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Esityksen sisältö

• Aurinkoenergiasta yleisesti

• Tekniikka ja asentaminen

• Sähkön tuotanto ja takaisinmaksuaika

• Erilaiset mallit aurinkosähkön hyödyntämiseen taloyhtiössä

• Hyvä huomioida ennen järjestelmän hankintaa

• Linkkejä



Suomessakin paistaa yllättävän hyvin

• Säteilymäärä Etelä-Suomessa 

vaakasuoralla pinnalla sama kuin Pohjois-

Saksassa

• Noin 950-1000 kWh/m2

• Tuottoa lisää Suomessa pitkät kesäpäivät ja 

talven kylmät ja aurinkoiset säät

• Asentamalla paneelit suoraan etelään ja 40 

asteen kulmaan voidaan tuottoa parantaa 

vuositasolla 20-30 %



Järjestelmien hinnat laskeneet viime vuosina



Kiinteistöjärjestelmän rakenne

• Järjestelmä on kohtalaisen yksinkertainen

– Paneelit ja asennustelineet

– Kaapelit

– Verkkoinvertteri

– Turvakytkin ja suojalaitteet

– Varoitusmerkinnät



Aurinkopaneeli

• Teho noin 275-340 W

• Hinta hieman yli 100 €

• 1 kWp tarvitaan noin 3-3,5 paneelia

• Pinta-ala noin 5-6 m2

• 1 kWp tuottaa energiaa noin 800-850 kWh 

vuodessa



Paneelien asennus katolle

• Tasakatoilla yleisin asennus on ns. kelluva 

asennus

• Tiili- ja konesaumapeltikatoilla ei tarvita 

myöskään läpivientejä

• Muilla katoilla kennojen asennustelineet 

ruuvataan kattorakenteisiin

– Yleensä kaksinkertainen läpivientien tiivistys

– Läpivientejä kannattaa tarkkailla

• Kaapelisto vaatii yleensä läpiviennin

Kuva: Solarvoima Oy



Usein kysyttyä:

• Kestääkö katto paneelit:

– Pitäisi kestää, jos tehty määräysten mukaan. Lumikuormiin varautumisessa paljon 

suuremmat varopainot

• Pitääkö paneelit puhdistaa:

– Ei kannata. Sade pitää puhtaana. Talvella tuotto niin pieni, ettei kannata puhdistaa lumesta

• Mikä suunta ja kulma on paras:

– Etelä ja 40°. Myös idästä länteen ja 10-60° kohtalaisen hyvä

• Kauanko asennus kestää:

– Järjestelmän koosta riippuen noin 1-3 päivää

• Tarvitaanko asennukseen lupia:

– PKS lappeen suuntainen asennus tai tasakattoasennus ei tarvitse lupaa rakennusvalvonnalta



Aurinkosähkön tuottoon vaikuttavat tekijät

• Pohjois-Suomessa saadaan säteilyä noin 20% 

vähemmän kuin Etelä-Suomessa

• Aurinkopaneeli tuottaa kylmässä paremmin 

kuin kuumassa

• Paras tuotto tulee kun paneelit on suunnattu 

etelään, mutta poikkeamat kaakko ja lounas 

suuntaan voivat olla myös järkeviä

• Asennuskulma vaikuttaa siihen,

mihin vuodenaikaan saadaan 

parhaiten tuottoa

• Pienetkin varjot voivat 

romahduttaa paneelien tuotannon

• Esimerkiksi invertterin tyyppi ja 

ominaisuudet sekä paneelityyppi 

vaikuttavat järjestelmän kokonaistuottoon



Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

• Lähtökohta on, että kaikki tuotettu sähkö 

käytetään itse, koska sähkön myyminen 

verkkoon ei ole kannattavaa

• Sähkön varastointi ei ole vielä 

taloudellisesti kannattavaa

• Mitoituksessa voidaan lähteä liikkeelle 

kesäpäivien perus/pohjakuormakulutuksesta

• Tällä hetkellä mitoitus tehdään 

kiinteistösähkön kulutuksen perusteella, mutta 

uusien tuotantomallien myötä suuremmat 

järjestelmät voivat tulla kannattaviksi → katon 

pinta-ala rajaa järjestelmän kokoa



Takaisinmaksuaika esimerkki 1

• Järjestelmän koko 10 kW

• Investointi 13 000 €

• Korkokustannus 2 %

• Vuosituotto /1kW 850 kWh/kW

• Vuosituoton vähenemä 0,5 %

• Ostosähkön hinta 0,14 €/kWh

• Sähkön hinnan nousu vuodessa 2 %

• Sähkön myyntihinta 0,05 €/kWh

• Tuotannosta käytetään itse 90 %



Takaisinmaksuaika esimerkki 2

• Järjestelmän koko 10 kW

• Investointi 13 000 €

• Korkokustannus 2 %

• Vuosituotto /1kW 850 kWh/kW

• Vuosituoton vähenemä 0,5 %

• Ostosähkön hinta 0,14 €/kWh

• Sähkön hinnan nousu vuodessa 4 %

• Sähkön myyntihinta 0,05 €/kWh

• Tuotannosta käytetään itse 90 %

→ Pieni vaikutus takaisinmaksuaikaan, 

mutta elinkaaren aikainen tuotto 

paranee 



Takaisinmaksuaika esimerkki 3

• Järjestelmän koko 10 kW

• Investointi 10 000 €

• Korkokustannus 2 %

• Vuosituotto/1kW 850 kWh/kW

• Vuosituoton vähenemä 0,5 %

• Ostosähkön hinta 0,14 €/kWh

• Sähkön hinnan nousu vuodessa 2 %

• Sähkön myyntihinta 0,05 €/kWh

• Tuotannosta käytetään itse 90 %

→ Suurempi vaikutus 

takaisinmaksuaikaan, mutta elinkaaren 

tuotto ei niin suuri kuin esimerkissä 2



Aurinkosähkön tuotantomallit taloyhtiössä



Kiinteistösähkön tuotanto Yksittäisen asunnon järjestelmä



Hyvityslaskentamalli Takamittarointi



Hyvä huomioida ennen järjestelmän hankintaa (1/2)

• Kuntoarvio ja PTS

– Onko tulossa investointiin vaikuttavia remontteja

• Aurinkosähkökartoitus

– Mm. aurinkosähköpotentiaali sekä järjestelmän mitoitus ja kannattavuus

– Puolueeton taho, jos mahdollista

• Budjettitarjous investoinnista ja luvitus

– Kokonaishinta, TMA, vastikevaikutus, rahoitusvaihtoehdot



Hyvä huomioida ennen järjestelmän hankintaa (2/2)

• Päätös yhtiökokouksessa

– Hallitukselle mandaatti kilpailuttaa järjestelmän toimittaja

• Tarjouskilpailu

– Mukaan useampi toimija, kannattaa hyödyntää jo tehtyjä selvityksiä

• Tarjouksien vertailu ja hallituksen päätös

– Onko halvin aina paras?

– TMA herkkyystarkastelu

– Paneeleiden ja invertterin laatu

– Työn toteutus

– Referenssit



Linkit

• www.aurinkosahkoakotiin.fi

– Perustietoa aurinkosähköstä sekä paikallisten yritysten tarjouksia eri kokoisista järjestelmistä

• Auringosta sähköä taloyhtiöön -webinaarin tallenne

– Kattava paketti aurinkosähköasiaa

– Löytyy Ilmastoinfon Youtube –kanavalta 

• Koutsin Auringosta sähköä taloyhtiöön verkkokurssi

– https://koutsi.hsy.fi/

– Tulossa pian!

• https://finsolar.net/

– Finsolar hankkeen kokeiluja ja tuloksia

http://www.aurinkosahkoakotiin.fi/
https://youtu.be/P6ZjyfdTvSQ
https://koutsi.hsy.fi/
https://finsolar.net/


Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

KIITOS!


