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Auringon säteily Suomessa

Pohjois-Suomessa noin 25% pienempi kuin Etelä-Suomessa

Etelä-Suomessa säteily vuositasolla lähes Keski-Euroopan tasolla

Painottuu Suomessa voimakkaasti maalis-syyskuu välille

• Lumen heijastevaikutus ja ilman viileys kasvattavat tuottoa

• Ei tuottoa lumikerroksen peittäessä paneelit



Verkkoon liitetyn aurinkosähkön kehitys Suomessa

•Kasvua 45 % 2019→2020

•Vuosituotto 2020 (Tilastokeskus):

• Yhteensä 218 GWh

• 0,3% Suomessa tuotetusta sähköstä

• Potentiaali merkittävä

• Esim. HSY:n mukaan Helsingin kattojen 

osalta lähes 800 GWh
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Kuvan lähde: Energiavirasto



Aurinkopaneelien hintakehitys

• Hinnat laskeneet kymmenessä vuodessa noin neljäsosaan

Kuvien lähde: http://www.pvxchange.com/

Eur/

Wp

Markkinahinta paneeleille EU:ssa 08/2019-08/2020 ja 02/2021-02/2022

Eur/

Wp
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Aurinkosähköjärjestelmän komponentit

11.6.2021 Energiaeksperttikurssi

Kuva: Petri Lähde, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kuva: Motiva

+kiinnitysjärjestelmä



Järjestelmän sähköntuotto

• Vuosituotto 1 kWp eteläsuuntauksella 

varjostamattomassa paikassa noin 850 kWh 

riipuen mm. kallistuksesta ja vuosittaisesta 

vaihtelusta

• kWp: Teho, jonka paneelit antavat, kun 

auringon säteilyteho paneelille on 1000 W/m² 

ja paneelin lämpötila on 25 °C.

• Paneelit eivät tuota lumikerroksen alta, mutta 

lunta ei taloyhtiöissä ole taloudellisesti 

kannatavaa poistattaa

• Varjostukset heikentävät tuottoa paljon, 

vaikutuksia mahdollista pienentää esim. 

paneelikohtaisilla tuotannon optimoijilla
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Edellytyksiä hankinnalle

• Löytyykö paneeleille sopiva sijoituspaikka?

• Ei merkittäviä varjostuksia, kattoasennus tyypillisin

• Onko kohteessa riittävä sähkönkulutus, kun 

paneelit tuottavat sähköä?

• Hyvityslaskenta auttaa, ohjausmahdollisuudet, akustot?

• Saadaanko lupa kaupungilta?

• Toimenpidelupavaatimus vaihtelee kunnittain

• Suojelukohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

• Hankinta ja sen ajoittaminen osa 

suunnitelmallista kiinteistönpitoa!

• Kattoremontin tarve?

• Tulevat muutokset sähkönkulutukseen: sähköauton 

latauspisteet, viilennysratkaisut, lämmitystapamuutos

• Energia-avustuksen mahdollisuuden huomioiminen
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Hankinnan eteneminen

Asiantuntijan laatima aurinkosähköselvitys luo pohjan onnistuneelle 

hankinnalle (lisätietoja: https://aurinkosahkoakotiin.fi/taloyhtion-aurinkosahkoselvitys/)

Lupatarpeiden selvittäminen ennen yhtiökokouskäsittelyä

Yhtiökokous päättää hankinnasta ja sen raameista

Tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu - aurinkosahkoakotiin.fi apuna

Hankinta avaimet käteen toimituksena

Asennus ja käyttöönotto – edellytä myös ylläpidon ja seurannan opastus 

sekä hyvä dokumentaatio, johon kuuluu tietokortti
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Aurinkosähkön paloturvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmästä aiheutuneet tulipalot harvinaisia, 

taustalla suunnittelu- tai asennusvirheitä

Aurinkosähköjärjestelmä vaatii palotilanteessa

pelastushenkilöstöltä erityishuomiota

Vinkit palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen:

• Hyvä suunnittelu ja asennus tärkeintä!

• Käyttöönottotarkastus, dokumentointi ja tietokortti

• Säännöllinen seuranta ja ylläpito

• Kiinteistömerkinnät paikallaan

Tutustu aiheeseen:

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/

aurinkosahkon_paloturvallisuus
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https://www.motiva.fi/files/18343/Motiva_aurinkovoimaloiden_tietokortti_taytettava_mallipohja_v_01_2021.pdf
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus


Aurinkosahkoakotiin.fi antaa kuvaa

tarjonnasta

• Yleistietoa aurinkosähköstä

• Yritysten avaimet käteen –tarjouksia

pientalo- ja kerrostalo -mallikohteisiin

• Ohjattu tarjouspyynnön lähettäminen

• Yhteydenottopyyntö energianeuvojalle

Tutustu:

www.aurinkosahkoakotiin.fi/tarjoukset
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Hinnat aurinkosahkoakotiin.fi -palvelussa

• Mallikohteena huopakatteinen tasakattoinen kolmikerroksinen kerrostalo, helppo 

asennuskohde

• Keskihinta palvelussa noin 20 kWp järjestelmälle (tilanne 15.3.2022):

• 23 000 eur eli noin 1140 eur/kWp

• Takuuaikoja:

• Paneeleiden tuotetakuut 12-25 vuotta

• Inverttereiden tuotetakuut 5-12 vuotta

• Kiinnitysjärjestelmän tuotetakuut 15-30 vuotta

• Asennustakuu 2-15 vuotta

22.3.202211 Energiaeksperttikurssi



Hyvityslaskenta

• Mahdollistunut 1.1.2021 alkaen sähköverkkoyhtiön palveluna

• Vuonna 2023 kaikkien käytettävissä Fingridin Datahubin kautta

• Ilman hyvityslaskentaa aurinkosähkö vain kiinteistösähköliittymän käyttöön, loput 

myydään sähköverkkoon

• Hyvityslaskennassa huomioidaan kiinteistösähköliittymän kulutuksen lisäksi myös 

huoneistojen sähkönkulutukset

• Aurinkosähköä osakkaille omistusosuuksien suhteessa

Esimerkki:

• Saman tunnin aikana: paneelit tuottavat 15 kWh, kiinteistösähkönkulutus on 5 kWh ja 

huoneistoissa kuluu yht. 10 kWh.

• Ilman hyvityslaskentaa sähköverkkoon jouduttaisi myymään 10 kWh, mutta 

hyvityslaskennan kanssa sähkö voisi kulua omassa käytössä lähes kokonaan.
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Aurinkosähkön kannattavuus taloyhtiössä, case 1

• 1920-luvun kerrostaloyhtiö, jossa 36 huoneistoa ja kolme rappukäytävää, sijainti Etelä-Suomessa

• Kaukolämpö ja painovoimainen ilmanvaihto

• Kiinteistösähkönkulutus: 39 MWh; Huoneistojen sähkönkulutus yhteensä: 76 MWh/vuosi

Muut laskentaoletukset:

- Aurinkopaneeleiden sähköntuotto: 850 kWh/kWp (eteläsuuntaus)

- Sähkön hinta hankintahetkellä: 13,0 snt/kWh (myynti+siirto+verot)

- Sähkön hinnan vuotuinen nousu: 2%

- Aurinkopaneelin tehon alenema 0,4% vuodessa

- Myydystä sähköstä saatu korvaus: 4 snt/kWh

- Invertterin uusinta 15 vuoden kuluttua

- Vuosittaiset kulut (ylläpito, huolto, vakuutukset): 0,2% investoinnista

- Hyvityslaskennasta ei kuluja taloyhtiölle

Kannattavuuslaskelmat

Hyvityslaskenta Ei hyvityslaskentaa

Järjestelmän koko ja hinta: 25 kWp, 30 000 eur 14 kWp, 18 000 eur

Tuotetun sähkön omakäyttöosuus: noin 80 % (* noin 70% (*

Koroton takaisinmaksuaika noin 12 vuotta noin 14 vuotta

Sisäinen korko:

25 v laskenta-ajalla

noin 7 % noin 5-6 %

Nettonykyarvo:

2% laskentakorolla, 25 v laskenta-ajalla

noin 23 000 eur noin 9 000 eur

*) Tuotetun sähkön omakäyttöosuus suuntaa-antava arvio, koska huoneistojen sähkönkulutukset arvioitu tyyppikulutusprofiileilla.



Aurinkosähkön kannattavuus taloyhtiössä, case 2

• 2000-luvun kerrostaloyhtiö, jossa 70 huoneistoa, sijainti Etelä-Suomessa

• Kaukolämpö, koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

• Kiinteistösähkönkulutus: 130 MWh, Huoneistojen sähkönkulutus yhteensä: 154 MWh/vuosi

Muut laskentaoletukset:

- Aurinkopaneeleiden sähköntuotto: 850 kWh/kWp (eteläsuuntaus)

- Sähkön hinta hankintahetkellä: 13,0 snt/kWh (myynti+siirto+verot)

- Sähkön hinnan vuotuinen nousu: 2%

- Myydystä sähköstä saatu korvaus: 4 snt/kWh

- Aurinkopaneelin tehon alenema 0,4% vuodessa

- Invertterin uusinta 15 vuoden kuluttua

- Vuosittaiset kulut (ylläpito, huolto, vakuutukset): 0,2% investoinnista

- Hyvityslaskennasta ei kuluja taloyhtiölle

Kannattavuuslaskelmat

Hyvityslaskenta Ei hyvityslaskentaa

Järjestelmän koko ja hinta: 40 kWp, 46 000 eur 19 kWp, 24 000 eur

Tuotetun sähkön omakäyttöosuus: noin 90% (* noin 80% (*

Koroton takaisinmaksuaika noin 10 vuotta noin 12 vuotta

Sisäinen korko (25 v laskenta-ajalla) noin 8-9 % noin 6-7 %

Nettonykyarvo

(25 v laskenta-ajalla, 2% laskentakorolla)

noin 46 000 eur noin 16 000 eur 

*) Tuotetun sähkön omakäyttöosuus suuntaa-antava arvio, koska huoneistojen sähkönkulutukset arvioitu tuntitason tyyppikulutusprofiileilla.



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

