskun vaiku-

tuksesta investointien kannattavuuksiin. 

 

Kolmannessa herkkyysanalyysissä tarkastellaan investointikustannuksen ai-

heuttamaa muutosta investointikustannuksen ja tuottojen nykyarvon erotukseen 

sekä sisäiseen korkoon. Investointikustannusta lasketaan 10 % ja 20 % sekä 

nostetaan 10 % ja 20 %.  

 

 

7.1 Liikuntahalli 
 

 

7.1.1 Mitoitus PV*SOL- ohjelmalla 
 

Liikuntahallin sähkönkulutuksen pohjalta mitoitetaan järjestelmät tehoiltaan 25 

kWp, 31 kWp, 42 kWp ja 56 kWp. Taulukossa 3 nähdään mitoituksesta saadut 

tulokset. Omakulutusasteen perusteella kannattavin vaihtoehto ei ole 56 kWp:n 

tehoinen järjestelmä. Omaan käyttöön saadaan eniten aurinkosähköä 42 kWp:n 
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järjestelmästä omakulutusasteen ollessa vielä tarpeeksi lähellä 100 %. Vaikka 

25 kWp ja 31 kWp kokoluokan järjestelmissä on hyvä omakulutusaste, jää 

niissä tuotto 10 000 kWh pienemmäksi kuin 42 kWp kokoluokan järjestelmässä. 

 

Taulukko 3.  Erikokoisten järjestelmien tuottavuus vuodessa liikuntahalli. 
Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 

Omakulutusaste 99,9 % 99,7 % 95,5 % 88,8 % 

Tuotto 22 336 kWh 27 749 kWh 37 433 kWh 50 660 kWh 

Omaan kulutukseen 22 325 kWh 27 666 kWh 35 762 kWh 45 017 kWh 

Myyntiin 11 kWh 83 kWh 1 671 kWh 5 643 kWh 

 

 

7.1.2 Investoinnin kannattavuus 
 

Nykyarvomenetelmällä kaikkien mitoitettujen kokoluokkien investoinnit ovat kan-

nattavia. 56 kWp tehoinen järjestelmä on investointikustannukseltaan kallein, 

mutta se myös tuottaa eniten. Takaisinmaksuajoiksi saadaan korottomana 8–9 

vuotta ja korollisena 9–12 vuotta, jotka ovat kaikki hyviä arvoja. Sisäisellä ko-

rolla tarkasteltuna investoinnit kaikissa kokoluokissa ovat kannattavia. Parhain 

sisäinen korko on pienimmällä kokoluokalla (13,2 %). 42 kWp ja 56 kWp tehoi-

silla järjestelmillä sisäinen korko on sama (11,3 %).  

 

Taulukko 4.  Liikuntahalliin mitoitettujen järjestelmien kannattavuuslaskelmat. 

Järjestelmän koko (kWp) 25 31 42 56 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 62 854 € 62 863 € 101 782 € 130 472 € 

Erotus 39 446 € 34 136 € 57 972 € 74 080 € 

Takaisinmaksuaika koroton 8 vuotta 9 vuotta 9 vuotta 9 vuotta 
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Takaisinmaksuaika korollinen 9 vuotta 12 vuotta 11 vuotta 11 vuotta 

Sisäinen korko 13,2 % 10,6 % 11,3 % 11,3 % 

 

 

7.1.3 Herkkyysanalyysi 
 

Ensimmäisessä herkkyysanalyysissä huomataan (liite 1), että vuosittaisen säh-

kön hinnan noustessa tuottojen nykyarvo ja sisäinen korko kasvaa. Sähkönhin-

nan muuttuessa kahden prosentin sisällä voidaan todeta investoinnin olevan 

kannattava kaikissa eri kokoluokissa, sillä tuottojen nykyarvo pysyy investointi-

kustannusta suurempana. Laskentakorkokannan ollessa 6 % (liite 2) huoma-

taan, että investointi pysyy kannattavana, vaikka korkokanta kasvaa. Laskenta-

korkokantaa 3,5 verrattuna investointikustannuksen ja tuottojen nykyarvon 

erotus on huomattavasti pienempi 6 %:n laskentakorkokannalla.  

 

Sähkönhinnan laskiessa huomataan laskentakorosta riippumatta sisäisen koron 

laskevan alle 10 % (liitteet 3 & 4). Nettonykyarvo pysyy suurimmaksi osaksi in-

vestointikustannusta suurempana. Laskentakorkokannan ollessa 6 % yksi jär-

jestelmä (31 kWp) menee miinukselle, kun sähkönhintaa lasketaan 3,5 %. 

 

Taulukossa 5 esitetään toisen herkkyysanalyysin tuloksia eli investointikustan-

nuksen muutoksen vaikutus investointikustannuksen ja tuottojen nykyarvon ero-

tukseen sekä sisäiseen korkoon. Hinnan ollessa 20 % ja 10 % alkuperäistä in-

vestointikustannusta alhaisempi, kasvaa tuotto noin 2 000–10 000 €. Samalla 

sisäinen korko kasvaa noin 1–3 %. Investointikustannuksen hinnan noustessa 

10 ja 20 %, laskee saatava tuotto noin 2 000–12 000 €. Sisäinen korko laskee 

noin 1–3 %.  

 

Taulukko 5.  Investointikustannuksen muutoksen vaikutus liikuntahalliin mitoi-
tettujen järjestelmien nettonykyarvoon ja sisäiseen korkoon. 

Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 
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-20 % 
44 128 € 39 882 € 66 734 € 85 359 € 

16,4 % 13,4 % 14,2 % 14,2 % 

-10 % 
41 787 € 37 009 € 62 353 € 79 719 € 

14,6 % 11,9 % 12,6 % 12,6 % 

0 % 
39 446 € 34 136 € 57 972 € 74 080 € 

13,2 % 10,6 % 11,3 % 11,3 % 

+10 % 
37 105 € 31 264 € 53 591 € 68 441 € 

11,9 % 9,6 % 10,2 % 10,2 % 

+20 % 
34 764 € 28 391 € 49 210 € 62 802 € 

10,9 % 8,7 % 9,3 % 9,2 % 

 

 

7.2 Koulukeskus 
 

 

7.2.1 Mitoitus PV*SOL-ohjelmalla 
 

Koulukeskuksen sähkönkulutuksen pohjalta mitoitetaan järjestelmät tehoiltaan 

25 kWp, 31 kWp, 56 kWp ja 78 kWp. Taulukossa 6 nähdään mitoituksesta saa-

dut tulokset. Omakulutusasteen perusteella kaikki vaihtoehdot ovat vielä hyviä. 

Suurimmassa kokoluokassa (78 kWp) omakulutusaste putoaa kuitenkin alle 95 

%:n.  Omaan käyttöön saadaan siitä kuitenkin eniten aurinkosähköä. Vaikka 25 

kWp ja 31 kWp kokoluokan järjestelmissä on hyvä omakulutusaste, jää niissä 

tuotto reilusti pienemmäksi verrattuna kahteen suuremman kokoluokan järjestel-

mään. 

 

Taulukko 6.  Erikokoisten järjestelmien tuottavuus vuodessa koulukeskus. 
Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

Omakulutusaste 99,9 % 99,9 % 97,9 % 93,9 % 
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Tuotto 22 336 kWh 27 749 kWh 50 607 kWh 67 020 kWh 

Omaan kulutukseen 22 317 kWh 27 717 kWh 49 528 kWh 62 943 kWh 

Myyntiin 20 kWh 32 kWh 1 079 kWh 4 077 kWh 

 

 

7.2.2 Investoinnin kannattavuus 
 

Nykyarvomenetelmällä kaikkien mitoitettujen kokoluokkien investoinnit ovat kan-

nattavia. 78 kWp tehoinen järjestelmä on investointikustannukseltaan kallein, 

mutta se myös tuottaa eniten. Takaisinmaksuajoiksi saadaan korottomana 8 

vuotta ja korollisena 9–10 vuotta, jotka ovat kaikki hyviä arvoja. Sisäisellä ko-

rolla tarkasteltuna investoinnit kaikissa kokoluokissa ovat kannattavia. Parhain 

sisäinen korko on pienimmillä kokoluokilla (13,2 % ja 13,3 %). Toiseksi suurim-

malla (56) kokoluokan järjestelmällä sisäinen korko on 12,2 % ja suurimmalla 

12,1 %. 

 

Taulukko 7.  Koulukeskukseen mitoitettujen järjestelmien kannattavuuslaskel-
mat. 

Järjestelmän koko (kWp) 25 31 56 78 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 62 837 € 78 047 € 140 142 € 179 896 € 

Erotus 39 429 € 49 320 € 83 749 € 107 216 € 

Takaisinmaksuaika koroton 8 vuotta 8 vuotta 8 vuotta 8 vuotta 

Takaisinmaksuaika korollinen 9 vuotta 9 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 

Sisäinen korko 13,2 % 13,3 % 12,2 % 12,1 % 
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7.2.3 Herkkyysanalyysi 
 

Koulukeskuksen aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskelman herkkyys-

analyysissä huomataan (liitteet 5 & 6), että vuosittaisen sähkön hinnan nous-

tessa tuottojen nykyarvo ja sisäinen korko kasvaa. Vaikka vuosittainen sähkön 

hinta muuttuu, voidaan todeta investoinnin olevan kannattava kaikissa eri koko-

luokissa, sillä tuottojen nykyarvo pysyy investointikustannusta suurempana. 

Laskentakorkokannan muuttuessa korkeammaksi pysyy investointi kannatta-

vana, vaikka investointikustannuksen ja tuottojen nykyarvon erotus on huomat-

tavasti pienempi.  

 

Sähkönhinnan laskiessa nettonykyarvo pysyy laskentakorosta huolimatta inves-

tointikustannusta suurempana (liitteet 7 & 8). Sisäinen korko laskee alle 10 %, 

mutta viittaa vielä kannattavaan investointiin. Näin ollen kaikki mitoitetut järjes-

telmät ovat kannattavia. 

 

Taulukossa 8 esitetään investointikustannuksen muutoksen vaikutus investointi-

kustannuksen ja tuottojen nykyarvon erotukseen sekä sisäiseen korkoon. Hin-

nan ollessa 20 % ja 10 % alkuperäistä investointikustannusta alhaisempi, kas-

vaa tuotto noin 2 000–14 000 €. Samalla sisäinen korko kasvaa noin 1–3 %. 

Investointikustannuksen hinnan noustessa 10 ja 20 %, laskee saatava tuotto 

noin 2 000–15 000 €. Sisäinen korko laskee noin 1–3 %.  

 

Taulukko 8.  Investointikustannuksen muutoksen vaikutus kannattavuuteen 
koulukeskukseen mitoitettujen järjestelmien nettonykyarvoon ja si-
säiseen korkoon. 

Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

-20 % 
44 111 € 55 065 € 95 028 € 121 752 € 

16,4 % 16,6 % 15,2 % 15,2 % 

-10 % 
41 770 € 52 193 € 89 388 € 114 484 € 

14,6 % 14,8 % 13,5 % 13,5 % 

0 % 39 429 € 49 320 € 83 749 € 107 216 € 
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13,2 % 13,3 % 12,2 % 12,1 % 

+10 % 
37 089 € 46 447 € 78 110 € 99 948 € 

11,9 % 12,1 % 11,0 % 11,0 % 

+20 % 
34 748 € 43 575 € 72 471 € 92 680 € 

10,9 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 

 

 

7.3 Liikuntahalli ja koulukeskus 
 

 

7.3.1 Mitoitus PV*SOL-ohjelmalla 
 

Liikuntahallin ja koulukeskuksen sähkönkulutuksen pohjalta mitoitetaan järjes-

telmät tehoiltaan 59 kWp, 92 kWp, 115 kWp ja 134 kWp. Taulukossa 9 nähdään 

mitoituksesta saadut tulokset. Omakulutusasteen perusteella kaikki vaihtoehdot 

ovat hyviä. Suurimmassa kokoluokassa omakulutusaste putoaa kuitenkin alle 

95 %:n.  Siitä kuitenkin saadaan eniten aurinkosähköä omaan käyttöön, vaikka 

myyntiin meneekin eniten. Pienimmissä järjestelmissä omakulutusaste on hyvä, 

mutta niillä ei riitä tuotto kattamaan sähkönkulutusta. 

 

Taulukko 9.  Erikokoisten järjestelmien tuottavuus vuodessa liikuntahallin ja 
koulukeskuksen sähkönkulutuksessa. 

Järjestelmän koko 

(kWp) 
59 92 115 134 

Omakulutusaste 99,9 % 98,8 % 96,4 % 93,8 % 

Tuotto 52 645 kWh 77 239 kWh 97 980 kWh 114 700 kWh 

Omaan kulutukseen 52 609 kWh 76 283 kWh 94 480 kWh 107 592 kWh 

Myyntiin 36 kWh 956 kWh 3 501 kWh 7 108 kWh 
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7.3.2 Investoinnin kannattavuus 
 

Liikuntahallin ja koulukeskuksen yhteissähkönkulutukseen perustuva tuottojen 

nykyarvo on suurempi kuin investointikustannus tarkasteltavissa kokoluokissa 

(taulukko 10). Suurimmalla kokoluokalla (134 kWp) saadaan suurin voitto, mutta 

sen investointikustannus on myös suuri. Järjestelmä saadaan kaikissa kokoluo-

kissa maksettua takaisin korottomana 8–10 vuoden sisällä ja korollisena 10–12 

vuoden sisällä. Käyttöaikaa järjestelmälle jää yli puolet takaisinmaksun päätyt-

tyä. Sisäinen korko on kaikissa kokoluokissa hyvä. Suurin arvo saadaan pienim-

mällä järjestelmällä (12,3 %) ja pienin suurimmalla järjestelmällä (10,1 %). 

 

Taulukko 10. Liikuntahalliin ja koulukeskukseen mitoitettujen järjestelmien kan-
nattavuuslaskelmat. 

Järjestelmän koko 

(kWp) 
59 92 115 134 

Investointikustannus 58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 148 122 € 215 377 € 268 293 € 307 598 € 

Erotus 89 234 € 123 148 € 142 082 € 159 844 € 

Takaisinmaksuaika 

koroton 
8 vuotta 9 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 

Takaisinmaksuaika 

korollinen 
10 vuotta 11 vuotta 12 vuotta 12 vuotta 

Sisäinen korko 12,3 % 11,4 % 10,3 % 10,1 % 

 

 

7.3.3 Herkkyysanalyysi 
 

Liikuntahallin ja koulukeskuksen aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskel-

man herkkyysanalyysissä huomataan (liitteet 9 & 10), että vuosittaisen sähkön-

hinnan noustessa tuottojen nykyarvo ja sisäinen korko kasvaa. Investointi tode-

taan olevan kannattava kaikissa eri kokoluokissa, sillä tuottojen nykyarvo pysyy 
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investointikustannusta suurempana. Investointikustannuksen ja tuottojen nyky-

arvon erotus on huomattavasti pienempi laskentakorkokannan muuttuessa kor-

keammaksi, mutta investointi pysyy kannattavana.  

 

Toisessa herkkyysanalyysissä huomataan, että laskentakoron ollessa 6 % (liite 

12) suurimpien kokoluokkien nettonykyarvot jäävät pienemmäksi kuin järjestel-

mien investointikustannukset, kun sähkönhinta laskee 2,5 % tai 3,5 %. Muiden 

järjestelmien nettonykyarvot ovat investointikustannuksia suurempia. Sisäinen 

korko jää herkkyysanalyysissä alle 10 %.   

 

Investointikustannuksen muutoksen vaikutus investointikustannuksen ja tuotto-

jen nykyarvon erotukseen sekä sisäiseen korkoon nähdään taulukossa 11. Hin-

nan ollessa 20 % ja 10 % alkuperäistä investointikustannusta alhaisempi, kas-

vaa tuotto noin 2 000–30 000 €. Samalla sisäinen korko kasvaa noin 1–3 %. 

Investointikustannuksen hinnan noustessa 10 ja 20 %, laskee saatava tuotto 

noin 2 000–30 000 €. Sisäinen korko laskee noin 1–3 %.  

 

Taulukko 11. Investointikustannuksien muutosten vaikutus liikuntahalliin ja kou-
lukeskukseen mitoitettujen järjestelmien nettonykyarvoon ja sisäi-
seen korkoon. 

Järjestelmän koko 

(kWp) 
59 92 115 134 

-20 % 
101 012 € 141 594 € 167 324 € 189 395 € 

15,4 % 14,3 % 13,0 % 12,7 % 

-10 % 
95 123 € 132 371 € 154 703 € 174 620 € 

13,7 % 12,7 % 11,5 % 11,3 % 

0 % 
89 234 € 123 148 € 142 082 € 159 844 € 

12,3 % 11,4 % 10,3 % 10,1 % 

+10 % 
83 345 € 113 925 € 129 461 € 145 069 € 

11,1 % 10,3 % 9,3 % 9,1 % 

+20 % 77 457 € 104 702 € 116 840 € 130 294 € 
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10,2 % 9,3 % 8,4 % 8,2 % 

 

 

7.4 Tarjous 
 

Alustavia tarjouksia pyydettiin useilta aurinkosähköjärjestelmiä toimittavilta yri-

tyksiltä. Tarjoukset saatiin kahdelta lähialueen yritykseltä. Tarjoukset pyydettiin 

avaimet käteen -periaatteella kohteiden sähkönkulutusten perusteella. Tarjouk-

set tehtiin ilman kohteessa käyntiä. Molemmissa tarjouksissa liikuntahalliin ja 

koulukeskukseen tarjottiin omaa järjestelmää (taulukko 12).  

 

Yritys 1. tarjoukseen sisältyy ZnShine- 305 aurinkopaneelit, Sofar Solar WIFI -

verkkoinvertteri, tarvittavat kattoasennus tarvikkeet ja dc-kaapelit. Hintaan ei si-

sälly kaapelointia invertterin ja keskuksen välillä. Yritys 2 käyttää Trinasolarin 

Honey M paneeleita ja invertterinä joko Froniusta tai Huaweita. 

 

Taulukko 12. Saadut alustavat tarjoukset aurinkosähköjärjestelmään. 
Tarjous yhteensä, alv 0 % Liikuntahalli Koulukeskus 

Yritys 1 30,5 kW 35 000 € 48,8 kW 54 500 € 

Yritys 2 60 kW 46 200 € 90 kW 67 500 € 

 

 

7.4.1 Simulointi PV*SOL-ohjelmalla 
 

Saatujen tarjousten perusteella tehdään simulointi PV*SOL-ohjelmalla liikunta-

hallille ja koulukeskukselle. Taulukossa 13 nähdään yritys 1. tarjouksen perus-

teella tehdystä simuloinnista saadut tulokset. Omakulutusaste on molemmissa 

järjestelmä vaihtoehdoissa hyvä ja omaan kulutukseen saadaan suurin osa tuo-

tosta. Taulukossa 14 nähdään yritys 2. saadun tarjouksen pohjalta tehdyn simu-

loinnin tulokset. Omakulutusaste on molemmissa järjestelmissä noin 90 % ja 

omaan käyttöön saadaan suurin osa tuotetusta sähköstä. 
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Taulukko 13. Järjestelmien tuottavuus vuodessa yritys 1. 

Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

Omakulutusaste 99,6 % 99,1 % 

Tuotto 27 145 kWh 42 717 kWh 

Omaan kulutukseen 27 044 kWh 42 342 kWh 

Myyntiin 101 kWh 375 kWh 

 

Taulukko 14. Järjestelmien tuottavuus vuodessa yritys 2. 
Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

Omakulutusaste  88,0 % 90,8 % 

Tuotto  52 888 kWh  80 706 kWh 

Omaan kulutukseen  46 575 kWh  73 331 kWh 

Myyntiin  6 313 kWh  7 374 kWh 

 

 

7.4.2 Investoinnin kannattavuus 
 

Saatujen tarjousten pohjalta tehdään kannattavuuslaskelmat käyttäen alusta-

vista tarjouksista saatavia tietoja sekä aiemmin luvussa 7 kannattavuuslaskel-

missa käytettyjä arvoja. Investointikustannukset lasketaan arvonlisäveroprosen-

tilla 0 ja niissä huomioidaan 20 % tuki. Yritysten alustavissa tarjouksissa ovat eri 

kokoluokan järjestelmät, joten täsmällistä vertailua ei voida tehdä. Kannatta-

vuuslaskelmista saadut tulokset vastaavat aiemmin luvussa 7 tehtyjä kannatta-

vuuslaskelmien tuloksia. 

 

Taulukko 15. Tarjouksen pohjalta mitoitettujen järjestelmien kannattavuuslaskel-
mat yritys 1. 

Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 
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Tuottojen nykyarvo 76 198 € 119 445 € 

Erotus 41 871 € 66 593 € 

Takaisinmaksuaika koroton 9 vuotta 9 vuotta 

Takaisinmaksuaika korollinen 11 vuotta 11 vuotta 

Sisäinen korko 10,8 % 11,0 % 

 

Taulukko 16. Tarjouksen pohjalta mitoitettujen järjestelmien kannattavuuslaskel-
mat yritys 2. 

Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 135 303 € 211 328 € 

Erotus 95 711 € 151 922 € 

Takaisinmaksuaika koroton 6 vuotta 6 vuotta 

Takaisinmaksuaika korollinen 7 vuotta 7 vuotta 

Sisäinen korko 16,7 % 17,4 % 

 

 

7.4.3 Herkkyysanalyysi 
 

Alustavien tarjousten perusteella tehdään herkkyysanalyysi aurinkosähköjärjes-

telmän kannattavuuslaskelmiin. Analyysissä huomataan (liitteet 13,14,17 & 18) 

että, tuottojen nykyarvo ja sisäinen korko kasvaa vuosittaisen sähkön hinnan 

noustessa. Tuottojen nykyarvo pysyy molemmissa tarjouksissa investointikus-

tannusta suurempana. Näin ollen investointi on kannattavaa, vaikka laskenta-

korko kasvaa 3,5 %:sta 6 %:iin.  

 

Toisen herkkyysanalyysin perusteella alustavat tarjoukset ovat kannattavia las-

kentakorosta riippumatta. Yritys 1. herkkyysanalyysin nettonykyarvot ovat lä-
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hellä nollaa toisin kuin yritys 2. Sisäinen korko laskee yritys 1. herkkyysanalyy-

sissä alle 10 %. Yritys 2. järjestelmien sisäiset korot pysyvät yli 10 % laskenta-

korosta riippumatta.  

 

Toinen herkkyysanalyysi tehdään investointikustannusten muutosten perus-

teella. Analyysissä tarkastellaan investointikustannuksen ja tuottojen nykyarvon 

erotusta sekä sisäistä korkoa. Yritys 1. tarjouksen perusteella tehty herkkyys-

analyysi nähdään taulukossa 17. Vaikka investointikustannuksen hinta nousisi 

10–20 % pysyy sisäinen korko ja saatava tuotto kannattavina. Hinnan laskiessa 

10–20 % investoinnin kannattavuus paranee alkuperäisistä arvoista. Yritys 2. 

tarjouksen perusteella tehty herkkyysanalyysi nähdään taulukossa 18.  Hinnan 

noustessa tai laskiessa 10–20 % pysyy investointi kannattavana. 

 

Taulukko 17. Investointikustannuksen muutoksen vaikutus yritys 1. järjestelmien 
nettonykyarvoon ja sisäiseen korkoon. 

Yritys 1 
Liikuntahalli 

30,5 kW 

Koulukeskus 

48,8 kW 

-20 % 
101 012 € 141 594 € 

15,4 % 14,3 % 

-10 % 
95 123 € 132 371 € 

13,7 % 12,7 % 

0 % 
89 234 € 123 148 € 

12,3 % 11,4 % 

+10 % 
83 345 € 113 925 € 

11,1 % 10,3 % 

+20 % 
77 457 € 104 702 € 

10,2 % 9,3 % 
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Taulukko 18. Investointikustannuksen muutoksen vaikutus yritys 2. järjestelmien 
nettonykyarvoon ja sisäiseen korkoon. 

Yritys 2 
Liikuntahalli 60 

kW 

Koulukeskus 

90 kW 

-20 % 
103 629 € 163 803 € 

20,7 % 21,5 % 

-10 % 
99 670 € 157 863 € 

18,5 % 19,2 % 

0 % 
95 711 € 151 922 € 

16,7 % 17,4 % 

+10 % 
91 751 € 145 982 € 

15,2 % 15,8 % 

+20 % 
87 792 € 140 041 € 

14,0 % 14,5 % 

 

 

8 Pohdinta  
 

 

Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät entistä enemmän ja niiden kehitys edistyy 

myös pohjoismaiden olosuhteissa.  On entistä kannattavampaa sijoittaa aurin-

kosähköjärjestelmiin varsinkin, kun entistä enemmän panostetaan ympäristöys-

tävällisempiin sähköntuotantoratkaisuihin. Aurinkosähköjärjestelmien hinnat 

ovat vuosien mittaan laskeneet, mutta nyt ne alkavat tasaantumaan. Varastointi 

suuremmassa kokoluokassa ei ole kuitenkaan vielä kannattavaa, mutta niiden 

oletetaan vielä laskevan sekä tekniikoiden parantuvan. Tarkasteltavassa koh-

teessa voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa miettiä varastointiratkaisua esimer-

kiksi käyttöveden lämmittämisen muodossa. 

 

Alla olevasta kuviosta nähdään yksi vaihtoehtoskenaario akkujen 

hintakehitykselle. Tässä skenaariossa nähdään, että akkujen hinnat tulevat 
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seuraavan kymmenen vuoden aikana laskemaan kohtuulliselle tasolle. 

Skenaario on tehty BloombergNEF:n tekemän tutkimustulosten pohjalta. 

Tutkimuksessa akkujen hinnat ovat laskeneet vuodesta 2013 668 dollarista 137 

dollariin vuoteen 2020 mennessä (Renewable Energy World 2020). 

Mahdollisten hintojen laskun myötä avautuu myös suuremmille 

aurinkosähköjärjestelmille mahdollisuus sähkön varastointiin taloudellisesta 

näkökulmasta.  

 

 
Kuvio 4.  Tehokkuus-suuntaviivalla tehty trendiskenaario akkujen hintakehityk-

sestä. 
 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää aurinkosähköjärjestelmän 

kannattavuus. Kohteena liikunta ja koulukeskus. Toimeksiantajan kanssa alus-

tavasti mietittiin ratkaisua, jossa liikuntahallin ja keskuskeittiön sähkönkulutus 

saataisiin tuotettua aurinkosähköllä. Tämän vuoksi mitoitukset toteutettiin kol-

melle eri ratkaisuvaihtoehdolle: liikuntahalli, koulukeskus sekä liikuntahalli ja 

koulukeskus. Tehty työ on hyödyllinen toimeksiantajalle ja jatkossa sitä voidaan 

käyttää toimeksiantajan tarpeiden mukaisesti.  

 

Mitoitetut järjestelmät osoittautuivat kaikki kannattaviksi. Kannattavimmaksi 

vaihtoehdoksi osoittautuu tilan käytön ja käytännöllisten syiden takia omat jär-

jestelmät liikuntahallille ja koulukeskukselle. Käytännöllisinä syinä ovat tasasäh-

könmuuntamiseen tarvittavat invertterit sekä tarvittavat johdotukset. Kannatta-

vuuslaskelmien ja herkkyysanalyysin perusteella kaikki järjestelmät ovat 

kannattavia. 
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Kokoluokan valinnassa tulee huomioida investointikustannus sekä se, että suu-

rin osa tuotetusta sähköstä menee omaan käyttöön ja ostosähköä ei tarvittaisi 

niin paljon. Tarvittaessa voidaan myös selvittää ratkaisuvaihtoehtoa, jossa kou-

lukeskuksen osalta katettaisiin ainoastaan keskuskeittiön sähkönkulutus.  

 

Opinnäytetyöhön pyydettiin tarjouksia useilta lähialueen yrityksiltä. Alustavia tar-

jouksia saatiin kahdelta Etelä-Karjalassa toimivalta yritykseltä. Työhön saadut 

alustavat tarjoukset ovat molemmat kannattavia laskelmien sekä herkkyysana-

lyysien pohjalta. Molemmissa tarjouksissa ostosähkön määrää katetaan hyvin ja 

omakulutusaste pysyy lähellä 100 %. Lopullisen päätöksen tekemiseen on tar-

jouksen tekijöiden hyvä tehdä kohteeseen katselmus kokonaiskuvan saa-

miseksi.    

 

Aurinkosähköjärjestelmän avulla saadaan vähennettyä sähköverkosta tulevan 

energian käyttöä. Tämän vuoksi aurinkosähköllä saadaan vähennettyä synty-

vien hiilidioksidipäästöjen määrää. PV*SOL-ohjelmalla saadaan järjestelmän 

mitoituksen yhteydessä arvio vähentyneistä hiilidioksidipäästöistä vuositasolla. 

Seuraavassa kuviossa nähdään eri järjestelmä kokojen vähentyneet hiilidioksi-

dipäästöt.  

 

 
Kuvio 5.  Hiilidioksidipäästöjen väheneminen vuodessa eri aurinkosähköjärjes-

telmien kokoluokilla. 
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Vähentyneiden päästöjen takia aurinkosähköjärjestelmää pidetään myös ympä-

ristöystävällisemmän imagon nostajana. Tämä sopisi Ruokolahden kunnan kun-

tastrategian toimintamalliin, jossa projekteissa ja hankinnoissa pidetään mie-

lessä myös ympäristöasiat. Samalla hyödyntäen paikallisia yrityksiä 

järjestelmän toimittamiseen ja asentamisen. Koulukeskukselle ja liikuntahallille 

aurinkosähköjärjestelmä on erittäin hyvä ratkaisu, sillä niissä on päiväsaikaan 

kulutusta, jolloin säteilyenergiaa saadaan eniten. 

 

Aurinkosähköjärjestelmien kierrättämisen myötä saadaan uudelleen kierrätettyä 

luonnonvaroja ja näin tehtyä siitä luonnon kannalta entistä parempi ratkaisu. 

Aurinkosähkö tulee jatkossakin olemaan yksi varteenotettavista energiantuotan-

tomuodoista, ja sen avulla energiasta saadaan fossiilivapaampaa. Tämän 

vuoksi siihen kannattaa panostaa. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tekeminen Ruokolahden kunnalle on ollut 

mieluisaa. Työssä on pystytty hyödyntämään aiemmin opittuja asioita sekä sy-

ventämään tietämystä aurinkoenergiasta sekä järjestelmien mitoittamisesta. 

Työn aikana kriittinen ajattelu sekä tiedonkeruutaidot ovat vahvistuneet. Koko-

naisuudessaan tehty työ on antanut uutta näkemystä, ja samalla vahvistanut 

ammatillista osaamista sekä saatua koulutusta.  
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Liite 1 1(1) 

 
 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus liikuntahalliin mitoitettujen 
järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 

1,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 59 005 € 59 014 € 95 550 € 122 483 € 

Erotus 35 597 € 30 287 € 51 740 € 66 091 € 

Sisäinen korko 12,7 % 10,2 % 10,8 % 10,8 % 

      

2,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 67 051 €  67 061 € 108 579 € 139 185 € 

Erotus 43 643 € 38 334 € 64 769 € 82 793 € 

Sisäinen korko 13,7 % 11,1 % 11,8 % 11,8 % 

 

3,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 76 636 € 76 648 € 124 101 € 159 082 € 

Erotus 53 228 € 47 921 € 80 291 € 102 690 € 

Sisäinen korko 14,6 % 12,1 % 12,8 % 12,7 % 

 



Liite 2 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus liikuntahalliin mitoitettujen 
järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 6 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 

1,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 43 444 € 43 451 € 70 351 € 90 182 € 

Erotus 20 460 € 15 424 € 27 591 € 34 582 € 

Sisäinen korko 12,9 % 10,4 % 11,1 % 11,0 % 

      

2,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 48 549 € 48 556 € 76 618 € 100 778 € 

Erotus 25 565 € 20 530 € 35 858 € 45 178 € 

Sisäinen korko 13,9 % 11,4 % 12,1 % 11,9 % 

      

3,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 54 556 € 54 564 € 88 345 € 113 248 € 

Erotus 31 572 € 26 538 € 45 586 € 57 648 € 

Sisäinen korko 14,9 % 12,4 % 13,1 % 12,9 % 

 

 

 

 

 

 



Liite 3 1(1) 

 

 
Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus liikuntahalliin mitoitettujen 
järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 

-1,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 41 644 € 41 650 € 67 435 € 86 444 € 

Erotus 18 236 € 12 923 € 23 625 € 30 052 € 

Sisäinen korko 9,7 % 7,2 % 7,9 % 7,9 % 

      

-2,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 37 506 €  37 511 € 60 735 € 77 855 € 

Erotus 14 098 € 8 785 € 16 925 € 21 463 € 

Sisäinen korko 8,8 % 6,3 % 6,9 % 6,9 % 

 

-3,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 43 810 € 56 392 € 

Tuottojen nykyarvo 33 967 € 33 972 € 55 004 € 70 509 € 

Erotus 10 559 € 5 245 € 11 194 € 14 116 € 

Sisäinen korko 7,8 % 5,3 % 6,0 % 5,9 % 

 

 



Liite 4 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus liikuntahalliin mitoitettujen 
järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 6 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 42 56 

-1,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 32 158 € 32 162 € 52 074 € 66 753 € 

Erotus 9 173 € 4 136 € 9 315 € 11 153 € 

Sisäinen korko 10,0 % 7,5 % 8,2 % 8,0 % 

      

-2,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 29 391 €  29 395 € 47 594 € 61 010 € 

Erotus 6 407 € 1 369 € 4 834 € 5 410 € 

Sisäinen korko 9,0 % 6,5 % 7,2 % 7,1 % 

 

-3,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 42 760 € 55 600 € 

Tuottojen nykyarvo 26 992 € 26 996 € 43 709 € 56 030 € 

Erotus 4 008 € -1 031 € 950 € 430 € 

Sisäinen korko 8,0 % 5,6 % 6,3 % 6,1 % 

 

 



Liite 5 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus koulukeskukseen mitoitettu-
jen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

1,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 58 990 € 73 268 € 131 560 € 168 880 € 

Erotus 35 582 € 44 541 € 75 168 € 96 200 € 

Sisäinen korko 12,7 % 12,8 % 11,7 % 11,6 % 

      

2,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 67 034 € 83 259 € 149 500 € 191 909 € 

Erotus 43 626 € 54 532 € 93 108 € 119 229 € 

Sisäinen korko 13,6 % 13,8 % 12,6 % 12,6 % 

      

3,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 76 616 € 95 161 € 170 871 € 219 343 € 

Erotus 53 208 € 66 434 € 114 479 € 146 663 € 

Sisäinen korko 14,6 % 14,8 % 13,6 % 13,6 % 

 



Liite 6 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus koulukeskukseen mitoitettu-
jen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 6 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

1,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 43 433 € 53 945 € 96 865 € 124 343 € 

Erotus 20 449 € 25 919 € 41 265 € 52 879 € 

Sisäinen korko 12,9 % 13,2 % 11,9 % 11,8 % 

      

2,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 48 536 € 60 284 € 108 247 € 138 954 € 

Erotus 25 552 € 32 258 € 52 647 € 67 489 € 

Sisäinen korko 13,9 % 14,1 % 12,8 % 12,8 % 

      

3,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 54 542 € 67 744 € 121 641 € 156 147 € 

Erotus 31 558 € 39 717 € 66 041 € 84 683 € 

Sisäinen korko 14,9 % 15,1 % 13,8 % 13,8 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus koulukeskukseen mitoitettu-
jen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

-1,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 41 633 € 51 710 € 92 850 € 119 190 € 

Erotus 18 225 € 22 983 € 36 458 € 46 509 € 

Sisäinen korko 9,7 % 9,9 % 8,7 % 8,7 % 

      

-2,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 37 496 € 46 572 € 83 625 € 107 347 € 

Erotus 14 088 € 17 845 € 27 232 € 34 666 € 

Sisäinen korko 8,8 % 8,9 % 7,8 % 7,7 % 

      

-3,5 % 

Investointikustannus 23 408 € 28 727 € 56 392 € 72 680 € 

Tuottojen nykyarvo 33 958 € 42 177 € 75 734 € 97 218 € 

Erotus 10 550 € 13 451 € 19 342 € 24 537 € 

Sisäinen korko 7,8 % 7,9 % 6,8 % 6,7 % 

 



Liite 8 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus koulukeskukseen mitoitettu-
jen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 6 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
25 31 56 78 

-1,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 32 149 € 39 931 € 71 700 € 92 039 € 

Erotus 9 165 € 28 026 € 16 100 € 20 575 € 

Sisäinen korko 10,0 % 10,2 % 8,9 % 8,9 % 

      

-2,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 29 383 € 36 495 € 65 531 € 84 120 € 

Erotus 6 399 € 8 469 € 9 931 € 12 656 € 

Sisäinen korko 9,0 % 9,2 % 7,9 % 7,9 % 

      

-3,5 % 

Investointikustannus 22 984 € 28 026 € 55 600 € 71 464 € 

Tuottojen nykyarvo 26 985 € 33 516 € 60 182 € 77 254 € 

Erotus 4 001 € 5 490 € 4 582 € 5 790 € 

Sisäinen korko 8,0 % 8,3 % 7,0 % 6,9 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus liikuntahalliin ja koulukes-
kukseen mitoitettujen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ol-
lessa 3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
59 92 115 134 

1,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 139 052 € 202 189 € 251 864 € 288 763 € 

Erotus 80 164 € 109 960 € 125 653 € 141 009 € 

Sisäinen korko 11,8 % 10,9 % 9,8 % 9,6 % 

      

2,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 158 014 € 229 760 € 286 209 € 328 140 € 

Erotus 99 126 € 137 531 € 159 998 € 180 386 € 

Sisäinen korko 12,8 % 11,9 % 10,8 % 10,6 % 

      

3,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 180 602 € 262 605 € 327 123 € 375 048 € 

Erotus 121 714 € 170 375 € 200 912 € 227 294 € 

Sisäinen korko 13,8 % 12,9 % 11,8 % 11,5 % 
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 Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus liikuntahalliin ja koulukes-
kukseen mitoitettujen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ol-
lessa 6 %. 
 

 Järjestelmän 

koko (kWp) 
59 92 115 134 

1,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

102 381 € 148 868 € 185 442 € 212 610 € 

Erotus 44 285 € 57 786 € 61 158 € 67 382 € 

Sisäinen korko 12,0 % 11,1 % 10,0 % 9,8 % 

      

2,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

114 411 € 166 360 € 207 232 € 237 593 € 

Erotus 56 315 € 75 278 € 82 948 € 92 365 € 

Sisäinen korko 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,8 % 

      

3,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

128 568 € 186 945 € 232 874 € 266 991 € 

Erotus 70 472 € 95 863 € 108 590 € 121 763 € 

Sisäinen korko 14,0 % 13,0 % 11,9 % 11,7 % 



Liite 11 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus liikuntahalliin ja koulukeskuk-
seen mitoitettujen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 
3,5 %. 
 

 Järjestelmän koko 

(kWp) 
59 92 115 134 

-1,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 98 138 € 142 698 € 177 757 € 203 709 € 

Erotus 39 250 € 50 468 € 51 546 € 56 044 € 

Sisäinen korko 8,9 % 8,0 % 6,9 % 6,7 % 

      

-2,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 88 387 € 128 519 € 160 094 € 183 549 € 

Erotus 29 499 € 36 289 € 33 884 € 35 759 € 

Sisäinen korko 7,9 % 7,0 % 5,9 % 5,7 % 

      

-3,5 % 

Investointikustan-

nus 

58 888 € 92 230 € 126 211 € 147 754 € 

Tuottojen nykyarvo 80 047 € 116 392 € 144 988 € 166 229 € 

Erotus 21 159 € 24 163 € 18 777 € 18 475 € 

Sisäinen korko 6,9 % 6,0 % 5,0 % 4,7 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus liikuntahalliin ja koulukeskuk-
seen mitoitettujen järjestelmien kannattavuuksiin laskentakoron ollessa 6 
%. 
 

 Järjestelmän 

koko (kWp) 
59 92 115 134 

-1,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

75 783 € 110 192 € 137 265 € 157 375 € 

Erotus 17 687 € 19 111 € 12 981 € 12 147 € 

Sisäinen korko 9,1 % 8,1 % 7,1 % 6,9 % 

      

-2,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

69 263 € 100 712 € 125 455 € 143 835 € 

Erotus 11 167 € 9 630 € 1 171 € -1 393 € 

Sisäinen korko 8,1 % 7,2 % 6,1 % 5,9 % 

      

-3,5 % 

Investointikus-

tannus 

58 096 € 91 082 € 124 284 € 145 228 € 

Tuottojen nyky-

arvo 

63 610 € 92 492 € 115 215 € 132 095 € 

Erotus 5 513 € 1 410 € -9 069 € -13 133 € 

Sisäinen korko 7,1 % 6,2 % 5,1 % 4,9 % 

 



Liite 13 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus investoinnin kannattavuu-
teen laskentakoron ollessa 3,5 %, yritys 1. 
 

 Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

1,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 71 532 € 112 131 € 

Erotus 37 205 € 59 279 € 

Sisäinen korko 10,3 % 11,0 % 

    

2,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 81 287 € 127 422 € 

Erotus 46 960 € 74 570 € 

Sisäinen korko 11,3 % 11,5 % 

    

3,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 92 907 € 145 637 € 

Erotus 58 580 € 92 785 € 

Sisäinen korko 12,3 % 12,5 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus investoinnin kannattavuu-
teen laskentakoron ollessa 6 %, yritys 1. 
 

 Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

1,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 52 668 € 82 560 € 

Erotus 20 245 € 32 492 € 

Sisäinen korko 11,0 % 11,2 % 

    

2,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 58 856 € 92 261 € 

Erotus 26 433 € 42 193 € 

Sisäinen korko 12,0 % 12,1 % 

    

3,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 66 139 € 103 677 € 

Erotus 33 716 € 53 609 € 

Sisäinen korko 12,9 % 13,1 % 

 



Liite 15 1(1) 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus investoinnin kannattavuuteen 
laskentakoron ollessa 3,5 %, yritys 1 

 Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

-1,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 50 485 € 79 138 € 

Erotus 16 158 € 26 286 € 

Sisäinen korko 7,4 % 7,6 % 

    

-2,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 45 469 € 71 275 € 

Erotus 11 142 € 18 423 € 

Sisäinen korko 6,4 % 6,6 % 

    

-3,5 % 

Investointikustannus 34 327 € 52 852 € 

Tuottojen nykyarvo 41 178 € 64 549 € 

Erotus 6 851 € 11 698 € 

Sisäinen korko 5,4 % 5,7 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus investoinnin kannattavuuteen 
laskentakoron ollessa 6 %, yritys 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yritys 1 Liikuntahalli 30,5 kW Koulukeskus 48,8 kW 

-1,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 38 985 € 61 111 € 

Erotus 6 562 € 11 043 € 

Sisäinen korko 8,1 % 8,2 % 

    

-2,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 35 631 € 55 853 € 

Erotus 3 208 € 5 786 € 

Sisäinen korko 7,1 % 7,3 % 

    

-3,5 % 

Investointikustannus 32 423 € 50 068 € 

Tuottojen nykyarvo 32 722 € 51 294 € 

Erotus 299 € 1 227 € 

Sisäinen korko 6,1 % 6,3 % 



Liite 17 1(1) 

 

 

Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus investoinnin kannattavuu-
teen laskentakoron ollessa 3,5 %, yritys 2. 
 

 Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

1,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 127 018 € 198 387 € 

Erotus 87 426 € 138 982 € 

Sisäinen korko 16,2 % 16,9 % 

    

2,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 144 338 € 225 440 € 

Erotus 104 746 € 166 034 € 

Sisäinen korko 17,2 % 17,9 % 

    

3,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 164 972 € 257 667 € 

Erotus 125 380 € 198 261 € 

Sisäinen korko 18,2 % 18,8 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan nousun vaikutus investoinnin kannattavuu-
teen laskentakoron ollessa 6 %, yritys 2. 
 

 Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

1,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 93 521 € 146 068 € 

Erotus 54 720 € 88 290 € 

Sisäinen korko 16,5 % 17,3 % 

    

2,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 104 510 € 163 232 € 

Erotus 65 709 € 105 453 € 

Sisäinen korko 17,5 % 18,3 % 

    

3,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 117 441 € 183 429 € 

Erotus 78 641 € 125 651 € 

Sisäinen korko 18,5 % 19,3 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus investoinnin kannattavuuteen 
laskentakoron ollessa 3,5 %, yritys 2. 
 

 Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

-1,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 89 645 € 140 014 € 

Erotus 50 052 € 80 609 € 

Sisäinen korko 13,3 % 13,9 % 

    

-2,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 80 737 € 126 102 € 

Erotus 41 145 € 66 697 € 

Sisäinen korko 12,3 % 12,9 % 

    

-3,5 % 

Investointikustannus 39 592 € 59 405 € 

Tuottojen nykyarvo 73 119 € 114 204 € 

Erotus 33 527 € 54 798 € 

Sisäinen korko 11,3 % 11,9 % 
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Vuosittaisen sähkönhinnan laskun vaikutus investoinnin kannattavuuteen 
laskentakoron ollessa 6 %, yritys 2. 
 

 Yritys 2 Liikuntahalli 60 kW Koulukeskus 90 kW 

-1,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 58 104 € 108 120 € 

Erotus 19 304 € 50 342 € 

Sisäinen korko 11,6 % 14,4 % 

    

-2,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 63 269 € 98 818 € 

Erotus 24 468 € 41 039 € 

Sisäinen korko 12,6 % 13,4 % 

    

-3,5 % 

Investointikustannus 38 800 € 57 779 € 

Tuottojen nykyarvo 58 104 € 90 752 € 

Erotus 19 304 € 32 974 € 

Sisäinen korko 11,6 % 12,4 % 
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ZnShine solar-aurinkopaneeli tekniset tiedot. 
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Honey M-aurinkopaneeli tekniset tiedot. 
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