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Tämä työ on kirjallisuuskatsaus ja työn tavoitteena on selvittää, kannattaisiko
aurinkoenergian käyttöä lisätä. Työssä selvitetään aurinkoenergiaan liittyvät taustat,
haasteet, hyödyt, hinnat ja mahdollisuudet.
Aurinkoenergia kuuluu uusiutuviin energialähteisiin. Uusiutuvia energialähteitä halutaan
käyttää enemmän kuin mitä nykyään käytetään johtuen mm. siitä, että niiden käyttö ei
aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Joidenkin tutkimusten mukaan hiilidioksidipäästöjä
pidetään isoimpana syynä ilmastonmuutokseen. Uusiutuvien energialähteiden käyttöön
liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä.
Työssä selvisi yhtenä oleellisimpana asiana, että aurinkoenergia toimii energialähteenä
tietyissä tilanteissa. Ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ja aurinkoenergian suhteen on
rajoituksia varsinkin maantieteellisesti. Eri puolilla maapalloa saadaan eri määriä
aurinkoenergiaa. Aurinkoenergiateknologia on riippuvainen auringonsäteilystä, joten
kyseinen teknologia toimii eri tavoin eri puolilla maapalloa. Jos on talvi ja vähän
auringonsäteilyä, ei välttämättä ole riittävästi aurinkosäteilyä tarjolla, jotta energiatarve
katettaisiin. Kaikki aurinkoenergiaan liittyvä teknologia ei myöskään ole valmista täysin
ongelmattomaan käyttöön. Esimerkiksi akkuihin liittyy paljon kysymysmerkkejä, kuten
miten ne kestävät käytännössä ja mitä niille tehdään käytön jälkeen. Jos olosuhteet ovat
sopivat, aurinkoenergiassa on paljon hyviä puolia. Hyviä puolia on päästöttömyys,
aurinkoenergian hinnat ovat laskeneet ja aurinkopaneelit voivat tuoda sähköä
verkkovirran ulkopuolelle. Johtopäätöksenä, aurinkoenergiassa on paljon hyvää ja sille
löytyy kohteita, joihin sitä voi soveltaa. Vielä se ei kuitenkaan ole riittävän toimiva
vaihtoehto korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä kokonaisvaltaisesti.



Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen vaatisi lisätutkimuksia esimerkiksi kuinka tehokas
ratkaisu aurinkoenergia on ympärivuotisessa käytössä.
Asiasanat: aurinkoenergia, uusiutuvat energialähteet, talous, fossiiliset polttoaineet



ABSTRACT
Increasing the use of solar energy
Roope Antti Olavi Ervasti
University of Oulu, Degree Programme of Civil Engineering
Bachelor’s thesis 2022, 31 pp.
Supervisor at the university: M.Sc., M.A. Veikko Pekkala
This is a literary study. Target of the research is to find out, should the amount use of
solar energy be increased. This research covers backgrounds, harms, costs, and
possibilities of solar energy.
Solar energy has the potential to be used as an energy source a lot more than what it has
been used so far. Solar energy is one of the renewable energies. Renewable energy
sources are wanted to be used for example because renewable energy sources do not
release carbon dioxide emissions. Based on some researches, carbon dioxide emissions
are biggest reason to climate change. There still are a lot of questions in use of renewable
energy sources.
One of the main findings of this research was that when circumstances are fitted, solar
energy can be a considerable option as an energy source. However, not in every situation
and there are limits in solar energy, especially geographically. Solar power technology is
depended on sun radiation, and therefore technology works differently in different sides
of earth. During winter, when there is less sun radiation, there might not be enough sun
radiation to cover the need for energy. All solar energy included technology also is not
ready for use without problems. For example, there are a lot of question in batteries, like
how long they last in use and what to do with them after use. If conditions are favorable,
solar energy has many benefits. Like no emissions, costs of solar energy have dropped,
and solar panels can bring electricity outside mains current. As a conclusion, solar energy
has many positive sides and many applications of items. Yet still solar energy has not
well enough working options to replace comprehensive use of fossil fuels. However, to
benefit the results of this research needs more researches, for example how efficient solar
energy is year round.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
Biodiversiteetti Kuvaa luonnon lajikirjon monipuolisuutta, eli kuinka paljon

jossain ekosysteemissä elää erilaisia lajeja

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

MWp MegaWp

Piikkiwatti aurinkopaneelin nimellisteho, yksikkö Wp (Watt-peak)

Syöttötariffi valtion sähkömarkkinoiden ohjauskeinoksi tarkoitettu
takuuhinta sähkölle
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1 JOHDANTO

Työn aiheena on aurinkoenergian käytön lisääminen. Aihe on valittu selvittääkseen mitkä
ovat aurinkoenergian mahdollisuudet ja kannattaako käyttöä lisätä. Tavoite on tarkastella
asiaa eri näkökulmista, kuten hyötyjen, hintojen ja haasteiden näkökulmien suunnista.
Työ selvittelee, kuinka hyvä vaihtoehto aurinkoenergia olisi verrattuna muihin nykyään
käytettäviin fossiilisiin energialähteisiin.
Tämä työ aurinkoenergian hyödyntämisestä on tarpeen, jotta saataisiin selville, miten
aurinkoenergian käyttäminen voisi toimia käytännön tasolla. Käymällä läpi eri
näkökulmia, pyritään saamaan vastausta siihen, että missä tilanteissa aurinkoenergia on
toimiva ratkaisu. Siihen työ keskittyy sen sijaan, että työ perehtyisi tarkasti
aurinkoenergian tekniseen puoleen. Aurinkoenergiasta on olemassa paljon tietoa, kuten
kuinka se teknisesti toimii. Aurinkoenergian käytännön soveltamisesta ei kuitenkaan ole
niin paljoa tietoa.
On olemassa muitakin uusiutuvia energialähteitä, jotka saattavat olla ratkaisuna
ilmastonmuutokseen tai ylipäätänsä niitä voitaisiin hyödyntää enemmän. Niitä on muuan
muassa vesi- ja tuulienergia. Työ keskittyy aurinkoenergian mahdollisuuksiin, koska
auringossa on teoriassa rajaton potentiaali, ja työ laajenisi liikaa, jos ei rajaisi muiden
energialähteiden tutkimista pois. Aurinkoenergia ei ole isossa roolissa maailman muihin
energialähteisiin verrattuna. Tutkimus käsittelee, kuinka paljon enemmän sitä voi
nykyään hyödyntää, mitä haasteita aurinkoenergiaan liittyy ja millaisia mahdollisuuksia
se tuo. Työssä otetaan myös huomioon mitä uhkia aurinkoenergiaan liittyy.
Kappaleessa kaksi käydään läpi globaaleja ongelmia, miksi voisi olla syytä harkita muita
energialähteitä. Kappaleessa kolme tuodaan esille aurinkoenergiaan liittyviä hyötyjä,
haasteita ja sen käyttämisen mahdollisuuksia. Kappaleessa neljä perehdytään
aurinkoenergian hintojen kehitykseen ja kappaleessa viisi aurinkoenergian
tulevaisuuteen.
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2 ILMASTONMUUTOS, BIODIVERSITEETTI JAMAAILMAN REAGOIMINEN

2.1 Ilmastonmuutos
Ilmakehässä kasvihuonekaasujen lisääntyminen on tapahtuma, jonka korjaamisen tulisi
olla tärkeysjärjestyksessä ylimpänä ihmiskunnalla. Hajuton ja näkymätön hiilidioksidi on
oleellisin kasvihuonekaasuista. Ilmakehän kasvihuonekaasuista hiilidioksidin pitoisuus
on suurin. Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on alle puolen promillen. Esiteollisesta
ajasta se on kuitenkin noussut 50 prosenttia pitoisuutensa suhteen. Kasvihuonekaasuja on
pitoisuutena ilmakehässä vähän, mutta niiden merkitys on suuri. 1800-luvun puoliväliin
verrattuna maapallon keskilämpötila on noussut noin asteen ja vaikutus on suurempi
napojen lähellä. Ääri-ilmiöitä on odotettavissa sitä enemmän mitä suurempi ilmakehän
lämpötilan nousu on ja edelleen sää vaihtelee. Globaalia kehitystä katsomalla paljastuu
kuitenkin muutoksen merkitys. Vuodet 2015–2020 ovat olleet mittaushistorian
lämpimimmät kuusi vuotta mittaushistorian aikana alkaen vuodesta 1880. Viime vuosi
oli lämpimin mittaushistoriassa Suomessa. (Merimaa, 2021, s. 14–18.)
On monta tapaa, miten lämpötilan nousu vaikuttaa. Arktinen jää on vähentynyt
määrällisesti suurin piirtein 13 prosenttia 1980-luvun alusta mitattuna vuosikymmentä
kohti. Sadassa vuodessa noin 19 senttimetriä on noussut valtameren pinta arktisen jään
sulamisen seurauksena. Kasvua on tapahtunut myös trooppisten myrskyjen parissa. Ison
valliriutan korallit Australiassa ovat haalistuneet veden lämpenemisen seurauksena niin
pahoin, ettei täyteen toipumiseen uskota herkän ekosysteemin kohdalla. Myös
elinympäristöt ovat monien eläinten kohdalla kutistuneet. Pitkään vaikuttaa myös
hiilidioksidipäästöt. Ilmastonmuutoksen seurauksena seuraava jääkausi ei alakaan
odotetusti 50 000 vuoden päästä vaan 100 000 vuoden päästä aikaisintaan. Niin luonnossa
kuin ihmisten arjessa tullaan näkemään muutoksia, jotka johtuvat ilmaston
lämpenemisestä. (Merimaa, 2021, s. 14–18.)
Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on pysäyttää lämpötilan nousu kahteen
asteeseen. Verrattuna siis esiteolliseen aikaan. Eli enää lämpötila saisi nousta yhden
asteen verran, jotta tavoitteessa pysyttäisiin. Ilmakehän hiili on ilmastonmuutoksen
ytimessä. Hiili, joka oli aiemmin sitoutuneena ympäristöön, on polttoaineiden kautta
päätynyt ilmakehään ja sen seurauksena ilmasto lämpenee. Kasvihuonekaasuja ihmiset



9
päästävät noin 59 gigatonnia vuodessa. Määrä sisältää teollisen hiilidioksidin, loput
ilmastonmuutoskaasut ja muuan muassa päästöt, jotka syntyvät metsien hakkuista.
Päästetyt kasvihuonekaasut eivät saisi ylittää 41:tä gigatonnia vuonna 2030, jos kahden
asteen tavoite halutaan saavuttaa. Ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä vastaa yksin
energiantuotanto noin 80 prosenttia. Yksittäisenä lähteenä suurin on kivihiili, tuottaen
kaikista kasvihuonepäästöistä 46 prosenttia. Yli kymmenellä gigatonnilla pienenisi
hiilidioksidikuilu, jos kivihiilivoimalat suljettaisiin. (Merimaa, 2021, s. 14–18.) Jos
ilmanpäästöjä saadaan reilusti vähennettyä, on mahdollista, että ilmastonmuutos ei lähtisi
täysin käsistä. Se vaatii uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä ja fossiilisten
polttoaineiden vähentämistä. Myös energiatehokkuutta tarvittaisiin tehokkaammaksi.
(Brown, 2017, s. 17). Metsien katoaminen vaikuttaa myös ilmakehän
hiilidioksidipitoisuuteen. Sitä kautta metsiin sitoutunut hiili päätyy aikanaan ilmakehään.
(Keskitalo, 2011, s. 15)
Maapallon jokaisessa ilmastojärjestelmän osassa on huomattu muutoksia 1900-luvun
puolenvälin jälkeen. Lämpenemistä on tapahtunut merissä ja ilmakehässä, vähenemistä
on tapahtunut lumen ja jään suhteen, meren taso on noussut ja ilmakehässä on tapahtunut
kasvua kasvihuonekaasujen määrissä. Vuodet 1983–2012 ovat pohjoisella
maapallonpuoliskolla todennäköisesti lämpimin 30-vuoden jakso ainakin viimeisen 1400
vuoden aikana. (Ruosteenoja, 2014, s. 4) Melkein joka puolella maailmaa ovat
vuoristojäätiköt kutistuneet 20 viimeisen vuoden aikana. Samalla on kutistunut
mannerjään massa Grönlannissa ja Etelämantereella. Kutistunut on myös jääpeite
Pohjoisella jäämerellä ja kevään aikainen lumipeite maa-alueilla pohjoisella
pallonpuoliskolla. (Ruosteenoja, 2014, s. 9) Ilmastojärjestelmässä on selkeästi
huomattavissa päästöjen vaikutus, jotka ovat ihmiskunnan tekemiä (Ruosteenoja, 2014,
s. 16). IPCC:n vuoden 2013 raportin yhden ennustuksen mukaan tultaessa vuoteen 2100,
keskilämpötila olisi noussut 3-5 astetta maapallolla. Jos siis kasvihuonekaasupäästöt
jatkaisivat kasvamista nykytahdilla kuvan 1 mukaisesti. (Ilmatieteenlaitos, 2021)
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Kuva 1. Paljonko kasvihuonekaasupitoisuudet ovat lisääntyneet 1750–2011 (mukaillen
Ilmatieteenlaitos, 2021).

2.2 Biodiversiteetti
Energiaa kuluttamalla kulutetaan myös raaka-ainevarastoja. Ihmisen takia ei ole luontoa,
johon ihmisen toiminta ei olisi vaikuttanut. Ihmiset käyttävät maata omiin tarpeisiinsa
Mantereista metsät peitti 50 prosenttia vielä 8000 vuotta sitten, mutta nykyään vähemmän
kuin 20 prosenttia. Monien lajien vaarantuminen tai katoaminen johtuu siitä, että niiden
elinalueet ovat vähentyneet. Nisäkkäistä ja linnuista 1600-luvun jälkeen on noin 200 lajia
kohdannut sukupuuton. Jos ihmisen toimet ei vaikuttaisi, määrä olisi paljon pienempi.
Maailmassa 25 prosenttia nisäkäslajeista kuuluu uhanalaiseen luokkaan tai on kuollut
sukupuuttoon. Näin on seitsemäsosalla maailman linnuista. Ekosysteemit ovat
monimutkaisia kokonaisuuksia ja muutokset niissä voivat aiheuttaa pitkäaikaisia
vaikutuksia. Kaikkia eliöryhmiä ei vielä tunneta kunnolla ja maapallolla on paljon lajeja,
joista ei edes tiedetä. Luonnon monimuotoisuus on tärkeää niin luonnolle kuin
ihmisillekin. Luonnon monipuolisuus tasapainottaa ekosysteemejä ja luonto vaikuttaa
kaikkeen, kuten ilmastoon. Ekosysteemejä kuitenkin katoaa ja tähän on syynä
ilmastonmuutos. (Keskitalo, 2011, s. 11–13)
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2.3 Maailman reagoiminen

Kasvihuoneilmiön selittäminen ihmisen toimien vaikutuksesta on edelleen kiistelyn
aiheena tieteellisesti. Joidenkin mielipiteiden mukaan ilmastonmuutos ei ole ihmisen
aiheuttama. Kasvihuoneilmiön kasvun ovat kuitenkin myös päättäjät huomanneet ja
ottaneet todesta, ainakin tultaessa 2000-luvulle. (Keskitalo, 2011, s.16-17)
Maapallon tulevaisuuden hyvinvoinnin takaamiseksi, olisi kannattavaa estää
ilmastonmuutosta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöön puuttuminen on avainasemassa.
Ilman fossiilisiin polttoaineisiin puuttumista, tulokset jäävät laihoiksi. Ilmaston tilanne
muuttuu koko ajan huonommaksi. Samalla kasvaa sopeutumisen ja torjumisen
kustannukset liittyen ilmastonmuutokseen. Kaiken muuttumista tämän vuoden aikana ei
pidä odottaa. Jotkut maat ovat vastahakoisia tai hitaita saamaan tekoja aikaan, liittyen
ilmastonmuutokseen. Jos kahden asteen Pariisin sopimus halutaan tavoittaa,
ihmiskunnalla on rajallisesti aikaa vaikuttaa. 25 vuotta on aikaa saada päästöt laskuun ja
suunta muuttumaan, jos tavoitteisiin halutaan päästä. 5 vuoden kuluttua pitäisi alkaa
vähentyä globaalit päästöt, jos haluttaisiin päästä 1,5 asteeseen. (Taalas, 2021, s. 11)
Ratkaisuna ei ole uuden nykyisen voimalan sammuttaminen vaan se, että
ilmastomyönteisyys otetaan edellytykseksi seuraavalta voimalalta. Pariisin sopimuksen
tavoitteen saavuttamiseksi on hyvänä uutisena se, että on olemassa taloudelliset ja
tekniset konstit, jotka siihen tarvitaan. Japani, Etelä-Korea ja Kiina pyrkivät olemaan
vuosien 2050-2060 paikkeilla  hiilineutraaleja maita. USA:lla on myös vuonna 2050
tavoitteena olla hiilineutraali maa. (Taalas, 2021, s. 12) Tahtoa olla ratkaisemassa
ilmaston ongelmaa löytyy moneltakin yritykseltä. Siitäkin huolimatta, että ei vaikuttaisi
siltä yrityksen julkikuvan kannalta. (Taalas, 2021, s. 26). EU:n päästöistä tuottaa
sähköntuotanto, liikenne, teollisuus ja asuminen noin 80 % (Taalas, 2021, s. 163).
Yrityksillä, joilla toiminta perustuu fossiilisiin energialähteisiin, on vaarana yrityksen
arvon lasku tai sen menetys. Taloudelliset riskit, jotka liittyvät fossiilisiin
energialähteisiin on alettu tiedostamaan. (Taalas, 2021, s. 164) Maailmanlaajuisesti
suurin osa energiankulutuksesta vuonna 2017 tuli fossiilisten polttoaineiden kautta (kuva
2) (Alm, 2018, s. 33).
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Kuva 2. Maailman kokonaisenergian kulutus vuonna 2017 (mukaillen Alm, 2018, s. 33).
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3 AURINKOENERGIAN HYÖDYT, KÄYTTÄMINEN JAHINTOJEN KEHITYS

3.1 Hyödyt
Tunnissa maapallolle tuleva auringonvalo sisältää riittävästi energiaa vuodeksi koko
kansantaloudelle (Brown, 2017, s. 98). Toisin kuin joidenkin muiden energialähteiden
kohdalla, aurinkovoimalla ei ole samanlaisia rajoituksia. Kuten, että pitäisi olla veden
lähellä, jotta vettä saadaan jäähdytykseen, ja pienempikin tila riittää aurinkoenergian
suhteen. Siellä missä elää ihmisiä, voidaan auringon energiaa hyödyntää. (Brown, 2017,
s. 11) Saksassa kotitalouksille ja teollisuudelle verkkosähkö on keskimäärin kalliimpaa
kuin aurinkosähkö, ja Saksa ei kuitenkaan sijaitse missään tropiikissa (Brown, 2017, s.
99). Arvioiden mukaan alueilla, jotka tuottavat enemmän aurinkosähköä kuin Saksassa,
asuu maailman asukkaista noin 90 prosenttia. Saksassa aurinkopaneeleilla kesällä hyvällä
säällä on tuotettu jopa puolet sähköstä (Perälä, 2017, s. 136). Alueille, kuten
kehitysmaissa, joissa ei ole verkkovirtaa, on helpointa tuoda sähköä aurinkoenergian
avulla. Sen sijaan, että alueelle rakennettaisiin voimala ja siihen liittyvä verkosto, on
helpompi asentaa aurinkoenergiajärjestelmiä. Intiassa aurinkoenergialla voidaan korvata
maatiloilla käytössä olevia ympäristölle haitallisia öljylamppuja. Öljylampun sijaan
maatilalla voitaisiin käyttää sinne asennettua aurinkoenergiajärjestelmää. (Brown, 2017,
s. 114) Muutoksen suunnan ympäristöystävälliseen suuntaan ei tarvitse tulla valtioilta.
Nykyään jotkut kaupungit ovat ottaneet omia linjojaan energiankäytön suhteen. Näin
kaupungeissa saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. (Brown, 2017, s.
196)
Aurinkosähköjärjestelmien lisäksi voidaan hyödyntää myös aurinkolämpöjärjestelmiä.
Aurinkolämpöjärjestelmissä kohdennetaan lämpöä tietylle alueelle. Siten voidaan
kuumentaa esimerkiksi nestettä, joka höyrystyessään pystyy liikuttamaan turbiinia.
(Keskitalo, 2011, s. 100) Aurinkolämpöjärjestelmät, jotka keskittävät auringonvaloa
tietylle alueelle toimivat vain paikoissa, jossa auringonvaloa on paljon saatavilla.
Aurinkolämpöjärjestelmät eivät siis sovellu täysin samoihin olosuhteisiin kuin
aurinkosähköjärjestelmät. Aurinkolämpövoimalaa koitetaan toteuttaa esimerkiksi
Saharassa. Näin Pohjois-Afrikassa voitaisiin tuottaa sähköä niin alueen ihmisille, kuin
myös vietäväksi pohjoisempaan kuten Eurooppaan. Molemmat osapuolet hyötyisivät.
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Euroopassa sähkönkulutus on suurta. Pohjois-Afrikan ihmiset saisivat kuitenkin myös
sähköä ja lisäksi töitä alueelle. (Keskitalo, 2011, s. 101–102)
Aurinkoenergian suhteen maailman johtava maa on Saksa. Ilmastollisista syistä Pohjois-
Saksaan saapuu yhtä paljon auringon säteilyä kuin Etelä-Suomeen. (Perälä, 2017, s. 18–
19) Aurinkopaneeleita voidaan pitää myös vesialtaiden päällä. Paneelit viilentyvät veden
avulla ja säästyy maatilaa. (Perälä, 2017, s. 18) Missä ei ole verkkosähkön mahdollisuutta,
käytetään usein aurinkosähköjärjestelmiä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi veneet ja
erämaakohteet. (Alm, 2018, s. 58)

3.2 Aurinkoenergian käyttäminen
On sähköä ja sitten on lämpöä tuottavia aurinkoenergiasovelluksia (Alm, 2018, s. 57).
Aurinkopaneeleilla muodostetaan aurinkosähköä. Sähköjännite muodostuu energiasta
mikä tulee auringonsäteestä. Tämä tapahtuu aurinkokennoissa, joista paneelit
muodostuvat. Pii on raaka-aine, mitä kennoissa yleensä käytetään. Elektronisilta
ominaisuuksiltaan on aurinkokenno puolijohde. (Alm, 2018, s. 57) Määrä, minkä verran
virtaa muodostuu, riippuu voimakkuudesta minkä auringonsäteily kennoon kohdistaa.
(Alm, 2018, s. 58)
Tämän päivän menetelmillä aurinkolämpöä voidaan hyvin varastoida lyhyeksi aikaa,
kuten käytettäväksi esimerkiksi illaksi tai seuraavaksi päiväksi (Perälä, 2017, s. 22).
Aurinkosähköä voidaan myös siirtää paikasta toiseen, ilman että energiaa katoaisi
merkittävästi matkalla (Perälä, 2017, s. 24).
Aurinkopaneelin tehokkuus voi säilyä pitkään, tai lyhyemmän aikaa riippuen paneelin
tyypistä. Yksi- ja monikiteisille kannattava käyttöikä voi olla noin 25 vuotta. Amorfiselle
vastaava käyttöikä voi olla 4–6 vuotta. (Perälä, 2017, s. 47) Käytettiin akkua tai ei, se
kuluu siitä huolimatta ajan kuluessa. Sille on useampi eri syy ja yhdessä ilmiö voimistuu.
Yksi syy voi olla esimerkiksi oikosulut, jotka tulevat kennoihin. (Perälä, 2017, s. 56–57)
Akkuja voi kuitenkin huoltaa. Huolto pidentää akun käyttöikää. (Perälä, 2017, s. 61)
Paneeleita on hyvä puhdistaa irtoroskista ja jos mahdollista, myös vedellä. Huonoissakin
olosuhteissa paneelit kestävät vuosikymmeniä, eivätkä juuri tarvitse huoltoa.
Raskaampiin rasituksiin auttaa suojalasi, joka on karkaistu, suojelemaan kennoja. (Perälä,
2017, s. 94)
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Muutoksilla paneeleihin voidaan kasvattaa tehoa aurinkosähköjärjestelmässä. Se
tapahtuu joko kasvattamalla määrää, eli enemmän paneeleja, tai sitten tehokkaampia
paneeleja käyttämällä. Aurinkopaneelien suhteen on kaksi tapaa kytkeä paneelit, ja ne
ovat rinnakkain tai sarjaan. (Perälä, 2017, s. 52)
Järkevästi mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä alkaa olla nykyään järkevä vaihtoehto
myös omakotitaloon. Noin kymmenessä vuodessa hankinta maksaa itsensä takaisin, jos
omassa taloudessaan pystyy käyttämään suurin piirtein kaiken järjestelmän tuottaman
sähkön. Hankinta alkaa olla kannattava johtuen aurinkoenergiaan liittyvien hintojen
laskusta. Aurinkoenergiajärjestelmä tuo myös muita etuja. Markkinoiden suhteen talon
hinta nousee. Ratkaisu on myös ekologinen. Yritysten imagon kannalta ekologiset
ratkaisut, kuten aurinkoenergia, tuovat myös lisäarvoa. (Perälä, 2017, s. 83) Verrattuna
vuoteen 2018 tapahtui yli 20 prosentin kasvu vuonna 2019 aurinkosähkössä maailmalla,
kun puhutaan tuotantokapasiteetista. 584 842 megawattiin nousi lopullinen kokonaisteho.
6 vuoden aikana on viisinkertaistettu kapasiteetti, eli kasvu on nopeaa. (Alm, 2020, s. 37)
3.2.1 Aurinkoenergian käyttäminen Suomessa
Kun kesäisin aurinkoa on tarjolla, on hyvä aika tuottaa käyttövettä aurinkolämmön avulla.
Parhaiten aurinkolämpö soveltuu siihen. Ajanjaksollisesti tämä tapahtuisi huhti- ja
syyskuun välillä. (Perälä, 2017, s. 21) Jotta aurinkopaneeleista saataisiin paras hyöty irti,
on niiden sijainnilla merkitystä. Katolla ei ole niin paljoa varjostuksia mitä mahdollisesti
maassa, joten katto on monesti hyvä ratkaisu. Paneelien olisi hyvä olla poissa puiden
varjoista. Ranta voi olla mökillä paras paikka aurinkopaneeleille, jos mökki sijaitsee
rannassa. (Perälä, 2017, s.91–92) Paneelien paras energiatehokkuus saadaan kun paneelit
on suunnattu aurinkoa päin (Perälä, 2017, s. 93).
Nykyään Suomessa voi asiakas hankkia vuokrapaneelin. Idea toimii niin, että kiinteää
kuukausivuokraa maksamalla saa nimikkopaneelin hyödynnettäväkseen. Asiakas saa
käyttöönsä sen sähkön mitä paneeli tuottaa. (Alm, 2018, s. 57) Aurinkoenergiaprojektien
suhteen ollaan siirtymässä koko ajan suurempiin Suomessa. 6 megawattia on teholtaan
suurin aurinkovoimala Suomessa. Aurinkosähkölle syöttötariffia ei ole Suomessa ollut
käytössä. Aurinkosähkön ostaminen verkosta ei ole ollut mahdollista aiemmin. Pienten
tuotantolaitosten takia, on omana sähkönä kiinteistössä kulutettu tuotettu sähkö. (Alm,
2020, s. 61)
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3.3 Hintojen kehitys

Kaikista energialähteistä aurinko on tärkein sillä esimerkiksi maakaasun, hiilen ja öljyn
energia on alun perin peräisin auringosta. Ei ole väliä paljonko käytämme
aurinkoenergiaa, sillä sitä on käytössä myöhemminkin yhtä paljon. Aurinkovoimalan
rakentamisen jälkeen siitä saatava energia on ilmaista. Aurinkovoimaan liittyvät hinnat
ovat myös laskeneet vauhdikkaasti. (Brown, 2017, s. 8-9). Aurinkosähkön hinta on
vuosien aikana pudonnut hurjasti. Hinta wattia kohti oli vuonna 1972 yli 74 dollaria, kun
taas keskimääräisesti vuoden 2014 jälkeen vähemmän kuin 0,7 dollaria. Maailman
kapasiteetti aurinkosähkölle kasvoi 16 000:sta 139 000 megawattiin vuosina 2008–2013.
(Brown, 2017, s. 97). Yhdysvalloissa aurinkosähkö muuttuu halvemmaksi koko ajan
(Brown, 2017, s. 104). Aurinkosähköstä voi hyötyä myös yhteisöllisellä tasolla, kuten
erilaisilla hankkeilla, vaikka ei itse pystyisi aurinkoenergiaa hyödyntämään (Brown,
2017, s. 105).
Aurinkoenergian hyötyihin kuuluu se, että kun järjestelmä on asennettu, sähkö on
periaatteessa ilmaista. Joitakin ylläpitokustannuksia vielä tulee asentamisen jälkeen,
mutta niiden osuus kokonaiskustannuksista on pieni. Toki jos osia menee rikki, niin
niiden korjaaminen maksaa. (Tahkokorpi ym. 2016, s. 187–188.) Yhdysvalloissa on
yleistymässä se, että kiinteistön omistaja ei omista aurinkosähköjärjestelmää vaan voi
esimerkiksi vuokrata sen. Näin kuluttajan ei tarvitse maksaa alussa paljoa. (Brown, 2017,
s. 105) Tällä vuosituhannella aurinkosähköpaneelien hinta on laskenut selvästi. Hinta oli
noin 0,5 €/piikkiwatti vuoden 2015 lopussa. (Tahkokorpi ym. 2016, s. 189) Tietyn
kokoisille järjestelmille sähkön hinta on aurinkosähkön kautta jo halvempaa kuin verkon
sähkö. Näitä ovat järjestelmät, jotka sopivat väliin 10–100 kWp. (Tahkokorpi ym. 2016,
s. 191)
Aurinkoenergia ja sen tuotanto on riippuvaista teknologian kehityksestä, ja voi olettaa,
että aurinkovoiman hinnat laskevat teknologian kehittyessä (Brown, 2017, s. 18).
Aurinkopaneeleiden suhteen on tapahtunut edistystä. Hinnat ovat laskeneet, kehitystä on
tullut valmistuksessa ja kasvua on tapahtunut tuotannossa. Näin toisiin energiamuotoihin
verrattuna aurinkosähkö alkaa muuttua kilpailukykyiseksi. (Perälä, 2017, s. 43) Joissain
maissa on halvempaa tuottaa sähköä auringon avulla kuin fossiilisilla polttoaineilla. Sen
seurauksena aurinkoenergiaan panostetaan entistä enemmän ja sille on myös taloudelliset
perustelut, koska se on halvempaa (Tahkokorpi ym. 2016, s. 9).
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2017 energiatukea myönnettiin Business Finlandin kautta 283:een yrityshankkeen
aurinkosähköhankkeisiin. Tuen määrä oli 8,6 miljoonaa euroa. 34,4 miljoonaa euroa oli
kokonaisarvo investoinneille. (Alm, 2018, s. 58) Vuonna 2019 tapahtuneesta
uudistuksesta johtuen, on kallistunut päästöoikeus. On siis huomattavissa edistystä
päästöoikeuden hintavaikutuksessa, mikä ohjaa energiajakeiden kulutusta. (Alm, 2020, s.
38)
Vuodesta 2010 on 80 prosenttia laskenut aurinkopaneelien hinnat. 130 maassa ainakin on
tukijärjestelmiä aurinkosähkön investoinneille. Matalammat kustannukset investoinnissa
antaa mahdollisuuden suuremmille investoinneille. Matalammat investointikustannukset
saadaan aikaan tukijärjestelmillä. (Alm, 2020, s. 33) Jo nyt tuuli ja aurinko ovat sähkön
tuottamiseen kustannustehokkaampia, kuin fossiilisella energialla saatava sähkö
(Merimaa, 2021, s. 14.).



18
4 AURINKOENERGIAN HAASTEET

4.1 Haasteet yleisesti
Tehokas auringonkeruu vaatii seurantalaitteen. Jos aurinkopaneeliin valitaan kiinteä
asennustapa, se on luotettava ja taloudellinen. Siinä piilee se ongelma, että auringon
sijainti muuttuu, jolloin auringonvalon keruu ei aina ole optimaalista. Jotta säteilykulma
pidetään pienenä, pystytään seurantalaitteilla seuraamaan auringon liikettä. Näin pyritään
saamaan optimi kulma säteilylle (Tahkokorpi ym. 2016, s. 18). Aurinkopaneelin
säteilynkeruuta voidaan siis tehostaa, mutta se on silloin kalliimpi ratkaisu. Tahkokorpi
myös tuo esille sen, että fiksulla aluesuunnittelulla voidaan parantaa edellytyksiä kerätä
aurinkoenergiaa. Paneelien määrää nostamalla saadaan edullisempi ratkaisu, nykyisten
hintojen takia, mikäli tuottoa halutaan kasvattaa (Tahkokorpi ym. 2016, s. 182).
Tahkokorven ym. (2016, s. 190) mukaan aurinkolämpö ei kuitenkaan yleisesti ole
kaikkeen paras mahdollinen ratkaisu, ainakaan taloudellisesti, esimerkiksi jos on kyse
passiivitalosta, joka on pieni ja uusi.
Aurinkopaneelien, joissa käytetään piitä, hyötysuhde on pienempi kuin 15–22 prosenttia.
Lisäksi piitä tarvitaan aika paljon ja paneelien valmistus on hintavaa.
Investointikustannukset piistä valmistettujen aurinkopaneelien suhteen ovat myös
kalleimmat verrattuna muihin kaupallisiin energialähteisiin. Luultavasti vain tiettyyn
pisteeseen asti hintoja pystytään laskemaan piistä koostuvien aurinkokennojen suhteen.
(Keskitalo, 2011, s. 96)
Ongelmia sisältyy myös uusiutuviin energioihin perustuvissa ratkaisuissa. Niiden
järjestelmien valmistaminen edellyttää uusiutumattomien materiaalien käyttöä ja
uusiutuvat energiat sijaitsevat hajanaisesti. (Keskitalo, 2011, s. 178)
Mitä lähemmäksi napoja mennään, sitä vähemmän auringon energiaa saadaan. Syitä tälle
on auringon säteilyn loivempi kulma ja mitä pidempään säteily liikkuu ilmakehässä, sitä
enemmän ilmakehä vähentää säteilyn energiaa. (Perälä, 2017, s. 18) Aurinkoenergian
varastointi isossa mittakaavassa ei ole vielä toimivaa, koska akut ovat hintavia ja suuria
(Perälä, 2017, s. 23).
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4.2 Lisä-haasteita Suomessa

Ympärivuoden tuleva aurinkosähköenergia jakaantuu Suomessa epätasaisesti. Kesällä,
eli touko-, kesä- ja heinäkuussa tulee aurinkosähköenergiasta yli puolet, kun on valoisin
aika, ja alkutalvesta määrä on 4 prosenttia kokonaismäärästä. Silloin siis, kun on pimein
aika vuodesta eli alkutalvi. Alkutalveen kuuluu marras-, joulu- ja tammikuu. (Perälä,
2017, s. 24) Lumi on myös ongelmallista sähköntuotannon suhteen. Jos lumi peittää
paneelit, katoaa lähes kokonaan sähköntuotantokin. (Perälä, 2017, s. 94)
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5 AURINKOENERGIAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

5.1 Aurinkoenergia tulevaisuudessa maailmalla
Uusitutuvan energian kehittämiseen sijoittaa niin miljardöörejä kuin investointipankkeja.
Tämän perusteella voi olettaa, että alalla tehdään investointeja myös tulevaisuudessa.
(Brown, 2017, s. 15–16). On myös pankkeja, jotka ovat tajunneet uusiutuvan energian
taloudelliset mahdollisuudet. Pankit voivat myös tienata uusiutuvan energian tuotoilla.
(Brown, 2017, s. 198) Uusiutuva energia voi tuoda myös yrityksille säästöjä (Brown,
2017, s. 200). Aurinkokennot lisääntyvät vuosittain 50 prosenttia, kun puhutaan niiden
käytöstä sähkön hankinnan suhteen maailmassa (Brown, 2017, s. 18). Uusiutuvat
energialähteet tulevat korvaamaan myös ydinenergian. Ydinenergian ongelmina ovat
kustannukset ja siihen liittyvät pelot, kuten Fukushiman tapahtumat vuonna 2011.
(Brown, 2017, s. 27).  Ranska, joka käyttää paljon ydinvoimaa, pyrkii myös korvaamaan
ydinenergian käyttöä uusiutuvilla energialähteillä. Vuoteen 2025 Ranskan tavoitteena on
vähentää ydinenergian käyttöä 50 prosenttia sähköntuotantoon liittyen. (Brown, 2017, s.
28) On jo valtioita, joilla on selkeä tavoite kasvattaa aurinkovoiman kapasiteettia. Näihin
maihin lukeutuu esimerkiksi Kiina, Australia, Intia ja Saudi-Arabia. (Brown, 2017, s.
100–103)
Joustavuus on aurinkoenergiassa valttina. Aurinkoenergiajärjestelmät voivat olla pieniä,
kuten yksittäiseen taloon. Tai ne voivat olla suurimmillaan suuria voimaloita.
Aurinkosähköllä voidaan tuoda sähköä alueille, joissa ei ole verkkovirtaa saatavilla.
Tulevaisuudessa aurinkoenergian kilpailukyky muihin energialähteisiin verrattuna
kehittyy. Aurinkoenergian hinta laskee, kun taas fossiilisten nousee. Aurinkoenergiassa
on useita etuja. (Keskitalo, 2011, s. 103) Eroten muista voimaloista, aurinkoenergialla ei
ole samanlaisia rajoituksia alueiden suhteen. Lisäksi aurinkoenergiaan liittyvä
rakentaminen ja käyttöönotto on nopeaa, myös isossa mittakaavassa. (Keskitalo, 2011, s.
104)
Vuonna 2006 asuntoihin liittyvät hiilidioksidipäästöt, myös välilliset, oli 17 prosenttia
energiasta aiheutuvista päästöistä maailmassa (Keskitalo, 2011, s. 163).
Kaikista uusiutuvista energioista aurinkoenergia vaikuttaa selkeästi potentiaalisimmilta
ratkaisulta (Keskitalo, 2011, s. 193). Aurinkoenergia-investoinnit ovat lisääntyneet
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merkittävästi kahden viimeisen vuoden aikana Suomessa. Tämä koskee niin maatiloja,
yrityksiä ja kotitalouksia. (Alm, 2018, s. 58) Tuet, hintojen laskeminen, toimijoiden
määrän kasvaminen ovat syitä miksi investoinnit ovat alkaneet ja nopeasti kasvaneisiin
markkinoihin. 2015 pientuotantoon liittyen tapahtunut muutos sähkön valmisteverossa on
myös ollut syynä. (Alm, 2018, s. 58)
Vuonna 2017 energiankulutuksesta maailmassa oli 11 prosenttia uusiutuvaa energiaa.
Uusiutuvasta energiasta johtui myös 17 prosenttia kasvu energian kokonaiskulutuksessa.
Kaikesta sähköntuotannosta maailmassa 26,5 prosentin osuuteen nousi uusiutuva energia.
Sähkön tuottamisen suhteen osuudet vuonna 2017 olivat; tuulivoima 5,6 prosenttia,
vesivoima 16,4 prosenttia, muu uusiutuva energia 1,1 prosenttia ja aurinkoenergia 1,9
prosenttia. Energiantuotantoon sijoitettiin vuonna 2017 1460 miljardia euroa. Tästä
summasta 310 miljardia euroa oli uusiutuvan energian sähköntuotantoon. (Alm, 2018, s.
33)
Vuonna 2017 kasvoi 99 000 MWp:n verran tuotantokapasiteetti maailmassa
aurinkosähkön suhteen. Kasvu oli vuoteen 2016 verrattuna 30 prosenttia. Seuraavan 5
vuoden aikana kapasiteetin pitäisi olla nelinkertainen. Vuoteen 2015 verrattuna
kaksinkertaistui lisäykset kapasiteetissa asennetun aurinkosähkön suhteen Intiassa,
Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Euroopan osuus vuonna 2017 oli 33 prosenttia
aurinkoenergiakapasiteetista maailmassa. 3,5 prosenttia oli aurinkosähkön osuus
kokonaiskulutuksessa sähkön suhteen Euroopassa. (Alm, 2018, s. 35)
Voimakkaassa kasvussa ovat maailmalla uusiutuvan energian markkinat. Tämä koskee
kulutusta, teknologiaa ja tuotantoa, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan. Jos halutaan
hillitä ilmastonmuutosta, se vaatisi mennessä vuoteen 2050 määrällisesti nykyisestään
kasvihuonekaasujen puolittamista maailmanlaajuisesti. Energiajärjestelmään, joka on
hiilestä vapaa, siirrytään samalla mutta pitkällä aikavälillä. Jotta saavutettaisiin
energiajärjestelmä, joka olisi hiilestä vapaa, se vaatisi arviolta uusiutuvan energian alan
investointeja vuosittain 1000 miljardin euron edestä. Tuuli- ja aurinkovoimateknologia
ovat nopeimmin kasvavat markkinat tulevaisuudessa. (Alm, 2020, s. 47)
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5.2 Uusiutuvat energiat Suomessa

Suomessa energian kokonaiskulutuksesta oli 36 prosenttia uusiutuvaa energiaa vuonna
2017. Osuudellisesti on 2010-luvulla 10 prosenttiyksikköä noussut uusiutuva energia.
Vuonna 2017, 5 prosentilla väheni turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö, ja samoin
hiilidioksidipäästöt. 6 prosenttia nousi kulutus uusiutuvien energialähteiden suhteen
vuonna 2017. EU-maihin verrattuna on loppukulutuksesta uusiutuvan energian osuus
toiseksi suurinta Suomessa. (Alm, 2018, s. 36)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Hyödyt ja käyttäminen
Työ käsittelee aurinkoenergian käyttöä globaalisti. Kuitenkin Suomea käytetään monesti
esimerkkinä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on vaihtelevasti auringon valoa tarjolla.
Aurinkoenergian hyödyntäminen on Suomen kaltaisessa paikassa haaste. Aurinkoisessa
tropiikissa missä on aina aurinkoa tarjolla, ei ole haasteita käyttää aurinkoenergiaa. Työn
tulosten merkitys piilee siinä, että se antoi vastauksia tieteelliseen kysymykseen, mikä oli
työn perustana. Eli aiheeseen aurinkoenergian käytön lisäämisestä. Vastaus on kyllä ja ei.
Sille löytyy jo nyt kohteita, johon sitä voitaisiin soveltaa. Erona moniin aiempiin
tutkimuksiin aurinkoenergiasta tulee siinä, että aiemmin aurinkoenergiaa on tutkittu
enimmäkseen fossiilisten polttoaineiden korvaajana tai aurinkoenergian tekniikan
näkökulmasta. Työssä tuli kuitenkin esille se, mihin sitä voisi soveltaa. Ei siis ole tarpeen
odottaa, että aurinkoenergiatekniikan toiminta olisi täysin kaikkeen sovellettavissa. Jos
se koskaan siihen pisteeseen edes pääsee. Aurinkoenergia sopii esimerkiksi sähkön
tuottamiseen aurinkoisilla alueilla, joihin ei ole verkkovirtaa saatavilla. Joissain paikoin
maailmaa se toimii myös hyvänä vaihtoehtona verkkovirralle, myös taloudellisesti.
Aurinkoenergia on ekologinen vaihtoehto, kuten jo aiemmin on tiedetty. Tosin siitä ei
löytynyt tietoa, mitkä ovat sen vaikutukset ajan kanssa. Esimerkiksi sen suhteen, jos
aurinkopaneeleita ja niiden akkuja tuotetaan paljon, ja lopulta niitä joudutaan
kierrättämään. Aurinkolämpövoimalle on olemassa jo hankkeita, mutta niiden käytännön
tason hyödyntämiselle isossa mittakaavassa ei vielä ole paljoa näyttöä.
Työn perusteella aurinkoenergiaan on välillä suhtauduttu liian vaikeasti, mutta sen
soveltaminen ei ole täysin ongelmatonta. Siitä voidaan nykyteknologialla saada hyötyä,
vaikka se ei korvaisi kaikkia muita energialähteitä. Aurinkoenergiaa pitäisi pystyä
hyödyntämään silloin kun on mahdollista. Esimerkiksi Suomessa ei kesäisin ole yhtä
suuri tarve lämmitykselle kuin talvella, ainakaan lämmityksen suhteen. Kuitenkin kesällä
auringonvaloa on Suomessa paljon tarjolla, niin miksei silloin hyödynnettäisi sitä
mahdollisimman paljon johonkin. Jos ei ole tarvetta lämmitykselle, niin usein lämpimillä
säillä on tarvetta viilennykselle. Kaikki aurinkoenergian käyttö on pois ainakin jonkin
verran fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja siitä voidaan kenties saada myös edullinen
ratkaisu.
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Suomessa voitaisiin yrittää tehdä aurinkoenergiasta energialähde tehtaille kesäisin. Se
toimisi hybridimuotona. Aurinkoisella säällä hyödynnettäisiin niin paljon
aurinkoenergiaa kuin mahdollista, ja jotain muuta energialähdettä silloin kun
aurinkoenergiaa ei ole saatavilla. Hyvin suunnitellulla ratkaisulla voitaisiin
aurinkoenergian avulla säästää energiakustannuksissa ja pienentää päästöjä silloin kun
voidaan hyödyntää aurinkoenergiaa. Aurinkoenergiasta saataisiin suuri hyöty
esimerkiksi, jos ne voisivat tehtaissa tuottaa osan energiasta. Tehtaat ja teollisuus
kuitenkin aiheuttavat ison osan päästöistä.
Ei tarvitse koittaa saada aurinkoenergiasta kaikkea ratkaisevaa tekijää. Aurinkoenergiaa
tulisi hyödyntää siten, miten se missäkin parhaiten soveltuu. Suurin aurinkoenergian etu
on kuitenkin se, että sitä on tarjolla loputtomasti myös tulevaisuudessa.

6.2 Haasteet ja uhat
Aurinkoenergiassa on edelleen omat haasteensa. Sen potentiaali on tiedossa. Se ei
kuitenkaan vielä sovellu kaikkialle ympäri vuoden. Lämpimään ilmastoon sopii hyvin,
mutta esimerkiksi Suomen talveen se ei ole kovin tehokas ratkaisu. Silloin auringon
energiaa on vain yksinkertaisesti liian vähän. Suomessa aurinkoenergiasta pitäisi tehdä
enemmän käytännöllinen ratkaisu kuin ekologinen, miten sitä nykyään mainostetaan.
Aurinkosähkö pystyy ekologisuuden ohella tuomaan energiaa alueille, jotka ovat
verkkovirran ulkopuolella. Suomessa on paljon mökkejä, jonne aurinkopaneeli olisi hyvä
ratkaisu. Lisäksi mökkejä käytetään enimmäkseen kesäisin. Suomessa, ja maissa joissa
samanlainen ilmasto, aurinkoenergiaa siis pitäisi koittaa soveltaa kesälle. Käyttää
kesäisin sitä mahdollisimman paljon. Jos aurinkoenergiaa ei ole talvella riittävästi tarjolla,
silloin käytetään jotain muuta energialähdettä. Kuitenkin pystyttäisiin viemään Suomen
ekologisuus uudelle tasolle, jo pelkästään sillä, että kesäisin käytettäisiin paljon
aurinkoenergiaa. Ongelmana tässä on se, että jos alkuinvestointi pitää itse maksaa, se ei
tunnu kannattavalta ratkaisulta, jos ratkaisu toimii vain osan vuodesta. Akut ovat myös
edelleen pieni kysymysmerkki. Miten kylmät talvet vaikuttavat niiden kestoon Suomessa
ja mitä niille kaikille akuille tehdään lopulta, jos aurinkoenergiaa käytetään paljon.
Aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää silloin kun on mahdollista, mutta ei pyrkiä
korvaamaan sillä kaikkia muita energialähteitä. Ainakaan vielä.
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Monessa yhteydessä kehutaan uusiutuvia energialähteitä. Osittain se johtuu siitä, että ne
auttaisivat vähentämään hiilipäästöjä. Maailmassa kuitenkin tarvitaan paljon energiaa,
eikä aurinkoenergialla vielä ainakaan pystytä suuressa mittakaavassa vastaamaan siihen
tarpeeseen. Toki monilla valtioilla on menossa omat aurinkoenergiaprojektinsa, ja
lähivuosina aurinkoenergian kapasiteetti maailmalla jatkaa kasvuaan. Fossiilisia
polttoaineita käytetään kuitenkin niin paljon, että tulee menemään kauan aikaa, ennen
kuin ne saadaan korvattua. Luultavasti ne joskus saadaan korvattua sillä energiantarve
kasvaa maailmalla, ja fossiilisten polttoaineiden määrät ovat rajallisia. Esimerkiksi
polttomoottoreissa on se hyvä puoli, että ne toimivat kaikissa olosuhteissa. Niissä se
energia on valmiina sitoutuneena polttoaineeseen. Uusiutuvissa energialähteissä, kuten
aurinkoenergiassa, ollaan monesti riippuvaisia luonnosta. Aurinkopaneelit eivät tuota
energiaa, jos ei saada auringon valoa. Akut pystyvät ainakin joksikin aikaa varastoimaan
energiaa, mutta eivät suuressa mittakaavassa ole tehokas ratkaisu, eivätkä kauaksi aikaa.
Yhtenä uhkana on myös kallis alkuinvestointi. Aurinkopaneeleille luvataan pitkä
käyttöikä. Kuitenkin käytännössä käyttöikä voi olla lyhyempi tai se voi mennä rikki.
Silloin pitää luultavasti taas tehdä kalliita investointeja. Aurinkoenergian taloudellinen
puoli menettää siinä edullisuutensa, vaikka investoinnin jälkeen sähkö olisikin ilmaista.
Lisäksi on vaikea sanoa missä kohtaa voisi esimerkiksi Suomessa olla edes kesäisin täysin
aurinkosähkön varassa, esimerkiksi kesämökeillä. Kesäisinkin voi tulla pidempiä pilvisiä
jaksoja, jonka aikana kuluu loppuun myös akkujenkin sähkö.

6.3 Tulevaisuuden mahdollisuudet
Aurinkoenergian teknologia tulee odotettavasti kehittymään tulevaisuudessa, johtuen
investoinneista ja tutkimustyöstä. Parhaiten aurinkoenergia toimii tällä hetkellä pienessä
mittakaavassa, kuten maatiloilla. Eli alueilla, joissa on aurinkoa saatavilla hyvin ympäri
vuoden ja paneelien asentaminen on edullisempaa kuin sähköverkon rakentaminen.
Esimerkiksi kehitysmaissa aurinkoenergia voisi olla hyvä ratkaisu energian tuottamiseen.
Vaikka aurinkoenergia on ekologinen ratkaisu verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, ei
sillä voida vielä niitä korvata ainakaan kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Suomessa on
pitkä ja pimeä talvi, joten aurinkoenergia ei välttämättä ikinä tule olemaan
kokonaisvaltainen ratkaisu. Kuitenkin Suomessakin on aurinkoisia kuukausia, jolloin
aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää.



26
Se, kuinka hyvin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää, riippuu paljon politiikasta. Jos sitä
halutaan käyttää, sille löytyy kohteita, johon sitä voisi hyödyntää. Teknologian
kehittyessä löytyy varmasti uusia vaihtoehtoja, mihin ja miten aurinkoenergiaa voidaan
hyödyntää. Tämä pätee esimerkiksi niin teollisuuteen, asuntojen energiakäyttöön kuin
aurinkoenergian liittämistä infrastruktuuriin. Se ei voi pelkästään johtua
aurinkoenergiaan liittyvistä rajoitteista. Vaan myös asenne ja politiikka rajaa tällä
hetkellä mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoenergiaa. Taulukossa 1 esitetään
kirjallisuusselvityksen perusteella tehdyt oleellisimmat johtopäätökset aurinkoenergian
käytön lisäämisestä.
Taulukko 1. Yhteenveto: Aurinkoenergian hyödyt, haasteet, mahdollisuudet ja uhat

Hyödyt:
· Vihreä energia
· Auringosta ei lopu energia
· Hinnat laskevat koko ajan
· Sähköä verkkovirran ulkopuolelle
· Ei häiritse ihmisiä äänillä tai hajulla
· Siellä missä on auringon valoa,

voidaan tuottaa sähköä
aurinkopaneeleilla

Haasteet:
· Riippuvainen auringosta
· Alkuinvestoinnin hinta
· Auringonvalon saatavuuden

vaihtelevuus
· Energian pitkäaikainen säilöminen

Mahdollisuudet:
· Aurinko on rajaton energian lähde
· Voi luoda uusia työpaikkoja

esimerkiksi kehitysmaihin
· Voi ratkaista monien maiden

energiatarpeen
· Voi ratkaista tulevaisuudessa

maailman energiakysymykset

Uhat:
· Tuoko massatuotanto

haittavaikutuksia?
· Mitä tehdään kaikille käytetyille

akuille?
· Riittääkö raaka-aineet

aurinkopaneelien massatuotantoon?
· Miten akut kestävät käytännössä?
· Entä jos aurinkoenergian teknologia

ei kehitykään?
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7 YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli selvittää, kannattaako aurinkoenergian käyttöä lisätä. Usein yleisesti
puhutaan aurinkoenergian lisäämisestä siksi, että se on vihreää energiaa eli ekologista. Se
pitää paikkansa ja ekologinen energia auttaa reagoimaan ilmastonmuutoksen ja
biodiversiteetin suhteen, kun korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Käytön
lisäämisen välttämiseksi sen sijaan väitetään, että se ei ole riittävän tehokas tapa tai on
liian kallis. Kuitenkin tällaiset mielipiteet jäävät varsin pintapuolisiksi perusteluiksi ja
ovat hyvin mustavalkoisia. Siitä tullaan työn ideaan, miten aurinkoenergian käyttöä
kannattaisi lisätä, jos sitä lisättäisiin? Mitkä ovat sellaisia ratkaisuja ja sovelluskohteita,
että aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää ja samalla ratkaisu olisi kannattava?
Tuloksina ei muodostunut yhtä tiettyä tilannetta missä aurinkoenergia olisi aina hyvä
ratkaisu. Aurinkoenergia on riippuvainen luonnollisesti auringon valon määrästä.
Auringon valoa on eri puolilla maapalloa hyvin eri määriä saatavilla. Tämä rajaa
enimmäkseen aurinkoenergian mahdollisuuksia. Aurinkoisimmat maat monesti vain ovat
valtioita, joissa tekniikka, teknologia, saati muu infrastruktuuri ei ole kovin kehittynyttä.
Sellaisessa paikassa voi olla haastavaa aloittaa ja kehittää energialähteen käyttöä, jotta
energialähdettä voitaisiin kehittää. Politiikka on myös suuresti käyttöä rajoittava tekijä.
Monissa teollisuusmaissa olisi mahdollista käyttää enemmän aurinkoenergiaa, mutta
vielä aurinkoenergiasta ei ole tehty prioriteettia. Toki näin ei ole kaikkialla. Esimerkiksi
Saksassa aurinkoenergiaa käytetään paljon, ja siihen myös panostetaan, kuten sen
kehittämiseen. Monilla mailla on myös investointeja liittyen esimerkiksi
aurinkosähkövoimaloihin.
Työn tuloksina selvisi se, että on myös perusteltua monesti olla valitsematta
aurinkoenergiaa, kuten maantieteellisestä sijainnista johtuen. Työn tarkoituksena on
kuitenkin löytää aurinkoenergialle uusia vaihtoehtoja, myös alueille missä ei aina olisi
kannattavaa käyttää aurinkoenergiaa. Yksi tällainen paikka on Suomi. Koko vuodeksi
aurinkoenergia ei ainakaan vielä ole yksinään toimiva, saati järkevä vaihtoehto
energialähteeksi. Silloin hyöty tuleekin siitä, miten aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää
kesäisin, esimerkiksi ilmastoinnin energialähteenä. Kuinka aurinkoenergia toimisi eri
mittaluokissa käytännössä vaatii kuitenkin käytännön tutkimuksia, tutkimuksia
massatuotannosta sekä pitkän aikavälin tutkimuksia käytössä. Työssä nousi esille, että
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yleisesti ottaen aurinkoenergiaan liittyvät hinnat ovat laskemaan päin. Se tekee
aurinkoenergiasta tulevaisuudesta entistä kilpailukykyisemmän vaihtoehdon
energialähteeksi.
Monet ideat aurinkoenergian suhteen ovat vasta ideoinnin tasolla. Ainakaan isossa
mittakaavassa ei vielä paljoa aurinkoenergialla ole soveltavuuskohteita Suomessa. Tämä
tarkoittaa ennen kaikkea aurinkopaneelien käyttöä. Kuten missä kaikkialla niitä voisi
käyttää. Kenties kerrostalojen seinissä. Voisiko aurinkopaneelit osana infrastruktuuria
kerätä passiivisesti koko ajan energiaa, kun on valoisaa? Vielä tämän tutkimuksen
perusteella ei pysty niin kattavasti määrittämään mihin kaikkeen aurinkoenergia soveltuu.
Aurinkoenergiaan etsitään koko ajan uusia tapoja hyödyntää sitä, ja todennäköisesti
tulevaisuudessa sitä hyödynnetään vielä laajemmin. Aurinkoenergian tutkimukseen
panostetaan, joten on syytä olettaa, että sen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Ongelmana
työssä oli se, että ei ilmentynyt tutkimustietoa siitä mitä aurinkopaneelien massatuotanto
käytännön tasolla tarkoittaisi. Kuinka ekologista valmistus on? Kauanko raaka-aineet
riittävät? Mitä tehdään isoille kasoille käytettyjä akkuja? Siinä muutama esimerkki mihin
ei löytynyt vastausta. Eli vaikka monesti aurinkoenergia nähdään tulevaisuudessa hyvin
merkittävänä energianlähteenä ja toimivana vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille,
siihen liittyy paljon kysymyksiä tällä hetkellä.
Kuitenkin monia hyviä puolia löytyy aurinkoenergiasta. Kuten ekologisuus, auringon
valoa on rajattomasti tulevaisuudessakin, sähkön tuominen sinne missä ei ole
verkkovirtaa, pitkä käyttöikä, aurinkovoimala ei ole riippuvainen vedestä ja
aurinkoenergiakerääjä on nopea pystyttää. Tällä hetkellä kuitenkin aurinkoenergian
parhaimmat soveltuvuuskohteet ovat hyvin aurinkoisissa maissa. Luultavasti kovinkaan
talvisiin olosuhteisiin aurinkoenergiaa ei saada koskaan soveltumaan. Tavoitteena
voisikin pitää, että paikoissa missä on välillä, mutta ei aina aurinkoista, saataisiin sielläkin
hyödynnettyä aurinkoenergiaa. Se vaatii teknologian saamista sille tasolle, että
esimerkiksi akut voivat varastoida riittävän pitkäksi aikaa sähköä. Tai sitten
aurinkoenergia toimisi hybridimallina jonkun toisen energialähteen kanssa. Siinä
tapauksessa aurinkoenergiaa voitaisiin käyttää aina kun mahdollista. Jos ei ole
mahdollista, sitten käytetään toista energialähdettä. Toki myös yksi tavoite
maailmanlaajuisesti olisi se, että aurinkoisissa maissa aurinkoenergiaa hyödynnettäisiin
mahdollisimman paljon, sen potentiaalin takia.
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Aurinkoenergian kannattavuuden kannalta on hyvä tutkia vielä lisää sitä, miten
aurinkoenergiaa voitaisiin soveltaa käytännön tasolla. Tarvitaan tutkimuksia
aurinkoenergian tehokkuudesta eri olosuhteissa. Samalla se antaisi tietoa kuinka tehokas
aurinkoenergia voisi olla hybridimuotona. Tehokkuus riippuu maantieteellisestä
sijainnista, joten siksi on syytä tutkia tehokkuutta eri alueilla. Tämä työ luo pohjaa syille
miksi lisätä aurinkoenergian käyttöä, kuten taloudellisista syistä. Kuitenkin tarvittaisiin
käytännön esimerkkejä siitä, miten aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää
monipuolisemmin ja tehokkaammin. Se olisi tarpeellista näytön kannalta, jotta myös
yleisellä tasolla aurinkoenergiaan alettaisiin panostamaan enemmän. Aurinkoenergian ei
tarvitse olla kaiken energiaan liittyvien kysymysten ratkaisu. Sitä voidaan hyödyntää
pienemmässäkin mittakaavassa.
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