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-aurinkosähkön hinnan kehitys ja sen 
vaikutukset
-kaksipuoleiset aurinkokennot ja niiden 
mahdollisuudet sähköjärjestelmässä
-kaksipuoleisten aurinkokennojen tuomat 
uudet haasteet ja mahdollisuudet
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Hintaan vaikuttavat tekijät:

1) Mitä enemmän 

aurinkopaneeleita 

valmistetaan, sitä halvempaa 

niiden valmistus on

2) Mitä edullisempaa 

aurinkoenergia on sitä 

enemmän sille on kysyntää



Aurinkosähkön
hinta on laskenut
massiivisesti mutta
etenkin itse
paneelin hinta ja 
sen osuus
kokonaiskustannuk
sissa on laskenut

NREL, 2021. Documenting a Decade of Cost Declines for PV 
Systems. https://www.nrel.gov/news/program/2021/documenting-a-
decade-of-cost-declines-for-pv-systems.html



The largest economic benefit from solar
energy comes from selfconsumption

Structure of electricity price and scale of benefits that occur when 
avoiding buying electricity from the grid and profit when selling own 
electricity production. Expenses related to selling include taxes, 
possible sale margin, and possible service fee by distribution network.



Kotitalouksien 
sähkön kulutus 
on perinteisesti 
suurinta 
aamuisin ja 
iltaisin

DK2012 source: F. M. Andersen, M. Baldini, L. G. Hansen, and C. L. Jensen, “Households’ hourly
electricity consumption and peak demand in Denmark,” Appl. Energy, vol. 208, pp. 607–619, Dec. 2017.



Sähkön spot hinta on korkein aamuisin 
ja iltaisin



Laajamittainen perinteisesti asennettu 
aurinkosähkö haastaa sähköjärjestelmää

Fig: Gandhi et al., Solar Energy 210 (2020), DOI: 10.1016/j.solener.2020.06.097



Kaksipuoleiset 
aurinkokennot ja 
niiden 
mahdollisuudet 
sähköjärjestelmässä
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PV converts sunlight to 
electricity
Bifacial PV harvest light from
both sides
Conventional mounting: 
production boost
Vertical mounting: profile
changes

What is (bifacial) PV?

Fig: Guo et al., Energy 61 (2013), DOI: 10.1016/j.energy.2013.08.040

CMMM = conventionally mounted monofacial module
VMBM = vertically mounted bifacial module



Vertical bifacial PV 
(VBPV)

Figs. (top): ©Samuli Ranta, TuAMK
(bottom): Guo et al., Energy 61 (2013), DOI: 

10.1016/j.energy.2013.08.040



Solar resource in the Nordics
• High seasonal variation
• Low solar elevation

VBPV: incident irradiation high for the summer season (April
– September)
High potential for suitable locations

• Irradiation conditions
• Effective land use

S. Jouttijärvi et al., Renew. Sustain. Energy Rev. 161, 112354 
(2022): https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112354

VBPV potential in Nordic countries



Fig: Guo et al., Energy 61 (2013), DOI: 
10.1016/j.energy.2013.08.040

Black: VBPV outperforms optimally tilted MPV.
Light gray: Optimally tilted MPV outperforms VBPV.



Kaksipuoleisten 
aurinkokennojen 
tuomat uudet 
haasteet ja 
mahdollisuudet
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S. Jouttijärvi, G. Lobaccaro, A. Kamppinen, K. Miettunen., Renew. Sustain. Energy Rev. 161 (2022), 
DOI: 10.1016/j.rser.2022.112354



Kaksipuoleiset 
aurinkokennot 
vaativat 
uudenlaista 
sijoittelua 
rakennuksissa

S. Jouttijärvi, G. Lobaccaro, A. Kamppinen, K. Miettunen., Renew. 
Sustain. Energy Rev. 161 (2022), DOI: 10.1016/j.rser.2022.112354



-perinteisesti asennettu aurinkosähkö ei täsmää 
kulutuspiikkeihin
-kaksipuoleiset aurinkokennot tarjoavat 
mahdollisuuksia muokata tuotantoa täsmäämään 
kulutuksen kanssa
-kaksipuoleisten aurinkokennot vaativat ja 
mahdollistavat uusia asennusratkaisuja

Takehome messages:




