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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



Suuntauksen ja kallistuksen vaikutus vuosituottoon

Suuntaus:

• Etelä: 100%

• Kaakko/lounas: noin 90%

• Itä/länsi: noin 75 %

Huomioita:

• Itä-länsi –suuntauksessa

tuotto tasaisempi aamusta iltaan

→ voi osua paremmin yhteen

sähkönkulutuksen kanssa

Kallistus:

• 40-45 astetta: 100 %

• 90 astetta: 70-75 %

Huomioita:

• Asennetaan yleensä harjakatoille 

lappeen suuntaisesti

• Seinä-asennuksessa

ei lunta ja lehtiä paneeleille

40⁰



Aurinkosähköjärjestelmän komponentit
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Kuva: Petri Lähde, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kuva: Motiva



Selvitä aluksi peruslähtökohdat
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• Löytyykö paneeleille sijoituspaikka?

• Ei merkittäviä varjostuksia

• Katon kunto? Paneelit poistettava kattoremontin alta

• Vanhemmilla tasakatoilla erityishuomiota katon kestävyyteen

• Kiinnitys onnistuu kaikille kattotyypeille, asbestia sisältävät mineriittikatot poikkeus

• Myös julkisivu- tai maa-asennus mahdollinen

• Kuluuko sähköä riittävästi silloin, kun paneelit tuottavat sähköä?

• Kulutustiedot sähköverkkoyhtiön tai sähkön myyntiyhtiön seurantapalvelusta

• Lupatarpeen selvittäminen rakennusvalvonnasta

• Olisiko saatavilla ARA:n energia-avustusta vai hyödynnetäänkö kotitalousvähennystä?

• Tarkasta ostaako oma sähkönmyyjäsi paneeleiden tuottaman ylijäämäsähkön

• Onko vapaita sulakepaikkoja vai tarvitseeko sähkökeskusta laajentaa?

• Tarjousten vertailu kannattaa!

• Aurinkosahkoakotiin.fi –yritysten tarjouksia ja tarjouspyyntölomake

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat


Avaimet käteen –toimitus turvallinen ja hyvä ratkaisu
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Vastuu kokonaistoimituksesta ja yhdellä 

taholla

Sisältää yleensä:

• Kohteen kartoitus

• Suunnittelu ja mitoitus

• Luvituksen hoitaminen sähköverkkoyhtiölle

• Laitteiden toimitus ja asennus

• Dokumentointi ja käyttöönottotarkastus

• Järjestelmän käytön opastus

• Tuotannon seurantajärjestelmä

• Asiakastuki ja mahdollisten takuuasioiden 

hoitaminen



Aurinkosahkoakotiin.fi tarjoukset

• Yritysten avaimet käteen –tarjouksia

pientalo- ja kerrostalo –mallikohteisiin

• Tarjousten vertailu

• Ohjattu tarjouspyynnön lähettäminen

• Yhteydenottopyyntö energianeuvojalle

• Apua kimppahankinna toteuttamiseen

Tutustu tarjouksiin:

www.aurinkosahkoakotiin.fi/tarjoukset
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https://aurinkosahkoakotiin.fi/mallikohteet/
https://aurinkosahkoakotiin.fi/kimppahankinta/
http://www.aurinkosahkoakotiin.fi/tarjoukset


Yhteishankinnat
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Kevyt kimppahankintaohjeistus

1. Perehdy aurinkosähköön esim. Motivan sivuilta ja kokoa kiinnostuneet yhteen. 

2. Tutustukaa yhdessä palveluntarjoajiin ja päättäkää mille yrityksille tarjoukset 

toimitetaan ja milloin.

3. Valitkaa yhteyshenkilö: Seuraa tarjouspyyntöjä ja tarjouksia sekä toimii ryhmän 

koolle kutsujana. EI vastaa sopimuksista toisten puolesta.

4. Tarjouspyynnöt: Kukin osallistuja lähettää oman tarjouspyynnön 

aurinkosahkoakotiin.fi –palvelusta ruksittaen ”Tarjouspyyntöni liittyy alueellani 

suunniteltavaan yhteishankintaan” + kirjaa yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen

5. Käydään yhdessä läpi saadut tarjoukset ja valitaan tarjoaja

6. Kiinteistöjen katselmuskäynti: sovitaan valitun yrityksen kanssa

7. Hankintasopimukset: jokainen tekee oman sopimuksensa hankinnasta

Lisätietoja: https://aurinkosahkoakotiin.fi/kimppahankinta/
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https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko
https://aurinkosahkoakotiin.fi/tarjoukset/
https://aurinkosahkoakotiin.fi/kimppahankinta/
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Suhteelliset hinnat (eur/kWp) eri 

mitoituksilla, aurinkosahkoakotiin.fi

• Esimerkkikohteena 1,5 kerroksinen pientalo, helppo asennuskohde

• Keskihinnat 10.3.2021:

• 2,8-3,6 kWp: 1950 eur/kWp (4 tarjousta)

• 4,5-5,9 kWp: 1270 eur/kWp (10 tarjusta)

• 6,4-7,5 kWp: 1220 eur/kWp (8 tarjousta)

• 8,6-10,0 kWp: 1190 eur/kWp (2 tarjousta)

• Hintavaihtelu merkittää myös kokoluokkien sisällä
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Vertailu ennen hankintapäätöstä kannattaa

• Hintataso, takuuehdot, paneeleiden ominaisuudet ja valmistajat

• Saako tarjoajalta sähkönkulutuksen ohjauksen asennettuna

osana avaimet käteen tarjousta?

• Sertifioidut asentaja –pätevyys kertoo, että asentaja

läpäissyt vapaaehtoisen lisäkoulutuksen

• Tutustu yrityksiin – referenssit ja suositukset

• Vinkkejä hankintaan:

https://aurinkosahkoakotiin.fi/nain-onnistut-hankinnassa/
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Aurinkosähkön paloturvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmästä aiheutuneet tulipalot harvinaisia, 

yleensä taustalla suunnittelu- tai asennusvirheitä

Aurinkosähköjärjestelmä vaatii palotilanteessa

pelastushenkilöstöltä erityishuomiota

Vinkit palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen:

• Hyvä suunnittelu ja asennus tärkeintä!

• Dokumentointi ja tietokortti

• Kiinteistömerkinnät paikallaan

• Säännöllinen seuranta ja ylläpito

Tutustu aiheeseen:

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

aurinkosahkon_paloturvallisuus

16.3.2021 Aurinkosähkön kimppahankinta -webinaari

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


Mitoittaminen ja kannattavuus

• Suurempi aurinkosähköjärjestelmä edullisemmalla eur/kW
p 
hinnalla, 

mutta verkkoon myydystä sähköstä pieni korvaus

• Tasapainoilua suuruuden ekonomian ja omakäyttöosuuden kanssa

• Omakäyttösähkön osuutta paremmaksi ohjauksilla

• Esim. käyttövesivaraajan sähkövastuksen ohjaus paneeleiden sähköntuoton perusteella

• Kotiakut yleistyvät, mutta hinta vielä korkea

• Tuntitason kulutus- ja tuottotiedoilla paras arvio taloudellisesta mitoituksesta

• Kulutustiedot oman sähköverkko- tai sähköyhtiön palvelusta

• Huomioi myös tulevia suuria muutoksia sähkönkulutuksessa

• Tuoton arvointiin: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

• Palveluja kannattavuuden tarkasteluun esim. Sunenergia, Carunan Virtane, Solar Arena

• Tuotanto-olosuhteilla suuri vaikutus tuottoon kWh/kW
p

• Mm. maantieteellinen sijainti, lumi, varjostukset, suuntaus, kallistus

• Tuntihintaiset pörssisähkötuotteet edullisia aurinkosähkön suhteen

• Laskureita: https://finsolar.net/kannattavuus/kannattavuuslaskurit/

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
https://app.sunenergia.com/
https://www.virtane.fi/aurinkopaneelit/omakotitalo/kilpailuta/
https://demo1.solar-arena.com/
https://finsolar.net/kannattavuus/kannattavuuslaskurit/


Aurinkosähkön kannattavuus esimerkkikohteessa

Case-laskennan taustatiedot

• Sähkönkulutuksena Energiaviraston julkaisema tuntitasoinen kulutusprofiili:

Pientalo, varaava sähkölämmitys 3x25 A, 19 000 kWh/vuosi

• Aurinkosähköjärjestelmän tuntitason tuottotiedot Euroopan komission PVGIS-

palvelusta

• Säädata mantereelta Heinolan korkeudelta

• Paneelit eteläsuuntauksella ja katon kallistuksella 35 astetta

• Vuosituotto noin 820 kWh/kWp (2005-2016 säädatan keskiarvo, laskenta tuntitason tiedoilla)

• Esimerkissä järjestelmän nimellistehona 5,0 kWp

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Kuormitusprofiilit.xlsx/3fbf06a5-7126-2ddd-5c13-e777bcc81405
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
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Sähköverkkoon noin 50% tuotannosta ilman kulutuksen ohjausta.



Kannattavuustarkastelu esimerkkikohteessa

• Pientalo, varaava sähkölämmitys 3x25 A, 19 000 kWh/vuosi

Energiaviraston julkaisema tuntitasoinen tyyppikulutusprofiili

Muut laskentaoletukset:

- Aurinkopaneeleiden suuntaus etelä ja kallistus 35 astetta

- Sähkön kokonaishinta ilman perusmaksuja 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

Kannattavuuslaskelmat

Järjestelmän vuosituotto 820 – 880 kWh/kWp

Järjestelmän koko ja hinta: 5 kWp, 6 350 eur 1000 eur lisäinvestointi 

ohjaukseen: 5 kWp,7350 eur

Kotitalousvähennys: 930 eur 1 000 eur

Sähkön kokonaishinnan nousu: 2 %/vuosi 4 %/vuosi 2 %/vuosi

Tuotetun sähkön omakäyttöosuus: 50 % 50 % 80 %

Koroton takaisinmaksuaika 15 – 17 vuotta 12 – 13 vuotta  12 – 13 vuotta

Sisäinen korko:

25 v laskenta-ajalla

4,4 – 5,2 % 6,5 – 7,3 % 5,8 – 6,6 %

Nettonykyarvo:

2% laskentakorolla, 25 v laskenta-ajalla

1 770 – 2 400 eur 3 900 – 4 700 eur 3 350 – 4 140 eur



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

