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1. Aurinkosähkö 
taustaa

Kuvaaja Pixabay palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/auringonvalo-aurinko-kekaleet-kuuma-87611/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Aurinko ehtymätön energianlähde

Aurinkoenergiaa tulee maapallon 
pinnalle parin tunnin aikana saman 
verran mikä on ihmiskunnan 
tarvitseman energian koko vuoden 
tarve. Kaikki ilmassa, vedessä ja maassa 
oleva energia peräisin auringosta.

▪ Päästötön

▪ Ei kuluja

▪ Huoltovapaa

▪ Omaa puhdasta energiantuotantoa
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Kuva: 

Kokonaissäteilyn 

vuosisumma 

optimaalikulmassa. 

Lähde: PVGIS



Aurinkosähköä → paneeleilla

▪ Yksinkertaisempi toteuttaa

▪ Hiukan kalliimpi lämpöön verrattuna 

▪ Suositellaan uudiskohteisiin

▪ Asennettujen järjestelmien määrä kaksinkertaistuu 
vuosittain

Aurinkolämpöä → keräimillä

▪ Vaatii varaajan ja vesikiertoisen lämmityksen 

▪ Putkitus keräimet → varaaja

▪ Kustannustehokas

▪ Vuosittain asennettujen järjestelmien määrä 
vähenee 

Sähköä ja Lämpöä
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Kuva: Aurinkopaneeleita. 
Kuvaaja Magic K palvelusta Pexels

Kuva: Tasoaurinkokeräimiä. 
Kuvaaja Thermopolis arkisto

https://www.pexels.com/fi-fi/@magic-k-24827758?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aurinko-teknologia-teho-ymparisto-6729421/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Aurinkosähkö Suomessa

Asennettujen aurinkovoimaloiden 
kumulatiivinen määrä

▪ 2019  kasvua +64%

▪ 2020  kasvua +40%

▪ Suomessa suurin asennettu 6 MW

▪ Suunnitteilla useita kymmenien ja 
satojen megawattien voimaloita

▪ Suomen sähkönkulutus n. 87 000 
GWh
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Kuva: Aurinkosähkön asennettu kumulatiivinen teho

ja vuosituotanto Suomessa

Lähde: Tilastokeskus ja Energiavirasto



Tuotto: 800-900 kWh/järjestelmä kW/vuosi
Kustannus: 900-1700€/järjestelmä kW 
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Aurinkosähkön markkinat

Kuva: Isompien aurinkovoimaloiden hintavertailu (ALV 0%). © SYKE

Markkinoilla on 

paljon toimijoita. 

Hinta ja laatu 

kulkevat usein 

käsikädessä.

Kun järjestelmän koko kasvaa hinta 

per järjestelmä kW laskee.

Kannattavuutta lisää 

sähköenergian ja siirron hintojen 

kasvu.

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi/Aurinkosahkojarjestelmien_hinnat_laskuss(56958)


2. Lähde liikkeelle

Kuvaaja Dom J palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@dom-j-7304?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ajatukset-alku-ideat-kirjoittaminen-45718/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


▪ Lähtötietojen kerääminen ja mitoitus 

– Sähkön kulutustiedot, päiväaikainen keskikuorma touko-elokuu

– Verotus

– Onko sopiva sijoitus paikka

▪ Suunnittelu mm.

– Paneelien sijoitus, Saman piirin paneelit samaan suuntaan ja kulmaan, kulmansäätö 
mahdollista?

– Keskuksen sijainti, keskuksen kytkentäpaikat, sulakkeet/suojat

– Kaapelointi: kanaalit, hormit ym. Kaapelireitit

▪ Mahdollinen luvitus

– Rakennuslupa vai toimenpidelupa

▪ Toimitus ja käyttöönotto

– Järjestelmätoimitus kokonaistoimituksena ns. ”avaimet käteen” palveluna

– Asennus, tarkastukset, käyttöönotto, HUOM KÄYTÖNOPASTUS!

Aurinkojärjestelmän hankinnan vaiheita -
kerrostalot, teollisuuskiinteistöt ja kunnat 

30 September 20219

HUOM. Aurinkosähköjärjestelmä otettava huomioon 

pelastussuunnitelmassa ja riskien kartoituksessa.



Kohtaavatko tuotanto ja kulutus?

▪ Onko sähkön kulutusta silloin kuin 
aurinkosähkön tuotanto 
suurimmillaan? 

– Esim. jäähdytys kohteessa lisää 
aurinkosähkön kannattavuutta

▪ Selvitä valoisan ajan 
omakulutuksesta. 

– Kannattaa  selvittää omatoimisesti 
(mm. Caruna laskuttaa) 

-> Oma kulutus valoisan aikaan 
vaikuttaa aurinkosähköjärjestelmän 
kannattavaan mitoitukseen.
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Kuvitteellinen tilanne 
yhden vuorokauden 

osalta

Sähkön kulutus Aurinkosähkötuotanto

Kuva: Lea Hämäläinen



Löytyykö sopiva sijoitus kohta?

▪ Ilmansuunta: itä/länsi tai etelä

▪ Varjostukset: ympäröivät 
rakennukset, puusto, mastot, 
lipputangot (miten 
tulevaisuudessa?)

▪ Mihin paneelit sijoitetaan: katto, 
seinä tai maa

▪ Katon katemateriaali: pelti, 
huopa, tiili (suuritöisin) tms ja 
kuinka vanha

▪ Onko kiinnitysalusta huoltovapaa 
paneelien eliniän 30-40 vuotta
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Kuvaaja Bakr Magrabi palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@bakr-magrabi-928159?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mustavalkoinen-mies-henkilo-kasi-3385615/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


▪ Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996)           
mukaan sähköverovelvollisten on suoritettava kulutukseen luovutetusta                
sähköstä valmisteverona energiaveroa ja huoltovarmuusmaksua.

▪ Sähköntuottajat jakaantuvat sähköverovelvollisuuden osalta kolmeen kategoriaan:

– 1. Mikrovoimalaitokset, nimellisteholtaan enintään 100 kVA, jotka jäävät kokonaan 
verotuksen ulkopuolelle.

– 2. Pienvoimalaitokset, nimellisteholtaan yli 100 kVA, mutta vuosituotanto enintään 800 
000 kWh, jotka rekisteröityvät sähkön pientuottajiksi ja antavat koko vuodelta yhden 
veroilmoituksen tuottamastaan sähkön määrästä.

– 3. Sähköntuottaja, voimalaitos jonka nimellisteho on yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 
000 kWh. Antaa normaalin veroilmoituksen (verolliset ja verottomat toimitukset) 
kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.

▪ Verovelvollisen on tehtävä sähköveroilmoitus Verohallinnolle kultakin 
kuukaudelta seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä, ja suoritettava säädetyt 
verot kuukauden 27. päivään mennessä.

Tuotannon verotus
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”Hyvä suunnittelu 
kannattaa. 

Valinnat vaikuttavat 
toisiinsa”

Kuvaaja Startup Stock
Photos palvelusta Pexels

3. Suunnittele ja asennus

https://www.pexels.com/fi-fi/@startup-stock-photos?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-henkilo-huone-tutkimus-212286/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Onko sopivaa sijoituspaikkaa?

▪ Ilmansuunta: itä/länsi, lounas-kaakko vai etelä

▪ Asennuskulma

▪ Varjostukset: ympäröivät rakennukset, puusto, mastot, 
lipputangot

▪ Mihin paneelit sijoitetaan: katto, seinä tai maa

– Rakenteen kestävyys

▪ Katteeseen kiinnitettävät kuorma 10-12 kg/m2

▪ Tasakatto asennuksissa ns. vastapainoilla kuorma 20-
30 kg/m tai liimaus 10-12 kg/m2

▪ Tasakatolla paneelit voivat varjostaa toisiaan

– Katon materiaali vaikuttaa asennuskustannuksiin

– Maa-asennuksissa maaperän soveltuvuus (porapaalut)

▪ Maa-asennus kallein tuulikuorman vuoksi

▪ Muuta: Pölyt, liikenteen ja teollisuuden päästöt, 
mahdollisuus ilkivallalle 

▪ Suojellut rakennukset?
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Kuva: Kattoja Pjut, Slovenia
Kuvaaja: Lea Hämäläinen

HUOM. 

Kattokiinnitykseen 

hyviä kotimaisia 

vaihtoehtoja



▪ Järjestelmän haluttu kWp

▪ Tarkennetaan aiemmin tehtyä kulutus/tuotanto vertailua

▪ Verotus (100 kWp, yli 100 kWp tuotanto alle 800 000 kWh/vuosi)

▪ Mahdollisen tuen asettamat raja-ehdot

▪ Mahdolliset verkkoyhtiön perimät maksut? Elenia 50 kWp keskimäärin 
0,07 snt / kWh

▪ Pääsulakekoko

▪ Verkkoyhtiön rajoitus (Oikosulkuvirta pieni > laukaisuaika liian suuri. 
Vahvistavat tontin rajalle yleensä veloituksetta pääsulakekokoon saakka)

Järjestelmän tehon mitoitukseen vaikuttavat
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Paneelien valinta

▪ Halvin voi olla kallein, koska tuottaa 
huonosti vähäisen valon aikoina 
(takaisinmaksuaika pisin)

▪ Yksi- ja monikide 250 – 400 W, 

– half cut

– bifacial

▪ Lumiongelmat

▪ Asennuskulma (varsinkin tasakatolla)

▪ Suuri teho vaikuttaa hiukan kokoon

▪ Saman piirin paneelit samaan 
suuntaan ja kulmaan

▪ Onko paneelit tyyppitestattu standardien 

IEC 61215, IEC 61730 mukaisesti?
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Kuvaaja Pixabay palvelusta Pexels

Paneelien lämpötila 

vaikuttaa 

tuotantotehoon. 

https://www.pexels.com/fi-fi/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ammattilainen-elektroniikka-ethernet-hylly-257736/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Invertterin mitoitus ja muut huomiot

▪ Tulevaisuuden laajennustarpeet esim. sähköautojen 
lataus, energian varastointi akustoon (teknologia ja 
lainsäädäntö muuttuvat)

▪ Ei kannata paljon yli-, eikä alimitoittaa 
(maksimitehopisteen jännitealue ja avoimen piirin 
tyhjäkäyntijännite, ylikuormitus jopa 50%)

▪ Master/slave invertterit, tai toinen erillinen järjestelmä

▪ Tracer eli mppt piirien määrä

▪ Seuranta netin kautta (mitä halutaan seurata)

▪ Voidaan ohjata kuormia halutulla tuottoteholla 
(potentiaalivapaa kosketin)

▪ Takuuajat / Takuun laajentaminen seitsemään 
vuoteen rekisteröitymällä

▪ Kannattaa asentaa ylijännite/salamasuojaus DC 
puolen jokaiselle mppt piirille
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Kuva: Inverttereitä

Kuvaaja Pauli Kortesoja



Sähkön varastointi?

▪ Akusto

▪ Sähkövarastot

▪ Virtuaaliakku

▪ Sähköauto

▪ Vesivaraaja 

30 September 202118

Tuotekuva: BYD B-BOX 22.1kWh ja 11kWh K



▪ Lain mukaan

– Nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantolaitos ei tarvitse 
omaa mittalaitetta.

– Nimellisteholtaan yli 100 kVA sähköntuotantolaitos tulee varustaa 
erillisellä mittauksella.

▪ Mittarointia voidaan tehdä myös lakisääteisen lisäksi muutakin – Mitä 
halutaan seurata

Mittarointi

30 September 202119



Tulevaisuuden suuntauksia ja huomioita

▪ Onko tilaa laajennuksille

– akustoille tilaa (jäähdytys)

– uusille inverttereille tilaa

– kaapeleille reittejä

– Paneeleille yms.

▪ Lainsäädänto muuttuu

– Tunnin netotus (tulevaisuudessa 15 
min) 

– Mahdollinen akuston investointituki 
(lainsäädäntö tempoilevaa)

– Omat pienverkot/energiayhteisöt

▪ Siirto tontin rajan yli (2 MW max?)

▪ Tehotariffi /Kysynnän jousto

▪ Kulutuksen siirto aurinkosähkön tuoton 
ajalle

▪ Kiinteistön kulutus/aurinkovoimala ohjaa 
sähköautojen latausta ja vara-akustoja 
(ohjausjohdotus)

▪ V2G (vehicle-to-grid) ajoneuvosta 
verkkoon, jolloin laturi kykenee lataamaan 
ja purkamaan akkua verkkoon. 

– Sähköautojen akut toimivat voimalana, joka 
korjaa kysynnän vaihteluja. 

Asetuksen mukaan netotus tullaan tämänhetkisen tiedon mukaan 

ottamaan käyttöön viimeistään 1.1.2023. 



Asennus

▪ Ammattitaitoiset asentajat, 
sertifiointia suositellaan

▪ Sähkötyöt vähintään S2

▪ Kattotyöskentely

▪ Oma valvonta

▪ Ulkopuolinen valvoja

▪ Tarkastukset 

▪ Varmennustarkastus yli 35 A 
järjestelmille –lakisääteinen
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Kuvaaja Pixabay palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ammattilainen-elektroniikka-ethernet-hylly-257736/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


4. Tarjouksen 
pyytäminen ja 
vertailu, 
Energiatuen haku

Kuvaaja Andrea Piacquadio palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/markkinointi-tarjous-mies-ihmiset-3760067/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Toimitusmalleja

▪ Suora hankinta järjestelmätoimituksena 
”avaimet käteen periaatteella”

▪ PPA-sopimus, järjestelmä maksaa itsensä 
tuottamansa sähkön hinnalla. Sopimuksessa 
määritellään sähkölle hinta sekä järjestelmälle 
jäännösarvo.

▪ Leasing ostetaan järjestelmän tuottama sähkö 
sopimushinnalla, järjestelmä kiinteistössä ja 
omistus laitetoimittajalla
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Kuvaaja George Becker palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@eye4dtail?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/puu-ovi-avaimet-lukko-792034/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Tarjouspyyntö

▪ Anna asiantuntevan ammattilaisen 
tehtäväksi laatia tarjouspyynnöt sekä 
suorittaa tarjousten vertailut 
– Kunnat ja muut julkiset toimijat 

julkisena hankintana (huomioidaan 
tarjouspyynnössä)

▪ Riittävät lähtötiedot (selkeämmät 
tarjoukset) 

▪ Useammalle järjestelmätoimittajalle 
(vähintään kolmelle)

▪ Tarjousten toimitussisältöjen 
tekninen ja taloudellinen vertailu 
(vaihtelevat usein paljon)

▪ Lopputuloksena saat laadukkaan ja 
tuottavan järjestelmän järkevällä 
hinnalla
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Kuvaaja Pixabay palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ammattilainen-elektroniikka-ethernet-hylly-257736/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Tuet kunnille ja yrityksille

▪ BF:n vaatimus vähintään 10 000 
€ investointi

▪ Valmistele hakemus hyvin => 
saat päätöksen nopeasti

▪ Selkeä projektisuunnitelma

▪ Korosta vaikutusta päästöihin

▪ Energiatuki-Business Finland
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Kuvaaja Pixabay palvelusta Pexels

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.pexels.com/fi-fi/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ammattilainen-elektroniikka-ethernet-hylly-257736/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


5. Lopuksi

Kuvaaja Gustavo Fring palvelusta Pexels

https://www.pexels.com/fi-fi/@gustavo-fring?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ilmasto-taivas-mies-rakennus-4254164/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Tilaus kannattaa tehdä aikaisin, koska 
Keski-Eurooppa vie parhaat päältä

Tilaus tehty tammikuussa, ja 

toimitus maaliskuussa. 

Huhtikuussa ei ollut enää 

saatavilla. Seuraavan kerran 

saatavilla heinäkuun lopulla. 

Kuva: Aurinkosähköjärjestelmän toimitus

Kuvaaja: Pauli Kortesoja



▪ Huoltovapaita

▪ Tuotetakuut 10 – 30 vuotta

▪ Tehonantotakuut  25 – 30 vuotta (80 – 87 %)

▪ Tuoton tarkkailu

▪ Mittaukset virta / jännite 

▪ Lämpökuvaus ”Hot spot”

▪ Mekaaniset muutokset / vauriot, hyvin harvinaisia

Käyttö
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Aurinkosähköjärjestelmät 
plussat ja miinukset

➕Sähkölasku pienenee

➕Omaa tuotantoa

➕Täysin päästötöntä 

➕Laiteiden pitkä käyttöikä

➕Kiinteistön arvo nousee

➕Sähkövarastot lisääntyvät

➕Sähköauton lataus omalla tuotannolla

➕Tulevaisuudessa todennäköisesti 
alentava vaikutus kiinteistöveroon

- Ei sovellu kaikkiin rakennuksiin

- Ei juuri tuota marras-tammikuussa

- Takaisinmaksuajat omakotitaloissa 
usein yli 10 vuotta
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Kiitos!


