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Aurinkopaneelit asen
netaan yleisimmin ra
kennuksen kattolap
peelle, mikä on useim
miten edullisin asen
nustapa. Paneelit voi 
kuitenkin asentaa ai
van hyvin myös maa
telineisiin, mikäli kat
tolappeen ilmansuunta 
ei ole oikea. 

■ Mattl Turtiainen

Sähköä tuottavat aurinkopaneelit 
ovat yleistyneet viime aikoina pait• 
si omakotitaloissa myös maatiloiJ. 
la. Pontimena ovat toimineet säh• 
kön hinnan, erityisesti siirtoh innan 
korotukset, mutta maatiloilla myös 
korkea tukitaso kannustaa. Aurin• 

ILMANSUUNTAAN 

kopaneeli-investointiin on saatavis
sa jopa 40 prosentin investointituki. 

Pöytyällä Olli Uskin siipikarjati• 
lalla on viime kesästä saakka ollut 
käytössä maatelineisiin asennettu 
72 kWp:n aurinkovoimala, Siipi· 
karjatilaila kuluu paljon sähköä ja 
kesällä, kun kulutus on kovaa, saa
daan sähkö hyödynnettyä lähes ko• 
konaan omassa tuotannossa. 

'Tässä kohteessa saadaan tuotan
to hyödynnettyä harvinaisen hyvin 
omassa kulutuksessa': kertoo Klaus 
Lindholm järjestelmän toimilla• 
neesta Naps Solar Systems Oy:stä. 

Kun hallit ovat tyhjillään erien 
vaihdon ja pesun aikana, niin sil• 
loin puolestaan tulee pieni piikki 
sähkön myyntiin ulos. 

"Sähkön myynnistä saa pörssi
sähkön hinnan, joka esimerkiksi 
�esällä oli jopa 7 senttiä kilowatti
tunnilta': Lindholm sanoo. 

Kolmasosa sähköstä kotoa 
Pöytyä on Suomen aurinkoisinta 
aluetta,ja Uskin voimalasta voi saa
da Lindholmin mukaan kaikkiaan 
noin 60 000-65 000 kWh aurin-

kosähköä vuodessa. Olli Uski on 
varsin tyytyväinen 

arvioituun voimalan vuosituotok· 
seen. 

"Koko vuoden sähkönkulutuk
sesta tällä pystytään kattamaan noin 
kolmannes", hän sanoo. 

"Kesällä sähkölaskut olivat mii
nusmerkkisiä, mutta nyt syksyllä on 
tullut sähköenergiasta jo laskuakin." 

Keskitalvi on sähkön tuotannon 
kannalta hiljaista aikaa, mutta jo 
maaliskuussa, jos paneelit ovat lu
mesta vapaat, voi tuotanto nousta 
lähelle piikkitehoa. Toukokuu on 

useimpina vuosina paras kuu
kausi sähköntuotan
nossa, sillä ilma on 
vielä viileä ja säteilyä 
on runsaasti - paneeli 
tuottaa paremmin vii• 
leänä kuin lämpimänä. 

Ilmansuunta kan-
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nattaa huomioida asennuksessa ja 
Uskin voimala onkin suunnattu 
eniten säteilyä tuottavaan suuntaan 
etelä-lounaaseen. Kallistuskulmalla 
ei sen sijaan ole kovin suurta vaiku• 
tusta tuottoon. 

Oma btotanto omaan käyttöön 
Paneeliston mitoitus alkaa siten, että 
sähkön siirtoyhtiöstä pyydetään tai 
siirtoyhtiön nettipalvelusta haetaan 
kiinteistön sähkönkäytön tuntisar
ja, jota vastaan lasketaan halutun 
kokoisen aurinkovoimalan tuotto. 
Laskelma tarvitaan sekä voimalan 
mitoitusta että tukihakemusta var
ten. 

"Tavoite on, että lähes kaikki tuo
tettu sähkö saadaan käytettyä itse': 
Klaus Lindholm sanoo. 

Aurinkopaneeli-investoinnin 

Uskln tilalla aurinkopaneelit tuottavat 
sähköä brollerituotannon tarpeisiin. Il
manvaihto nielee sähköenergiaa silloin, 
kun sitä eniten tuotetaan ell kesällä. 
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"Koko vuoden sähkönkulutuk• 
sesta tällä pystytään kattamaan noin 
kolmannes•: hän sanoo. 

"Kesällä sähkölaskut olivat mii
nusmerkkisiä, mutta nyt syksyllä on 
tullut sähköenergiasta jo laskunkin." 
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siirtoyhtiön nettipalvelusta haetaan 
kiinteistön sähkönkäytön tuntisar
ja, jota vastaan lasketaan halutun 
kokoisen aurinkovoimalan tuotto. 
Laskelma tarvitaan sekä voimalan 
mitoitusta että tukihakemusta var
ten. 

"Tavoite on, että lähes kaikki tuo
tettu sähkö saadaan käytettyä itse': 
Klaus Lindholm sanoo. 

Aurinkopaneeli-investoinnin 

Uskln tilalla aurinkopaneelit tuottavat 
sähköä broilerituotannon tarpeisiin. Il
manvaihto nielee sähköenergiaa silloin, 
kun sitä eniten tuotetaan eli kesällä. 

hintaa asennettuna voi laskea nyrk
kisäännöllä hieman yli euro per Wp, 
johon voi saada investointitukea 40 
prosenttia. Myös pohjatyöt kuulu
vat tuen piiriin ja Uskin tapaukses• 
sa ne tehtiin tilan työnä. 

''Tuen ansiosta takaisinmaksuai
ka aurinkosähköinvestoinneilla al
kaa olla 6-7 vuoden luokkaa", sa
noo Lindholm. 

Helppo huollettavuus 
Pohjatyöt tehtiin siten, että pinta• 
maa raapaistiin pois ja pohjalle ase
tettiin suodatinkangas. Sen päälle 
ajettiin kunnon kerros mursketta. 
Tästä eteenpäin asennuksesta vasta• 
si laitetoimittaja ja telineet asennet
tiin betonipalkkien varaan. Betoni
palkkien alla on 10 cm:n styrox-le
vyt routaeristeenä. 

"Pohjatyöt maksoivat melko 
tarkkaan 20 000 euroa", Olli Uski 
sanoo. 

Kun pohjatyöt oli tehty ja pal
kit asennettu paikalleen, vei aikaa 
ainoastaan päivän, kun telineet oli 
kiinnitetty palkkeihin ja paneelit te
lineisiin. Sen jälkeen alkoivat säh• 
kötyöt ja kokonaisuutena toimitus 
oli 1-2 viikossa asennettu käyttö• 
kuntoon. 

Pohjatyöt kannattaa tehdä sulan 
maan aikana, mutta varsinainen pa
neeleiden asennus onnistuu mihin 
aikaan vuodesta tahansa. 

"Katt�a_sennuksia teemme peri• 
aatteessa läpi vuoden': sanoo Klaus 
Lindholm. 

Olli Uski kertoo, että maa•asen· 
nuksen puolesta puhui kattolap
peiden ilmansuunta, mutta myös 
maa-asennuksen helppo huolletta• 
vuus. Broilerihalleista tulee ilman
vaihdon mukana katolle melko pal
jon pölyä, mikä saattaa paneeleiden 
pinnalle kertyessään kesäaikaan 
heikentää paneeleiden tuottoa. 

"Ja jos jotain huoltoa tarvitsee 
tehdä, niin onhan se helpompaa, 
kun paneelit ovat maatelineissä." 

Kannattavuutta lisää 
siirtohintojen noustessa 
Uskin tilan voimalassa on 240 kpl 
1-kidepaneeleita. Paneelit ovat nel
jässä rivissä, joissa on kussakin 60 
paneelia. Paneelit on jaettu 12 eri 
ryhmään, jotka tuodaan kolmelle 
25 kW:n invertterille. 

AC-puolella on lakisääteinen pää
kytkin, josta voimala saadaan sul
jettua manuaalisesti. Lisäksi vaih
tosuuntaajat eli invertterit pudot• 
tavat voimalan automaattisesti ver
kosta, jos sähköverkkoon tulee kat • 
kos. 

"On olemassa myös erotusratkai
suja, mutta sellaisen tekeminen au
tomaattiseksi on aika kallista. Säh
kökaapelit ovat tällä alueella maassa, 
joten sähkökatkot ovat aika lyhyitä': 
sanoo Klaus Lindholm. 

Kaapeleiden maahan kaivami• 
nen on tuonut varmuutta sähkön
jakeluun, mutta hieman ironisesti 
ajateltuna myös lisännyt vaihtoeh
toisten sähköntuotantomenetelmi
en kannattavuutta. 

"Siirtohinnat ovat nousseet, mi
kä tietysti lyhentää aurinkovoima
Jan takaisinmaksuaikaa", naurahtaa 
Klaus Lindholm. 

Takaisinmaksuaikaan liittyvätkin 
oleellisesti alueittaiset siirtohinnat 
ja sähköverot, sillä pelkällä sähkö
energian hinnalla ei paneelijärjes
telmää yleensä saa kannattavaksi. 

Isältä pojalle 
Turun Konekeskuksen aurinko
paneeleiden myynnistä vastaava 
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♦ Uskln voimalan paneelit on suunnaattu etelä-lounaaseen. Kallistuskul
ma ei ole tuoton kannalta yhtä merkittävässä roolissa kuin Ilmansuunta.

Markku Murto sanoo, että aurin
kosähköjärjestelmä on huoleton, sil
lä se on lähes huoltovapaa. Käyttöi
kä on täydellä teholla jopa 20 vuotta 
ja siitä eteenpäinkin 10 vuotta tuo
tanto on vielä aivan hyvä. 

"Voi tietysti olla, että 30 vuoden 
jälkeen maailma on toisen näköi
nen ja halutaan toisenlaista tek
niikkaa, mutta vielä tuonkin ajan 
jälkeen paneelit ovat vielä hyvässä 
kunnossa." 

Rakenteellinen takuu paneeleille 
on 13 vuotta ja tehotuottotakuu 80 
prosentin teholle 26 vuotta. 

Turun Konekeskus on myynyt 
parikymmentä voimalaa, joista 
suurin osa kattoasennuksia. Uskin 
aurinkovoimala on teholtaan suun
nilleen maatilakokoluokan keski
arvo. 

"Muutama omakotitalotoimitus 
on tehty, mutta maatilat ovat luon
nollisesti meidän potentiaalisin 
asiakaskuntab, sanoo Murto. 

Katolla paneeleiden voi ajatella 
olevan melko hyvässä turvassa pit
käkyntisiltä, mutta maa-asennuk
sissa paneeleiden varkaus voi aivan 
hyvin tulla eteen. Mekaniikkoihin 
saa auton vanteista tuttuja lukko
pultteja, joilla voi estää tai ainakin 
jarruttaa mahdollisia varastelua. 

Paneeleiden myyjiä on tullut li
sää varsinkin parin viime vuoden 
aikana. Ostajalla on valinnanvaraa, 
mutta myös sudenkuoppia voi olla 
matkassa. 

"Ala on jopa osin ylikuumentu
nut. On huomattu, että tuottolu-

+300W:n
tehofsla panee•
leita on asennuk
sessa 240 kpl.
Kokonaistuo
tannon vuodessa
ennakoidaan
olevan 60 000-
65000 kWh.

paukset ovat välillä aivan katteetto• 
mia. Kannattaa muistaa, että yksiki
depaneelin hyötysuhde on 20 pro
senttia, monikidepaneelilla hyötys
uhde on 17-18 prosenttia. Ja sekin 
on hyvä muistaa, että kaikille pa
neeleille säteilyn määrä on sama': 
toteaa Klaus Lindholm. 

Katolle hieman halvemmalla 
Kattoasennus on yleensä edullisem
pi kuin maa-asennus, sillä perus
tuksia ja pohjatöitä ei tarvita. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että katon 
on kestettävä kolmisenkymmentä 
vuotta. 

!tä-länsiasennus jättää tuotos
ta ehkä 10 prosenttia pienemmäk• 
si, mutta se toisaalta tasoittaa päivän 
aikaista tuottoa pelkkään eteläsuun
taiseen asennukseen verrattuna. 

Paneelirivistö voi olla rakennettu 
periaatteessa vaikka maaston mu• 
kaan, sillä paneelit yhdistetään toi
siinsa johdoilla. 

Ainoa katemateriaali, mille Naps 
Solar Systems ei tee asennuksia on 
asbestipitoinen Vartti-katto, mut• 
ta kaikki muut kattotyypit soveltu
vat paneeleiden kiinnitysalustak
si. Maa-asennus onnistuu myös, ja 
jonkin verran tehdään myös seinä
asennuksia. Seinäasennuksella voi• 
daan kevään nousevan auringon sä
teily hyödyntää hyvin. 

"Kattoasennus on kuitenkin ylei
sin ja tulee varmaan pysymäänkin 
sellaisena•: sanoo Klaus Lindholm. 

"Aurinkovoimalan hankintaa ei 
enää tarvitse perustella millään vih
reillä tai muilla ekologisilla arvoil
la, sillä luvut voi laittaa exceliin ja 
laskea kannattavuuden ja takaisin
maksuajan': hän sanoo. 

Olli Uski onkin niin tyytyväinen 
aurinkovoimalnn hankintaan, et• 
tä kertoo pyytäneensä jo tarjouksia 
voimalan laajentamisesta. 

'' Asennamme toden näköisesti en
si kesänä 120 paneelia lisää", hän 
kertoo.■
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'f' Kunnollinen perustus takaa maa-asennuksen kestoiän. Paneelel• 

den käyttöikä voi olla reilut 30 vuotta. 
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