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Aurinko paistaa Suomessa

Aurinkoenergia sopii osaksi
Suomen
energiantuotantopalettia
- sähköä ”auringosta

valoisalla ja
bioenergiasta pimeällä”

- lämmityksessä osana
hybridienergiaratkaisua

Luulot aurinkoenergiasta totta vai tarua?
Katso http://www.finsolar.net/?page_id=2421&lang=fi

http://www.finsolar.net/?page_id=2421&lang=fi


Suomessa aurinkosähkön osuus
sähköntuotannosta voisi olla noin 10%
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Aurinkoenergian hinnat
pudonneet – kannattavaa
Suomessa v. 2014 alkaen
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Tuottojen vertailua
Aurinkosähköinvestoinneissa
sisäinen korkokanta IRR
• Yritysten ja kuntien

investoinnit 4 - 8 %
• Omakotitalot 0,7 - 2 %
Vertaa:
• Säästötilien talletuskorot

0,1 - 1,65 % (2014)
• Kiinteistösijoitusten

kokonaistuotto Suomessa
4,4 % (2013)

• Maalämpö noin 10%
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Aurinkoenergian kannattavuuden
ehdot
Yleisperiaatteena investointi on
kannattava jos:
• Energia tuotetaan omaan

käyttöön, eikä sitä myydä
verkkoon

• Investointiin saa TEM:n
energiatuen

• Järjestelmän sijainti, mitoitus ja
hankinnan kilpailutus on tehty
onnistuneesti

• Aurinkoenergialla korvataan
kalliimpaa ostoenergiaa eli
omakustannushinta € <
ostoenergian hinta € 25 v. ajalla



Aurinkosähkön tuet kunnille ja
yrityksille

75.10.2016

37%

31%

30%

Sähköveron poisto

Siirtohinta

Investointituki



TopTen aurinkoenergian
edistämisvinkit kunnille

1. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet
2. Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa,

maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa
3. Nollaenergiarakentaminen
4. Aurinkoenergian vapauttaminen toimenpideluvan piiristä
5. Kannattavien investointikohteiden kartoitus ja toteutus
6. Omat aurinkoenergiainvestoinnit yleisökohteita suosien
7. Osallistuminen ryhmähankintaan
8. Markkinavuoropuhelutilaisuuksien järjestäminen
9. Maan ja kattojen tarjoaminen aurinkoenergian tuotantoon
10. Investointituet, lainan takaus ja/tai

energiayhteisöpalvelujen tarjoaminen kaupungin
asukkaille ja yrityksille
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1. Kaupungille kunnianhimoinen
ilmastotavoite
Malliesimerkki: Hinku-kunnat

Hinku-kriteeri:
Kunta on valtuuston päätöksellä
sitoutunut tavoittelemaan koko
alueensa kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistä 80
% vuoden 2007 tasosta vuoteen
2030 mennessä.

Lisätietoja: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-
FI/Tietoa_foorumista/HINKUkriteerit
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2. Aurinkoenergia kaavoituksessa,
maankäyttösopimuksissa ja
tontinluovutusehdoissa
• Kaavoituksessa rakennusten katon lappeiden suuntaaminen

lounas-etelä-kaakko –suuntaan sekä puiden ja muiden
rakennusten varjostusten ehkäisy. Esimerkki: Aurinkotonttien
asemakaavoitus Oulussa, suunnitteluohje 2014

• Maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutusehdoilla voidaan
velvoittaa energiatehokkaaseen rakentamiseen ja aurinkoenergian
käyttöön. Esimerkki: Turun Skanssin alueen tontinluovutusehdot

• Suunnitteluvaatimuksilla ja -suosituksilla sekä laatutavoitteilla
voidaan ohjata rakennusalueen suunnittelijat mahdollistamaan
aurinkoenergian hyödyntäminen. Esimerkki: Jyväskylän Kankaan
Laatuaapinen
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3. Nollaenergiarakentaminen
• Kaupunki voi edistää

aurinkoenergian
käyttöönottoa ottamalla
itselleen kansallisia
säännöksiä tiukemmat
rakentamisen
energiatehokkuus-
tavoitteet

• Aurinkoenergia on
kustannustehokas keino
saavuttaa lähes
nollaenergia-
rakentamisen tavoitteita
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4. Aurinkoenergian vapauttaminen
toimenpideluvan piiristä
Esimerkki: Vantaan kaupungin
rakennusjärjestys, 21 a §:
Seuraavat toimenpiteet on
vapautettu toimenpideluvan
hakemisesta:
…
4) ilmalämpöpumpun,
maalämpöpumpun ja
aurinkokeräimen sijoittaminen
rakennukseen,
rakennelmaan tai pihamaalle;…
Lisätietoja:
http://www.pksrava.fi/doc/yleiset/rivi_236.pdf (s.10)
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5. Kannattavien investointikohteiden
kartoitus ja toteuttaminen
• Kannattavien investointikohteiden

identifiointi systemaattisella kaupungin
kiinteistöjen aurinkoenergia- ja
energiatehokkuuspotentiaalin arvioinnilla.

• Lähtökohdaksi, että kaikki yli 3-5
prosentin tuoton investoinnit
toteutetaan

• Hankintoja voi toteuttaa mm. leasing-
rahoituksella tai pitkäaikaisella energian
ostosopimuksella (PPA)

• Kuntarahoitus tarjoaa erittäin edullista
rahoitusta kuntien investointeihin
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6. Omat aurinkoenergiainvestoinnit
julkisia kohteita suosien

Kaupunki voi edistää
laajempaa
aurinkoenergian
tunnettuutta ja
leviämistä hankkimalla
aurinkoenergiaa
julkisiin rakennuksiin,
kuten kouluihin,
päiväkoteihin ja
kirjastoihin.
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7. Ryhmähankintaan osallistuminen
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8. Markkinavuoropuhelu-
tilaisuuksien järjestäminen

• Ennen aurinkoenergia-
järjestelmien hankkimista
kannattaa järjestää tilaisuuksia,
joihin kutsutaan alan yrityksiä
ja asiantuntijoita esiintyjiksi ja
osallistujiksi.

• Tieto auttaa auttaa hankinnan
suunnittelussa ja laatimaan
järkeviä tarjouspyyntöjä.

• Kaupunki voi järjestää
tilaisuuksia avoimena niin, että
asukkaat ja yritykset saavat
tulla mukaan!
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9. Maan ja kattojen tarjoaminen
aurinkoenergian tuotantoon
• Kaupunki voi tarjota omien rakennusten kattoja tai

maa-alueita aurinkoenergiajärjestelmän rakentajille tai
kiinteistöjen vuokralaisille erittäin edullisilla ja
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokratason voi
asettaa niin alhaiseksi (esim. 10 eur/v), että katon tai
maan käyttö on lähestulkoon ilmaista.

• Ammattilaisen asentama aurinkojärjestelmä ei
vahingoita kattoa, joten kattojen tarjoaminen
kaupunkilaisten käyttöön on matalan riskin keino
tukea paikallista uusiutuvan energian tuotantoa.
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Haaste: taloyhtiöiden asukkaille
aurinkosähkön hyödyntäminen nyt
vaikeaa
• Virtuaalimittarointi =

asuntokohtaisten
sähkömittareiden ja
aurinkosähkömittarin
mittausdatan laskennallinen
yhdistäminen digitaalisessa
pilvipalvelussa

• Mahdollistaisi
aurinkoenergian
hyödyntämisen taloyhtiöissä
ilman mittarimuutoksia
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10. Kaupunki ryhtyy tarjoamaan
energiayhteisöpalveluja asukkaille
• Tontin sisäinen sähköverkko ja –kauppa on sallittua
• Siirtomaksuissa ja veroissa säästetään, kun tontilla on vain

yksi siirtoyhtiön sähkömittari
• Kaupunki voisi toimia verkkoyhtiön mittarin takana

oleville asukkaille ja yrityksille energiayhteisöpalvelun
tarjoajana alamittarien avulla.

• Tällöin kaupunki jyvittää ja laskuttaa IT-kumppanin avulla
alueella tuotetun aurinkosähkön, kysyntäjouston ja
sähköautojen lataukset jne.

• Voisiko kaupunki ryhtyä tarjoamaan energiayhteisöpalveluja
esim. vuokrataloalueilla ja yrityspuistoissa?
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Voisiko kaupunki tukea investointeja
taloyhtiöissä ja omakotitaloissa?
• Kotitaloudet, taloyhtiöt ja

asukasosuuskunnat on
nykyisin rajattu pois TEM:n
energiatuen piiristä.

• ARA:n energia-avustuksia
ei ole tarjolla kuin
rajoitetusti vähävaraisille
kotitalouksille.

• Aurinkoenergian kysyntä
on asukassektorilla suurta,
joten asukkaiden mukaan
ottaminen investointituen
piiriin vauhdittaisi
aurinkoenergian
markkinoita.



Suomi voi hyötyä energiamurroksesta
olemalla aktiivisesti teknologia- ja

markkinakehityksessä mukana
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Kiitos!
Kysymyksiä?

Lisätietoja:
www.finsolar.net
www.smartenergytransition.fi

Karoliina Auvinen,
karoliina.auvinen@aalto.fi,
050 462 4727
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