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Esitys:
- Taloyhtiöiden pientuotantopotentiaali
- Aurinkosähkökysely asunto-osakeyhtiöiden 

osakkaille 2018 - tulokset ja yhteeveto
- Aurinkosähkön tuotantomallit
- Miten esteet ylitetään - politiikkasuositukset



Taloyhtiöissä on merkittävä 
aurinkosähköpotentiaali
• Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa 

lähes 90 000 ja niissä asuu 2,6 
miljoonaa ihmistä

• Asuinkerros- ja rivitalorakennuksia 
on Suomessa lähes 142 000

• Jos kolmasosassa olisi keskimäärin 10 
kW:n aurinkovoimala, tämän 
aurinkosähkökapasiteetin määrä olisi 
yhteensä 473 MW (vrt. nykyinen kapasiteetti 
Suomessa noin 70 MW)



Aurinkosähkökysely asunto-
osakeyhtiöiden osakkaille
Toteuttaja: Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu osana FinSolar 
taloyhtiökokeilu, Smart Energy 
Transition ja CO2mmunity -hankkeita
Vastausaika: 29.5. - 23.8.2018
Yhteenveto: 
http://www.finsolar.net/taloyhtioiden-osakkaille-suun
natun-aurinkosahkokyselyn-tulokset/

http://www.finsolar.net/taloyhtioiden-osakkaille-suunnatun-aurinkosahkokyselyn-tulokset/
http://www.finsolar.net/taloyhtioiden-osakkaille-suunnatun-aurinkosahkokyselyn-tulokset/


Vastaajat
• Vastaajia kohderyhmästä yhteensä 459 

• Osakkeenomistajia 447
• Asukkaita, jotka ovat samaa ruokakuntaa osakkeenomistajan kanssa 10
• Muita 2 (isännöitsijöitä)

• Vastaajista taloyhtiön hallituksessa mukana yhteensä 
193, joista

• puheenjohtajia 76
• hallituksen jäseniä 115
• hallituksen varajäseniä 2

• Vastaajissa isännöitsijöitä yhteensä 7



Vastaajien ikäjakauma ja sijainti



Ammatteja



Aurinkosähkö-
kyselyn tulokset





Kyselyn esimerkkikuvaus: ”Voit ostaa osuuden taloyhtiön katolla sijaitsevasta 
aurinkovoimalasta omaksesi. Kahden paneelin voimalaosuuden oletushinta on noin 
900 euroa (sis. ALV). Aurinkovoimalan tuottama sähkö jaetaan omistusosuuksien 
suhteessa huoneistoille. Vuosittainen säästö huoneiston 400 euron sähkö- ja 
siirtolaskusta on noin 40 euroa.”



Avoin kysymys: Jos et ollut kiinnostunut hankinnasta, 
niin kuinka suuri taloudellisen hyödyn tulisi olla tai mikä 
muu tekijä parantaisi ostohalukkuuttasi?

Vastauksia yhteensä 214 kpl 

Toiveita taloudelliseen hyötyyn liittyen, mainintojen lukumäärä:

• Takaisinmaksuajan tulisi olla lyhyempi, 84 kpl
• Säästö sähkö- ja siirtolaskussa tulisi olla suurempi, 52 kpl
• Sijoituksen/investoinnin tuoton tulisi olla parempi, 16 kpl
• Aurinkovoimalaosuuden hankintahinnan tulisi olla alhaisempi, 12 kpl







Esimerkiksi: “Asialla voi kehuskella kavereille.”, “Ilmastopolitiikka”, “Haluan edistää 
energiavallankumousta!”, “Meidän kahden sähköauton lataaminen puhtaalla sähköllä”, “Hyvä mieli”



Mitä mieltä olet aurinkosähkön 
hyödyntämisestä taloyhtiöissä? Vapaa sana.
Avoimia vastauksia yhteensä 257 kpl
• Myönteisesti suhtautuvia 168 kpl

• “Hieno juttu”, “Kannatan”, “Tätä lisää”, “Katot käyttöön” jne. 
• Neutraalista tai varauksellisesti suhtautuvia 58 kpl

• “Haluan nähdä puolueettomia tutkimuksia pitkäaikaisista hyödyistä 
ja haitoista”, “Hyvä ajatuksena, tekniikan tulee edelleen tehostua ja 
halventua” jne. 

• Kielteisesti suhtautuvia 29 kpl
• “Ei järkevää taloudellisesti”, “Tekniikka ei vielä vastaa odotuksiin”, 

“Liian hankalaa nykyisen lainsäädännön takia” jne. 



Käyttöönotto koettiin haasteelliseksi
Asiointipolun 
vaiheet:

Harkinta

Päätöksenteko

Hankinta ja 
rahoitus

Huolto ja 
ylläpito

Kokemukset ja 
niiden 
jakaminen

• “Kiinnostava mahdollisuus, mutta tarvitsisin asiasta lisää tietoa” 
• “Miksi tästä ei ole tietoa esim. isännöitsijöillä ja taloyhtiöiden 

hallituksilla?”
• “Idea kiva, käytäntö hankala.”, “Suurin este aurinkosähkön 

yleistymisen tiellä on, että jonkun pitäisi vakuuttaa osakkaat, että 
asennuksesta ei ole liikaa vaivaa.”

• “Olennaista on, että hankinta on mahdollisimman vaivaton. 
Kustannussäästön tulisi olla myös vähintään kohtuullinen”

• “Hankintakustannukset ovat edelleen kynnyskysymys. Myös 
myrskyjen vaikutus paneeleiden pysymiseen korkealla katolla 
mietityttää.”

• “Tarvitaan lisää kokemuksia hankkeista, erityisesti vanhoissa 
taloyhtiöissä.”, “Esimerkkejä olisi hyvä kuulla pioneereilta”



Yhteenveto
● Taloyhtiöissä on paljon aurinkosähkön hyödyntämisestä ja 

hankinnasta kiinnostuneita asukkaita
● Ympäristöystävällisyys ja omavaraisuus ovat monille 

tärkeitä hankintamotiiveja 
● Aurinkosähkön taloudellisuus ja vaivattomuus korostuvat 

hankintakriteereinä yhteispäätöksenteossa
● Lainsäädäntö sekä aurinkosähkön käyttöönotto koetaan 

haasteellisiksi

“ Siitä pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa.”



Johtopäätöksiä
• Taloyhtiön asukkaiden keskuudessa aurinkosähkön hankinta 

kiinnostaa ja ostovalmius on olemassa 
• Aurinkosähkön helppous ja taloudellinen järkevyys ovat 

tärkeitä tekijöitä, jotta taloyhtiöiden päätöksenteossa voidaan 
saavuttaa enemmistön suosio

• Sääntelyn tulee mahdollistaa taloyhtiöille vaivattomat ja 
joustavat aurinkosähkön tuotantomallit

• Tiedon tarve on suurta, lisää esimerkkejä kaivataan

“Kunhan hallinnointi saadaan kevyeksi ja takaisinmaksuaika 
kohtuulliselle tasolle, niin varmasti yleistyy.”



Aurinkosähkön 
tuotantomallit 
taloyhtiöissä



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Kiinteistö-
mittari

Taloyhtiön kiinteistöverkko ja sen kytkentä jakeluverkkoon

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen 
mittarit

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

As.oy kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

Taloyhtiön sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Jakeluverkkoyhtiön mittarit 
sijaitsevat taloyhtiön 

kiinteistöverkon sisällä
Sähköjohdot



Asukkaiden aurinkosähkön 
toteutusmallit taloyhtiössä
1. Asukkaan tai asukkaiden 

omat aurinkopaneelit 
2. Takamittarointimalli
3. Virtuaalimittarointi / 

hyvityslaskentamalli
4. Aurinkosähkön PPA- eli 

myyntisopimusmalli



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Taloyhtiön 
mittari

Aurinkopaneelien kytkentä asukkaille mikroinverttereillä

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen 
mittarit

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

As.oy kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

Taloyhtiön 
sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Invertterit



Siirtoyhtiön jakeluverkko

Aurinkosähkön takamittarointi

Taloyhtiön 
kiinteistöverkon 

liityntäpiste 
jakeluverkkoon

Asuntojen ja 
kiinteistön 
mittarit ovat 
taloyhtiön 
omia

Tontin raja
Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

As.oy kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

Taloyhtiön sähkökeskus

Taloyhtiön 
kiinteistöverkko

Taloyhtiöön pitää lisätä 
taloyhtiön kaiken 
sähkönkäytön mittaava 
jakeluverkkoyhtiön 
summamittari 



Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Taloyhtiön 
sähkömittari

Aurinkosähkön hyvityslaskenta taloyhtiön kiinteistöverkossa

Kiinteistöverkon 
liityntäpiste 

jakeluverkkoon

Asuntojen 
sähkömittarit

Tontin 
raja

2. 
Aurinko-
voimala 
on 
kytketty 
taloyhtiön 
mittariin ja 
sen 
tuotosta 
taloyhtiö 
kuluttaa 2 
kWh.

Taloyhtiö ja 
asunnot kuluttavat 

enemmän kuin 
aurinkovoimala 

tuottaa, joten 
aurinkosähköä ei 

siirry taloyhtiön 
kiinteistöverkosta 

jakeluverkkoon

Kuva: Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto / FinSolar

Taloyhtiön 
kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

1. Aurinkovoimala tuottaa tunnissa 10 kWh. Samalla 
taloyhtiön ja asuntojen kulutus on yhteensä 20 kWh. 

3. Aurinkovoimalan 
10 kWh tuotosta 
jäljelle jäävä 8 kWh 
jaetaan asukkaille 
mittaustietojen 
perusteella.

Taloyhtiön 
sähkökeskus



Hyvityslaskentamallin pilottikohteet

Herttoniemi, Helsinki
Helen Sähköverkko Oy:n 
hyvityslaskentapalvelu jakaa 
Janne Käpylehdon 
voimalasta ylijäämäsähköt 
naapureille

Pikku-Huopalahti, Helsinki
Helen Sähköverkko Oy:n 
hyvityslaskentapalvelu jakaa 
As.Oy Haapalahdenkatu 11 
asukkaille aurinkosähköä 
osakkeiden suhteessa

Kastellinhelmi, Oulu
Oulun Energia Siirto ja Jakelu 
Oy:n hyvityslaskentapalvelu 
jakaa As.Oy Kastellinhelmen 
asukkaille aurinkosähköä 
osakkeiden suhteessa



Miten esteet 
ylitetään?



Lainsäädännön tulisi sallia 
aurinkosähkön laskennallinen 
jakaminen kiinteistöverkon sisällä
• Mittausasetuksen muutoksella pientuottajien laskutus ja 

taseselvitys voi perustua laskennalliseen tietoon. 
• Kiinteistöverkon sisäisten energiayhteisöjen hyvityslaskenta, 

sekä yksittäisten pientuottajien tuntinetotus Fingridin 
datahubiin ja siirtymäajalla lupa halukkaille verkkoyhtiöille

• Politiikkasuositus: 
http://www.finsolar.net/politiikkasuositus-taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tu
otantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/ 

http://www.finsolar.net/politiikkasuositus-taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tuotantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/
http://www.finsolar.net/politiikkasuositus-taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tuotantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/


Tervetuloa Aurinkosähkö kiinnostaa 
taloyhtiöissä – miten esteet ylitetään? 
-keskustelutilaisuuteen 31.10.2018:
Paikka ja aika: Aalto-yliopisto, Arkadia-rakennus, Lapuankatu 2, 00100 Helsinki, 
keskiviikkona 31.10.2018 klo 16:30-19:00
http://www.finsolar.net/aurinkosahko-kiinnostaa-taloyhtioissa-miten-esteet-ylitetaan-keskustelutilaisuus-31-10-2018/ 

Puhujina: professori Armi Temmes, Aalto-yliopisto; järjestelmäarkkitehti Kimmo 

Huoman, GEF; taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sinikka Herajärvi, AsOy 

Haapalahdenkatu 11; professori Samuli Honkapuro, LUT; ylitarkastaja Tatu 

Pahkala, TEM ja kansanedustaja Harri Jaskari, eduskunnan Energiaremontti-ryhmä

http://www.finsolar.net/aurinkosahko-kiinnostaa-taloyhtioissa-miten-esteet-ylitetaan-keskustelutilaisuus-31-10-2018/
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