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Maailman primäärienergian lähteet ja
energiatransitiot 1850-2011
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Puusta hiileen
~ 80 vuotta

Hiilestä öljyyn
~ 30 vuotta

Öljystä hiileen, kaasuun
vai uusiutuviin?

Primäärienergian laatu paranee Primäärienergian
laatu heikkenee

Lähde: GEA Summary 2011, saatavissa
http://www.iiasa.ac.at/Research/ENE/GEA/index.html. (6.8.2012)

*1850-2012 energian kulutus
on 22-kertaistunut
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Raakaöljyn hinta ja tuotannon määrä

Lähde: Stuart Staniford, 2013.



Aurinkopaneelien hinnan kehitys kumulatiivisen
tuotantovolyymin funktiona

Kapasiteetin
tuplaus

alentanut
yksikköhintaa

~ 20%



Litiumioniakkujen hinnan kehitys kumulatiivisen
tuotantovolyymin funktiona

Kapasiteetin
tuplaus

alentanut
yksikköhintaa

~ 7%



Suomessa aurinkosähköjärjestelmä tuottaa
elinaikanaan noin kymmenkertaisesti sen
valmistukseen käytetyn energian verran

Lähde: Fraunhofer-ISE, Photovoltaics report, December, 2012. * Tarkasteltavassa järjestelmässä
monikidepiipaneelit, elinaika 30 a



Mikä on Suomen koko energiajärjestelmä vuonna
2050?

“Anything one man can imagine, other men can
make real.”

Jules Verne, Maailman ympäri 80 päivässä, 1872.



LUT aurinkoenergian hyödyntämisen edistäjänä

Riippumattoman tiedon tuottaja

Tutkija Kouluttaja Demonstraatiokohde



Esimerkki 1: Aurinkosähkön yleistymisen esteiden
purkaminen Suomessa

RATKAISTU: ”Energiateollisuus ry:n sähköverkon asiakkuustoimikunnan 4.2.2013 tekemän linjauksen mukaisesti.
Energiateollisuus ry suosittelee, että luvussa 3 esitetyt suojausasettelut täyttävien laitosten lisäksi jakeluverkkoon
hyväksytään myös teknisiltä ominaisuuksiltaan Saksan mikrotuotantonormin VDE-AR-N-4105 täyttävät laitteet”

Aurinkosähkövoimalan verkkoon liittäminen standardeilla, edullisilla ja
turvallisilla laitteilla ilmoitusmenettelyn avulla

RATKAISTU: Jo noin 20 Sähkökauppaa harjoittavaa yhtiötä on lupautunut ostamaan pientuottajilta
sähköenergiaa.

Kuntien rakennusjärjestykset, kaavoitus ja rakennustapaohjeet suosimaan
aurinkoenergiaa

Mikrotuotetulle ylijäämäsähkölle ostaja
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Esimerkki 1: Kuntien rakennusjärjestysten
suhtautuminen aurinkopaneeliasennuksiin

Kasvava kustannus sekä kuntalaiselle että
lupia käsittelevälle viranomaiselle

Mikä on saavutettava hyöty??

Tavoitetila
kaikkien

kuntien osalta



Esimerkki 2: LUT:n 220 kWp aurinkosähkövoimala -
Kustannustehokas ja turvallinen asennus
suomalaisille tasakatoille

• Rakennuskanta uusiutuu 1-1.5 %/a
• Aurinkosähkön markkinaehtoinen
yleistyminen: päivittäistavarakauppa,
toimistot ja julkiset rakennukset
• Miten tasakattoasennuksia nykyiselle
rakennuskannalle
kustannustehokkaasti ?



Esimerkki 2: LUT:n 220 kWp aurinkosähkövoimala -
Aurinkopaneelit rakenteen toiminnallisena osana

• Miksi aurinkopaneeli pitäisi asentaa
olemassa olevan pintamateriaalin päälle?
• Paneelia itsessään voidaan soveltaa
aurinkoverhona, julkisivuelementtinä tai
katteena.
• Tavoitteena demonstroida osaa näistä
kustannustehokkaasti ja
mahdollisimman innovatiivisesti



Yhteenveto

Aurinkosähköjärjestelmien sekä sähkön varastokapasiteetin
yksikkökustannus laskee ajan funktiona
Suomessa on riittävästi auringon säteilyenergiaa aurinkosähkön
tuottamiseen
Keskeistä on päättää millainen energiajärjestelmä Suomessa
halutaan olevan vuonna 2050


