
Aurinkosähkön lainsäädäntö 
taloyhtiöissä - valoa tunnelin päässä!

Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE 

| Webinaari: Auringosta sähköä taloyhtiöön | 4.5.2020 |



Taloyhtiöissä on merkittävä 
aurinkosähköpotentiaali
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Esitys:

- Aurinkosähkön 
tuotantomallit

- mittaus- ja 
mitoitushaasteet

- päätöksenteko
- Energiayhteisö-

lainsäädäntö tulossa
- Aurinkosähkö ja ALV
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Aurinkosähkön tuotantomallit taloyhtiössä
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Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Kiinteistö-
mittari

Taloyhtiön kiinteistöverkko ja sen kytkentä jakeluverkkoon

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen 
mittarit

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen

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

Taloyhtiön sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Jakeluverkkoyhtiön mittarit 
sijaitsevat taloyhtiön 

kiinteistöverkon sisällä
Sähköjohdot



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Taloyhtiön mittari

Aurinkopaneelien kytkentä asukkaille tai kiinteistön 
sähkömittariin 

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

Invertterit



Kiinteistön 
aurinkosähkövoimala sopii 
mm. maalämpö- tai 
jäähdytyskohteisiin

●

●
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Aurinkosähkön kannattavuus: mitä isompi 
voimala, sitä edullisempi yksikköhinta
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Aurinkosähkön ja sähkölaitteiden kytkennät ja mittaus huoneistoissa

Vaiheet 
sähkötaulussa:
:

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

1) Sähkö kulkee sähköverkon ja 
huoneiston 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



Mittaushaaste ratkeaa v. 2022

●

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43236
●

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participati
on?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f1
9b
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https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43236
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b


Aurinkosähköä asukkaille: takamittarointi- 
vai hyvityslaskentamalli?

●

●

●

●
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Siirtoyhtiön jakeluverkko

Aurinkosähkön takamittarointi

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen ja 
kiinteistön 
mittarit ovat 
taloyhtiön 
omia

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen

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

Taloyhtiön sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Taloyhtiöön pitää lisätä 
taloyhtiön kaiken 
sähkönkäytön mittaava 
jakeluverkkoyhtiön 
summamittari 



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

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



Hyvityslaskentapilotin tulos: malli toimii

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
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Aurinkosähkön tuotantomallien vertailua

Kiinteistön 
aurinkovoimala

Takamittarointimalli Hyvityslaskentamalli

Investointi Aurinkosähköjärjestelmä Aurinkosähköjärjestelmä, 
sähkömittarit ja 
laskutuspalvelu

Aurinkosähköjärjestelmä ja 
hyvityslaskentapalvelu

Päätöksenteko Enemmistöpäätös Yksimielinen päätös Enemmistöpäätös

Lainsäädäntö Sallii Sallii Sallii 1.6.2022 alkaen 
(siirtymäajalla alueittain x.x.2020 
alkaen)

Yhtiöjärjestys Ei muutoksia Malli ja vastuut kirjataan 
yhtiöjärjestykseen

Ei muutoksia, mikäli investointi 
tehdään vastikeperusteisesti

Sopimukset Taloyhtiöllä pientuottajan 
sähkösopimus

Asukas mukana taloyhtiön 
sähkö- ja verkkopalvelu-
sopimuksissa

Asukkaalla oma sähkö- ja 
verkkopalvelusopimus, taloyhtiöllä 
pientuottajan sähkösopimus ja 
hyvityslaskentasopimus



Lainsäädännölliset 
muutokset ovat tulossa
●

●

○
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation
?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf0f8a8-bf39-40d4-80bf-12202415f19b


Miten menee ALV sähköautojen lataus- ja 
aurinkosähkön tuotantomalleissa?
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https://finsolar.net/alv-velvollisuus-ei-uhkaa-aurinkosahkon-hyodyntamista-taloyhtioissa/


Aurinkovoimalan hankinnan edistämisvinkit 
taloyhtiöiden osakkaille

Kuva: Janne Käpylehto18



Elinkaaripäästötutkimusten 
perusteella eniten päästöjä 
vähentäviä energialähteitä 
ovat tuulivoima, 
geoterminen energia, 
aurinkoenergia, vesivoima 
ja ydinenergia

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7B64BC7E38-0A0B-4E83-828C-8A002012AB7F%7D/156579
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7B64BC7E38-0A0B-4E83-828C-8A002012AB7F%7D/156579
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7B64BC7E38-0A0B-4E83-828C-8A002012AB7F%7D/156579


Pois polttamisesta - energian älykäs 
ja puhdas sähköistäminen on keino saavuttaa 

hiilineutraali Suomi



Kiitos! Kysymyksiä?
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Kuva: HSSR Oy

mailto:karoliina.auvinen@ymparisto.fi
http://www.finsolar.net
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43236

