
Tervetuloa Auringosta sähköä 
taloyhtiöön
-webinaariin

Paina kuvan keskellä olevaa Play –nappia, jotta saat videokuvan käyntiin.

Chatissä voi käydä keskustelua ja seminaarin lopussa ehdimme vastata muutamiin sieltä kerättyihin 
kysymyksiin.

Tilaisuudessa ei voi esittää puheenvuoroja.

Tilaisuus tallennetaan.

Tilaisuuden materiaalit tulevat Kiinteistöliitto Uusimaan nettisivuille ja energianeuvonta.fi –sivuille.

Aloitamme klo 17.30



Tilaisuuden ohjelma

• Aurinkosähkö taloyhtiössä – kuinka lähteä liikkeelle?
• energia-asiantuntija Kirsi Korpisalo, HSY:n Ilmastoinfo

• Aurinkosähkön kannattavuus ja uudet materiaalit aurinkosähkön paloturvallisuudesta
• asiantuntija Teemu Kettunen, Motiva Oy

• Hyvityslaskentapalvelulla aurinkosähköä myös huoneistojen käyttöön
• kehityshankepäällikkö Juha Olkkonen, Caruna

• Miten aurinkosähköjärjestelmä asennetaan turvallisesti ja oikein
• asennusjohtaja Aapo Holma, Solarvoima Oy

• Kysymyksiä ja vastauksia

www.hsy.fi energianeuvonta.fi www.ukl.fi

https://www.hsy.fi/
https://energianeuvonta.fi/
http://www.ukl.fi/


Katso myös 
Auringosta sähköä 
taloyhtiöön –
verkkokurssi

koutsi.hsy.fi



Aurinkosähkö taloyhtiössä –
kuinka lähteä liikkeelle?
Energia-asiantuntija Kirsi Korpisalo, HSY:n Ilmastoinfo



Aurinkosähkö-
järjestelmän rakenne

• Järjestelmä on kohtalaisen 
yksinkertainen

• Paneelit ja asennustelineet

• Kaapelit

• Verkkoinvertteri

• Turvakytkin ja suojalaitteet

• Varoitusmerkinnät



Aurinkopaneeli

• Teho noin 275-340 Wp

• Hinta hieman yli 100 €

• 1 kWp tarvitaan noin 3-3,5 
paneelia

• 1 kWp pinta-ala noin 5-6 m2

• 1 kWp tuottaa energiaa noin 
800-850 kWh vuodessa

Lähde: Janne Käpylehto



Lähde: Karoliina Auvinen ja Miika Rummukainen 2020



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 
mahdollisimman paljon 
tuotetusta sähköstä käytetään 
itse

• Sähkön varastointi ei ole vielä 
taloudellisesti kannattavaa

• Mitoituksessa voidaan lähteä 
liikkeelle kesäpäivien 
perus/pohjakuormakulutuksesta

• Perinteisesti mitoitus tehty 
kiinteistösähkön kulutuksen 
perusteella

• Hyvityslaskennan myötä otetaan 
myös asuntojen kulutus 
huomioon



Kiinteistösähkön tuotanto Hyvityslaskentamalli



Hankinnassa huomioitavaa

• Kuntoarvio ja PTS: Onko tulossa investointiin vaikuttavia 
remontteja

• Puolueeton kartoittaja

• Tarjousten vertailu: Laatu mukaan vertailuun

• Hankinta yhdeltä palveluntarjoajalta

Yhtiökokous
Aurinkosähkö-

kartoitus
Kilpailutus Luvat Yhtiökokous



Aurinkosähkön hyviä 
kumppaneita

• Lämpöpumput

• Jäähdytys

• Sähköauton lataus



Kiitos!
Linkit materiaaleihin ja tallenteeseen tulevat 

kaikille ilmoittautuneille sähköpostiin.


