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Aurinkoenergia yleisesti



Aurinkoenergian hyödyntämiskeinot

Aurinkosähkö Aurinkolämpö



Potentiaali

• Maailman energiankulutus vuonna 2016 

noin 16 TWy (150 000 TWh)

– Suomen energiankulutus noin 0,04 TWy

(370 TWh)

• Aurinko tuottaa maapallolle energiaa joka 

vuosi noin 23 000 TWy

• Aurinkoenergian 

hyödyntämismahdollisuudet maailman 

mittakaavassa rajattomat!



Alueellinen potentiaali

Aurinkovoima Tuulivoima

• Aurinkovoimapotentiaali vaihtelee kuitenkin suuresti eri alueiden välillä

• Parhaat aurinkovoiman ja tuulivoiman tuotantopaikat sijaitsevat pääosin erillään toisistaan, ne siis 

täydentävät isossa mittakaavassa toistensa tuotantoa
• Esimerkiksi Suomeen on järkevää rakentaa enemmän tuulivoimaa, koska olosuhteet ovat sille huomattavasti 

aurinkovoimaa otollisemmat

Lähde: NCE results for 100% RE – Christian Breyer, 2018



Nykytila ja tulevaisuus



Aurinkosähkön tuotantokapasiteetin kehitys
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Asennettu kapasiteetti

• Auringolla tuotetaan tänä vuonna noin 2% kaikesta maailman 

sähköstä
– Tuotanto vastaa neljääkymmentä (40) Olkiluoto 3:n vuosituotantoa

• Osuus on vielä suhteellisen pieni, mutta kasvaa nopeasti

• Suomessa kapasiteettia noin 0,05 GW

Lähde: https://www.power-technology.com/comment/global-pv-

capacity-expected-reach-969gw-2025/



Kasvua ei osattu ennustaa

Toteutunut kapasiteetin kasvu

Vanhoja ennusteita



Kustannukset

Pitkän aikavälin kustannuskehitys Keskimääräiset tuotantokustannukset 2016

Lähde: Fortum Energy Review 2016, 

kustannustiedot 2013-14.







Tulevaisuus

• Mikään ei tule estämään aurinko- ja tuulivoiman kasvua tulevaisuudessa, vain kasvun nopeus on 
epävarmaa

• Koko energiajärjestelmä on mahdollista toteuttaa täysin uusiutuvilla tuotantomuodoilla, mutta tiellä on 
vielä monta haastetta

?
Lähde: NCE results for 100% RE – Christian Breyer, 2018



Tampereen Sähkölaitoksen näkökulma



ONNISTUNUT ENERGIAKÄÄNNE
200 miljoonan euron investointiohjelma uusiutuvaan energiaan vuosina 2012-2016.

Ennätysajassa tehdyn energiankäänteen ansiosta fossiilisten polttoaineiden osuus pienentynyt 

merkittävästi. Aurinkotalous tulee, Sähkölaitos on valmis!



Aurinkopaneelit

Toimitamme räätälöityjä paneelistoja avaimet 

käteen- toimituksena yhteistyökumppanimme 

Finnwindin kanssa

Ostamme ylimääräisen piensähkötuotannon 

Suomen SPOT-tuntihinnalla vähennettynä 

välityspalkkiolla 0,30 snt/kWh (alv 0%)



Aurinkosähkölaskuri



Aurinkotalouden muut tuotteet

• Erityisesti Suomen kaltaisissa olosuhteissa suoran aurinkoenergian lisäksi on järkevää hyödyntää 

aurinkotalouden muitakin energianlähteitä

• Puu, tuulivoima ja vesivoima ovat auringon tuottamia uusiutuvia energianlähteitä, joilla tuotanto painottuu 

talviaikaan kun energiantarve on suurin




