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Sisältö

• Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys

• Taloudelliset mallinnukset Iso-Roba 17-19 ja 21

• Ilmakuvia

• Kartoitusaikataulut?



Aurinkosähkön perusteita

• Aurinkopaneelien tekninen käyttöikä 
on pitkä: paneeleissa ei ole liikkuvia 
osia

• Viime vuosien hintakehitys on tehnyt 
aurinkosähköstä kannattavan myös 
Suomessa

• Suomessa on pitkät perinteet 
aurinkosähköön: 80000 
kesämökkijärjestelmää!

• Auringosta tulee jatkuvasti 10000 
kertaa enemmän energiaa kuin mitä 
koko ihmiskunta tarvitsee





Aurinkosähkö Suomessa ei ole 
tulevaisuutta, vaan sitä rakennetaan jo

• Omakotipuolella rakentaminen on käynnistynyt ja kiihtyy 
voimakkaasti

• Sähköyhtiöille erilaisia hankkeita, joissa yhteisenä 
haasteena taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen. ´

• Taloyhtiöiden osalta tilanne täysin alussa



Miksi aurinkosähköä?

• Energialaskun vähentäminen

• Kiinteistön arvonnousu

• Energiaomavaraisuus

• Pehmeät arvot / PR

• Kiinnostus teknologiaan tai 
uusiutuvan energian lisäämiseen



Verkkoon liitetty 
‘Kiinteistöjärjestelmä’

• Aurinkopaneelien kokonaisteho 
tyypillisesti alkaen 3 kW

• Ei akkuja *)

• Tuottaa energiaa omaan 
kulutukseen ja loput myydään 
verkkoon

• Kannattavuus hyvä, kun sähkö 
käytetään itse

• Oikealla mitoituksella 
takaisinmaksuaika alle 15 vuotta

• Energiatehokkuus kannattaa!

Verkosta riippumaton  
‘mökkisähkö’

• Aurinkopaneeleita 100W - 1kW, mutta jopa 
OKT-talon mukavuudet mahdollistava 
järjestelmä on mahdollinen

• Energiaa varastoidaan akkuihin
• Kulutuskohteet mieluiten pienoisjännitteellä 

esim. 12V
• Verkkojännitettä tuotetaan invertterillä
• Jos käytetään myös pimeimpään aikaan 

talvella, joku aurinkopaneeleita tukeva 
tuotantomuoto kannattaa 

• Maksaa itsensä takaisin heti, jos vaihtoehtona 
on kalliin verkkosähköliittymän hankinta

• Energiatehokkuus kannattaa!*) Paitsi jos sähköverkossa on ongelmia häiritsevän usein, silloin 
valitaan ns. Island-tyyppinen verkkoinvertteri
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Kiinteistöjärjestelmän 
toimintaperiaate

• Aurinkopaneelit tuottavat 
tasavirtaa

• Verkkoinvertteri muuttaa 
tasavirran vaihtovirraksi ja 
synkronoituu verkkoon sekä 
huolehtii suojauksista

• Verkkoinvertteri kytketään 
sähköpääkeskukseen tai 
alakeskukseen syöttö-puolelle

• Tuotanto menee pääasiassa 
omaan kulutukseen ja 
toissijaisesti sitä myydään 
verkkoon



Aurinkopaneelin hintakehitys
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Aurinkosähkö on kannattavaa, kun tuotanto käytetään itse

• Vuosituotanto 850 kWh / 1kW 
aurinkosähköä

• 15 vuoden tuotanto tuotantohinnan 
laskelman pohjana

• Tekninen käyttöikä kymmeniä vuosia



3 kytkentätapaa asunto-
osakeyhtiössä

• Järjestelmä yksittäisen asukkaan 
sähköliittymään
• Harrastusluonteista toimintaa, ei kannattava, koska yksittäisen huoneiston 

kulutus on niin vähäistä

• Kytkettynä kiinteistösähköön
• Helppo menettely ja kannattavaa, jos kiinteistösähkö kuluu runsaasti(esim. 

30000 kWh vuodessa tai enemmän, riippuu toki kulutusprofiilista)

• Takamittarointi
• Kannattavin ja työläin kytkentatapa. Takamittaroinnin avulla kaikki 

kiinteistössä oleva kulutus voi hyödyntää katolla tuotettua sähköenergiaa. 
Vaatii sähkökytkentöjen uudelleenjärjestelyjä.



Verkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän mitoitus 

• Kannattavuus on hyvä, kun sähkö käytetään pääosin itse

• Suomessa ei ole vielä nettomittarointia

• Keskeisin tarkastelu kohdistuu kiinteistön pohjakulutukseen 
kesäaikaan

• Kuormansiirroilla voidaan parantaa kannattavuutta, mm. 
lämminvesivaraaja

• Järjestelmäkokoa valittaessa huomioitava myös se, että 
tuotantohinta laskee suuremmissa järjestelmissä

• Kiinteistökäytössä alle 3kW järjestelmiä ei juuri toteuteta



Suomen ensimmäinen 
kerrostalossa oleva, 

asukkaan käytössä oleva 
järjestelmä 

Herttoniemessä



15kW



Yht. 16kW





Kiinteistösähköön liitetyn järjestelmän taloudellinen 
kannattavuus



• Sähkön kuluttaja maksaa sähköstään siirron ja veron 
kanssa noin 13-15 c/kWh

• Verkkoon syötetystä sähköstä saa 2-6 c/kWh

• Seuraavassa mallinnettu saatavilla olleen kulutusdatan 
perusteella tuntipohjaisesti verkkoonsyötön määrä

• Keskeinen kysymys: kuinka suuri järjestelmä voi olla, että 
sähkö käytetään pääosin itse?

Taloudellisen kannattavuuden mallinnukset



Iso-Roba 21 

• Sähkönkulutus noin 300 000kWh

• Seuraavassa mallinnettu eri kokoisten 
aurinkosähköjärjestelmien mukaan itse käytetyn 
sähkön osuus

• Lähtötietona vuoden 2015 tuntitason kulutus



Koko vuoden kulutusprofiili
• Keskimääräinen kulutus 35kW

• Min 20kW

• Max 60kW

• Datan resoluutio 10kW 



Paneliston tuotanto, vuosiprofiili



Tulokset
• Aurinkosähköä 60kW, sähköä vuositasolla myyntiin 7,1%

• Aurinkosähköä 70kW, sähköä vuositasolla myyntiin 10% 

• Aurinkosähköä 80kW, sähköä vuositasolla myyntiin 14,1%

• Vaihteluväli 95% todennäköisyydellä alle 1%.

• Ohessa sähkön myynti-osto -kuvaaja (70kW)
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Tulokset
• 70 kilowattia on suurin sopiva järjestelmäkoko, 

jos haetaan nykytilanteessa(ja mm. ilman voimassa 
olevaan nettomittarointia tai kuormansiirtoja) 
parasta taloudellista kannattavuutta

• Todennäköisesti 70kW ei mahdu matolle, joten 
kannattava tapa on asentaa niin paljon kuin 
katolle on fiksusti sovitettavissa. Hieman 
pienemmän järjestelmän kannattavuus ei ole 
merkittävästi huonompi.





Iso-Roba 17-19 
• Kiinteistösähkön kulutus noin 40000kWh

• Haaste: tuntipohjaisen datan resoluutio on 10kW. 
Ratkaisu: mallinnettu hyödyntäen päiväkulutusta

• Seuraavassa mallinnettu eri kokoisten 
aurinkosähköjärjestelmien mukaan itse käytetyn 
sähkön osuus

• Lähtötietona vuoden 2015 tuntitason kulutus



Koko vuoden kulutusprofiili

• Keskimääräinen kulutus nelisen kilowattia

10kW



Paneliston tuotanto, vuosiprofiili



Tulokset
• Aurinkosähköä 5kW, sähköä vuositasolla myyntiin 3,4%

• Aurinkosähköä 7kW, sähköä vuositasolla myyntiin 12,5% 

• Aurinkosähköä 10kW, sähköä vuositasolla myyntiin 24%

• Vaihteluväli 95% todennäköisyydellä alle 1%.

• Ohessa sähkön myynti-osto -kuvaaja (70kW)
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Tulokset

• 7 kilowattia on suurin sopiva järjestelmäkoko, 
jos haetaan nykytilanteessa(ja mm. ilman 
voimassa olevaan nettomittarointia tai 
kuormansiirtoja) parasta taloudellista 
kannattavuutta





Ilmakuvat





























•Itserakennusopas tavalliselle 
mökkiläiselle

•Myynti 5000 kappaletta
•Helsingin seudun 
Ilmastopalkinto 2015

•“Aurinkosähkökirja’
•Verkkoon liitetyn aurinkosähkön laaja 
opas

•Ilmestyy huhtikuun paikkeilla



Aurinkosähkökartoitus 
hankkeessa

• Ilmakuvaus

• Oikean järjestelmäkoon määritys mieluusti tuntipohjaisen 
kulutusdatan avulla

• Kannattavuuslaskelma

• Sähkövetojen selvitys

• Invertterin paikka

• Paneliston asennuspaikka ja -tapa

• Tuloksena raportti, joka sopii tarjousten pyytämiseen -> kilpailutus



Yhteenveto: miten hankitaan

• Asennuspaikan tarkastelu: paistaako katolle 
aurinko?

• Sähkönkulutus päiväsaikaan?
• Oikea mitoitus
• Järjestelmätoimittajan valinta, kilpailutus
• Ilmoitus verkkoyhtiölle (asentaja hoitaa)
• Sähkön myyntisopimus



Yhteenveto

• Aurinkosähköä tullaan rakentamaan Suomessa 
lähivuosina paljon tai todella paljon

• Taloyhtiö/KT -aurinkosähkö on täysin alussa vielä 
Suomessa.

• Hanke mahdollistaa AS OY:lle sekä KOY:lle 
tarkkaan tietoon perustuvan päätöksenteon



• janne.kapylehto@gmail.com

• puh. 045-3596945
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