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Solar photovoltaic (PV) sys-

tems are used both as ongrid 
and offgrid setups to provide 
electricity based with sunlight. A 
PV system consists of one or 
several PV modules. It also 
comprises electric devices and 
mounting structures for PV mod-
ules, which are listed under the 
term Balance of System (BoS). 

 
Installed capacity of PV systems  

The total installed capacity at the end of 
2015 globally amounted to 227.1 GW. The 24 
IEA PVPS countries represented 197 GW of 
cumulative PV installations together at the 
end of 2015.  

Additional countries that are not part of the 

PVPS programme represent at 
least 30 additional GW, mostly in 
Europe: UK with 8.8 GW, The 
Czech Republic with 2.1 GW 
(stable in 2015), Greece with 2.6 
GW (stable in 2015), Romania 
with 1.3 GW and Bulgaria with 1 
GW (stable in 2015). Following 
these countries, India has in-
stalled more than 5 GW and 

Taiwan more than 1 GW, South Africa 
reached 1.1 GW and Chile 0.85 GW of in-
stalled capacity (IEA PVPS 2016).  
 
 
 
Current share of PV systems in energy 
production 

Fig.	  1.	  	  Summary	  of	  top	  10	  countries	  for	  installations	  and	  total	  installed	  capacity	  in	  2015.	  

	  

Solar photovol-
taics has reached 
competitive price 

level even in  
Finland 

 



	  

With around 227 GW installed all over the 
world, PV could produce around 1.3% (ca. 
275 TWh) of the global electricity demand 
(IEA PVPS 2016). As a comparison, the cor-
responding numbers for wind energy systems 
are around 432 GW, 840 TWh and 3.5% at 
the end of 2015 (GWEC 2016). 

IEA PVPS report from 2015 provides an es-
timate how much electricity PV systems can 
produced by PV in different countries. It is 
based on estimated PV capacity in 2014, av-
erage theoretical PV production in the capital 
city of the country and electricity demand in 
the country based on the latest available data.  

As shown in Fig. 2, Italy remains the number 
one country with 8% of its electricity that will 
come from PV in 2015 based on 2014 installa-
tions. This number can be translated into 15 
to 16% of the peak electricity demand. In 
Germany, with more than 6.7%, the 38.2 GW 
installed in the country produce up to 50% of 
the instantaneous power demand on some 
days, and around 13% of the electricity during 
the peak periods (IEA PVPS 2015). 

 

Development of PV system costs  

Fig. 3 summarises the estimated develop-
ment of PV system costs in the cases of 
utility-scale ground-mounted systems and 
residential&commercial rooftop systems. The 
utility-scale PV system cost is assumed to 
drop on average by 60 % from the current 
cost to around 400 €/kWp. The IEA scenario 
is the most pessimistic in the short-term. 
However, between 2030 and 2050 all the cost 
estimates are not far from the each others. 
The rooftop system cost projections are all 
close to the each other. On averrage, the 
turnkey system costs are assumed to drop by 
almost by 60% from 1480 €/kWp to around 
600 €/kWp by 2050. 

 
Levelised cost of electricity with PV systems 

As the overall PV system costs are ex-
pected to decrease with an increase in the PV 
system efficiencies, also their LCOE for direct 
production costs will decline. As a part of 
Smart Energy Transition project, LCOE esti-
mates have been calculated for several Euro-
pean cities. As Fig. 4 illustrates, levelized 

Fig.	  2.	  	  PV	  contribution	  to	  the	  national	  electricity	  demand	  in	  2015.	  



	  

costs are able to decrease below 5 snt/kWh 
before WACC (weighted average cost of the 
equity and the debt used to describe the se-
lected discount rate) is added to the costs. 
This decrease is for instance making the solar 
electricity production as price-competitive in 
Helsinki in 2030 as it was in Madrid in 2014.  

 
Installed solar PV capacity in Finland 

The estimated overall installed PV capacity 
in Finland is currently around 20 MW. The 
largest currently operating PV plant is in Hel-
sinki (853 kWp). During 2016, large rooftop 
and utility-scale installations are taking place 
for instance in Vantaa (503 kWp, compensa-

tion of hypermarket electricity useage) and in 
Hamina (725kWp, solar production into the 
grid). 

 

Fig.	  3.	  	  Estimated	  development	  of	  PV	  system	  prices	  for	  ground-‐mounted	  and	  rooftop	  systems.	  

Fig.	  4.	  	  Estimated	  development	  of	  LCOE	  for	  PV	  systems	  in	  Helsinki	  and	  in	  Madrid	   .	  



	  

Sources: 

(Fraunhofer/Agora 2015) Fraunhofer-institute 
for Solar Energy Systems (ISE), Current and 
Future Costs of Photovoltaics – Long-term 
Scenarios for Market Development, System 
Prices and LCOE of Utility-scale PV systems 

(GWEC 2016) Global Wind Statistics 2015. 
Global Wind Energy Council. 
http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-PRstats-
2015_LR_corrected.pdf 

(IEA 2014) IEA, Technology Roadmap, Solar 
Photovoltaic Energy 2014 Edition, 2014 

 (IEA PVPS 2015) Trends 2015 in photovol-
taic applications−Survey Report of Selected 
IEA Countries between1992 and 2014. Inter-
national Energy Agency Photovoltaic Power 
Systems Programme. http://www.iea-
pvps.org/fileadmin/dam/public/report/PICS/IE
A-PVPS_-__A_Snapshot_of_Global_PV_-
_1992-2015_-_Final_2_02.pdf 

(IEA PVPS 2016) 2015 snapshot of global 
photovoltaic markets. International Energy 
Agency Photovoltaic Power Systems Pro-
gramme. http://www.iea-
pvps.org/fileadmin/dam/public/report/PICS/IE
A-PVPS_-__A_Snapshot_of_Global_PV_-
_1992-2015_-_Final_2_02.pdf 

(Vartiainen et al. 2015) Eero Vartiainen, 
Gaetan Masson, Christian Breyer, PV LCOE 
in Europe in 2014-2030, Final Report, 23 June 
2015. 



SET-asiantuntijakyselyn 1. kierroksen tuloksia... 

Energian- ja sähkönkulutuksen kehitys vuoteen 2030 mennessä 

Delfoi-kyselyn ensimmäinen kierros alkoi arvioilla energiankulutuksen kehityksestä 2030 mennessä. 
Kysymykset olivat sektorikohtaisia, mutta antavat kuvaa myös kokonaiskysynnän muutoksesta. Vastaajat 
arvelivat monien sektorien energiatarpeen vähenevän, ja ainoastaan palvelualan ja ICT palveluiden 
energiatarpeen kasvavan. Sähkönkulutuksen arveltiin kasvavan merkittävästi liikenteessä ja ICT-
palveluissa. 

Primäärienergiankulutus Suomessa vuonna 2030: 

 

Sähkönkulutus Suomessa vuonna 2030: 

  

Energiankäytön muutoksia koskevia arvioita on perusteltu eri tavoin. Yleisemmällä tasolla perusteltiin 
alhaisen talouskasvun ja teknologian kehityksen johtavan siihen, että kokonaisenergiankulutus ei 
ainakaan lisäänny. Energia-intensiivisen teollisuuden kulutuksen oletettiin myöskin pysyvän enintään 
samana ja usein jopa laskevan. 

"Uskon että julkisten rakennusten lukumäärä vähenee ja koko kasvaa, jolloin 
energiatehokkuustoimet purevat. Myös julkisten palvelujen sijoittaminen muiden palvelujen 
yhteyteen vähentää energian kulutusta. Asuinrakennusten kulutus pienenee sekä 
energiatehokkuustoimien että rakennemuutoksen kautta: yhä useampi asuu 
kaupungissa/taajamassa kerrostalossa. Energiaintensiivisen teollisuuden odotan kokonaisuutena 
pysyvän samana ja energiatehokkuus vähentää kulutusta siellä. [...] Palvelut kasvavat ja maatalous 
pysyy samana tai kasvaa hiukan, koneellistuu mutta myös muuttuu energiatehokkaammaksi. ICT 
palvelut kasvavat niin paljon, ettei energiatehokkuus pure niiden primäärienergian kulutukseen. 
Katsoin OECD:n pitkän aikavälin euromaiden kasvuennusteen ja se on n. 2% vuodessa, sekin voi 
olla vähän optimistinen. Ei tarvita kovin kummoista energiaintensiteetin vähenemistä, että se 
kumoaa tuon vaatimattoman kasvun." 



Eri energiateknologioiden merkitys vuonna 2030 Suomen energiajärjestelmässä 

Ensimmäisellä kierroksella kysyimme myös vastaajien näkemyksiä teknologioiden käyttöönottoon 
Suomessa ja niiden vientimahdollisuuksiin. Teknologioista kaikkein merkittävimpinä tai selvimpinä 
tulokkaina pidettiin lämpöpumppuja, tuulivoimaa ja automatisoitua kysyntäjoustojärjestelmää. Myös 
aurinkosähkön ennakoitiin syrjäyttävän muita tuotantomuotoja. 

Eri teknologioiden merkitys Suomen energiajärjestelmässä vuonna 2030: 

 

Teknologioiden vientipotentiaali vuonna 2030: 

 

Ensimmäisen kierroksen teknologiakohtaisia tuloksia ja huomioita esitellään kunkin teeman 
ensimmäisellä sivulla.!
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A: Aurinkosähköjärjestelmät
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Kuinka paljon 
 
Arviot PV-tuotannon määrästä vaihtelevat huomattavasti: 
 
Omakoti asumisesta 25 %, teollisesta tuotanosta vähemmän n. 10% kun suuret järjestelmät ovat 
kaupallisessa tuotanossa. 
 
Arvio perustuu kapasiteetin kasvunopeuteen. Se on tähän asti ollut Suomessa korkeimmillaan noin 
20%. Uskon että kasvu tulee kiihtymään. Globaalisti kasvu on vaihdellut 5 - 37 % välillä. Jos 
sovelletaan 40% geometristä kasvunopeutta aurinkosähköön Suomessa ja oletetaan nykyinen 
kulutus, vuonna 2030 ollaan n. 2,1 %:ssa.  
 
Pienehkökin osuus vuositasolla merkitsee kesän aurinkoisina päivinä erittäin suurta osuutta, mikä 
edellyttää varastointia tai muuta tasausjärjestelmää.  

 
Missä 
 
Etenee erityisesti teollisuuden ratkaisuissa; sopivissa kohteissa, joissa kulutus ja tuotanto 
tasapainossa. Toinen sektori suuremmat keskistetyt ratkaisut, jos energiayhtiöt näkevät 
kiinnostavina 
heidän tuotantopaletissaan. Suomessa ei ole näköpiirissä suurta kuluttaja-tuottajavallankumousta 
 
Mikko: Tarkentavista kysymyksistä voi päätellä, että PV-tuotannon uskotaan tapahtuvan 
rakennuksiin integroituneena, mutta ei niinkään pientuotantona. Kyse on siis laajemmista julkisista ja 
kaupallisista rakennuksista.  
 
Mikko: Monet vastaajat uskovan pientuotannon veroetujen säilyvän tai jopa paranevan. Kuitenkin 
myös: ’Heti, kun volyymi kasvaa riittävästi, tuotanto muuttuu uudeksi veropohjaksi’ 
 
Millä edellytyksin ja miten 
 
Tukee CHP-laitosten kesäaikaista tuotantoa, kun vastapainelämmöntarve etenkin 
kaukolämpöverkoissa on alhainen ja sähköntuotanto perustuisi enimmäkseen lauhdevoimaan. 

Aurinkosähkö ei siis ilman subventioita tule kannattavaksi (niin kauan kuin ei ole 
vuodenaikaisvarastoinnin mahdollisuuksia) [vrt.] Tilanne muuttuu, mikäli akkuteknologia kykenee 
siirtämään päivän tuotannon yöllä kulutettavaksi. 
 
Tasavirtajärjestelmien mahdollinen yleistyminen ajoneuvojen lisäksi rakennuksissa parantaa 
aurinkoenergian kilpailukykyä 

Politiikka on absurdi satunnaismuuttuja, joka voi oleellisesti nopeuttaa kehitystä. 

2030 on liian lähellä, että vaikutus ehtisi olla merkittävä. Liiketoimintaan ja 
uusiin ansaintalogiikoihin sillä voi olla huomattavasti suurempi vaikutus. 

Vanhat investoinnit edelleen hyötykäytössä. isot toimijat estävät tämän alan liiketoiminnan 
leviämistä. 

Esteenä: ‘netotuksen puute ja kankea lupajärjestelmä pientuotannossa, pitemmällä aikavälillä 
tuotannon ja kysynnän kohtaamisen tarve sekä aurinkosähkön arvon eroosio tuotantohuippuina’ 
 


