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FinSolar aurinkosähköä 
taloyhtiöihin -hanke
Kesto: 2017-2019 
Päätoteuttajat:  Aalto ja LUT-yliopistot 
sekä STEK
Tavoite: 
Synnyttää kansallinen ja taloudellisesti 
kannattava aurinkosähkön tuotantomalli 
taloyhtiöiden asukkaille



Kumppanit Rahoittajat



Taloyhtiöissä on merkittävä 
aurinkosähköpotentiaali
• Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa 

lähes 90 000 ja niissä asuu 2,6 
miljoonaa ihmistä

• Asuinkerros- ja rivitalorakennuksia 
on Suomessa lähes 142 000

• Jos kolmasosassa olisi keskimäärin 10 
kW:n aurinkovoimala, tämän 
aurinkosähkökapasiteetin määrä olisi 
yhteensä 473 MW (vrt. nykyinen kapasiteetti 
Suomessa noin 120 MW)



Energian älykäs ja puhdas 
sähköistäminen on keino 
saavuttaa fossiilivapaa 
Suomi

 - ja luoda yrityksille liiketoimintaetua



Aurinkosähkökysely asunto-
osakeyhtiöiden osakkaille
Toteutus: verkkokysely
Kohderyhmä: asunto-osakeyhtiöiden 
osakkeenomistajat
Vastausaika: 29.5. - 23.8.2018

Yhteenveto: 
http://www.finsolar.net/taloyhtioiden-os
akkaille-suunnatun-aurinkosahkokysel
yn-tulokset/
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Aurinkosähkökyselystä johtopäätöksiä
• Taloyhtiön asukkaiden keskuudessa aurinkosähkön hankinta 

kiinnostaa ja ostovalmius on olemassa 
• Aurinkosähkön helppous ja taloudellinen järkevyys ovat 

tärkeitä tekijöitä, jotta taloyhtiöiden päätöksenteossa voidaan 
saavuttaa enemmistön suosio

• Sääntelyn tulee mahdollistaa taloyhtiöille vaivattomat ja 
joustavat aurinkosähkön tuotantomallit

• Tiedon tarve on suurta, lisää esimerkkejä kaivataan

“Kunhan hallinnointi saadaan kevyeksi ja takaisinmaksuaika 
kohtuulliselle tasolle, niin varmasti yleistyy.”



Mittaushaasteet omakotitaloissa ja 
taloyhtiöissä
● Julkaistaan 10/2019 selvitys verkkoyhtiöiden 

mittareista ja mittaustavoista: vastaajia 36/77 
● Tulos: mittaustavat vaihtelevat merkittävästi, suurin 

osa mittareista mittaa vaiheet erikseen 
-> ratkaisu laskennallinen tuntinetotus

● Taloyhtiöissä mittausjärjestelyt estävät 
pientuotannon oman käytön -> ratkaisu 
kiinteistöverkon sisäinen netotus eli 
hyvityslaskenta



Aurinkosähkön ja sähkölaitteiden kytkennät ja mittaus omakotitaloissa

Vaiheet 
sähkötaulussa:
:

2) Aurinkosähköjärjestelmä on 
kytketty sähkötauluun 
kolmivaiheisella invertterillä 
niin, että aurinkosähkön teho 
jakautuu kolmelle vaiheelle 
tasaisesti.

1) Sähkö kulkee sähköverkon ja 
talon välissä kolmea toisistaan 
riippumatonta vaihejohdinta 
pitkin. Sähkömittarit mittaavat 
sähkön kulutusta ja pientuotantoa 
vaiheittain. Jotkut sähkömittarit 
Suomessa netottavat eli tasaavat 
vaiheiden välistä tuotantoa ja 
kulutusta lähes reaaliaikaisesti 
keskenään ja osa mittareista 
mittaa kolmea vaihetta erikseen.

Invertteri

1.

2.

3.

3) Laitteiden kulutus 
vaihtelee vaiheittain, koska 
sähkölaitteet on kytketty esim:

● Astianpesukone 1. vaihe
● Valaistus 2. vaihe
● Uuni 1. 2. ja 3. vaiheet
● Jääkaappi 3. vaihe



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Kiinteistö-
mittari

Taloyhtiön kiinteistöverkko ja sen kytkentä jakeluverkkoon

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen 
mittarit

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

As.oy kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

Taloyhtiön sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Jakeluverkkoyhtiön mittarit 
sijaitsevat taloyhtiön 

kiinteistöverkon sisällä
Sähköjohdot



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Taloyhtiön 
sähkömittari

Aurinkosähkön hyvityslaskenta taloyhtiön kiinteistöverkossa

Kiinteistöverkon 
liityntäpiste 

jakeluverkkoon

Asuntojen 
sähkömittarit

Tontin 
raja

2. 
Aurinko-
voimala 
on 
kytketty 
taloyhtiön 
mittariin ja 
sen 
tuotosta 
taloyhtiö 
kuluttaa 2 
kWh.

Taloyhtiö ja 
asunnot kuluttavat 

enemmän kuin 
aurinkovoimala 

tuottaa, joten 
aurinkosähköä ei 

siirry taloyhtiön 
kiinteistöverkosta 

jakeluverkkoon

Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

Taloyhtiön 
kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

1. Aurinkovoimala tuottaa tunnissa 10 kWh. Samalla 
taloyhtiön ja asuntojen kulutus on yhteensä 20 kWh. 

3. Aurinkovoimalan 
10 kWh tuotosta 
jäljelle jäävä 8 kWh 
jaetaan asukkaille 
mittaustietojen 
perusteella.

Taloyhtiön 
sähkökeskus



Hyvityslaskentamallin pilottikohteet

Herttoniemi, Helsinki
Helen Sähköverkko Oy:n 
hyvityslaskentapalvelu jakaa 
Janne Käpylehdon 
voimalasta ylijäämäsähköt 
naapureille

Pikku-Huopalahti, Helsinki
Helen Sähköverkko Oy:n 
hyvityslaskentapalvelu jakaa 
As.Oy Haapalahdenkatu 11 
asukkaille aurinkosähköä 
osakkeiden suhteessa

Kastellinhelmi, Oulu
Oulun Energia Siirto ja Jakelu 
Oy:n hyvityslaskentapalvelu 
jakaa As.Oy Kastellinhelmen 
asukkaille aurinkosähköä 
osakkeiden suhteessa



FinSolar kokemukset ja opit piloteista
- Hyvityslaskentamalli toimii kolmessa hankkeen 

pilottitaloyhtiössä Helsingissä ja Oulussa 
- hyvityslaskenta on todettu pilottikohteissa teknisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivaksi malliksi
- Takamittaroinnin osalta pilotteja ei toteutettu 

Jyväskylässä ja Lappeenrannassa
- ongelmaksi todettiin, että takamittaroinnin myötä 

asukkaat eivät olisi voineet enää kilpailuttaa omia 
sähkösopimuksiaan



Loppukiri 2019: kokeilun laajentaminen
● Mittausasetukseen ja muuhun lainsäädäntöön 

esitetty muutoksia, jotka mahdollistavat 
aurinkosähkön tasejakson sisäisen 
netotuksen ja taloyhtiöille hyvityslaskennan

● Valmisteilla kokeilu, jossa proaktiiviset 
verkkoyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen 
tuntinetotusta ja hyvityslaskentapalvelua 
“siirtymäajalla” -> kokeilulle haetaan 
“poikkeuslupaa” Energiavirastosta 10/2019



Uuden energian kokeilujen avulla 
voimme kehittää koulutusta ja 
osaamista uusille toimialoille ja 
työpaikoille. 

Uusi energiaosaaminen edistää 
kilpailukykyä ja hyödyttää Suomea 
taloudellisesti.

http://energiakokeilut.fi/

http://energiakokeilut.fi/


Lainsäädännölliset muutokset ovat 
tulossa, mutta niissä kestää vielä 
• EU:n päivitetyt energiadirektiivit velvoittavat jäsenmaat 

mahdollistamaan energiayhteisöt
• Älyverkkotyöryhmän linjaukset myönteisiä 

hyvityslaskennalle
• TEM:ssä luonnostellaan lakiuudistuksia -> hallitus- ja 

eduskuntakäsittely kestänee noin 2 vuotta
• Kiinteistöverkon sisäisten energiayhteisöjen hyvityslaskenta, 

sekä yksittäisten pientuottajien tuntinetotus Fingridin 
datahubiin noin 2024 tai verkkoyhtiöiden vastuulle 2021?



ALV-selvitys: sähköautojen lataus- ja 
aurinkosähkön tuotantomallit
• 12/2018 FinSolar toimitti Keskusverolautakunnalle 

ALV-ennakkoratkaisupyynnön sähköautojen lataus- ja 
aurinkosähkön tuotantomalleista As Oy Tiedonkaarenportin 
nimissä

• Ratkaisu 6/2019: Sähköautojen latausmallit ja aurinkosähkön 
käyttö kiinteistöverkon sisällä eivät aiheuta ALV-velvollisuutta 

• 8/2019 alkaen: Aurinkosähkön ylijäämän myynnin osalta 
ALV-kohtelu on KHO:n ratkaistavana

Lisätietoja: https://finsolar.net/alv-velvollisuus-ei-uhkaa-aurinkosahkon-hyodyntamista-taloyhtioissa/ 

https://finsolar.net/alv-velvollisuus-ei-uhkaa-aurinkosahkon-hyodyntamista-taloyhtioissa/
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Sähköistäminen on keino vähentää polttamista 
ja päästöjä lämpö-, liikenne- ja 

teollisuussektoreilla
www.smartenergytransition.fi 

http://www.smartenergytransition.fi


Lisätietoja
Karoliina Auvinen
Puh. +358 50 3305418
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/karoliinaauvinen/
Twitter: @karoliinauvinen

Aalto University, Helsinki 

www.finsolar.net 

Kuva: HSSR Oy

https://www.linkedin.com/in/karoliinaauvinen/
http://www.finsolar.net

