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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aurinkosähkön tuottamisen kannattavuutta, kun tuottajana 

on osakkaista muodostuva asuntoyhtiö. Tarkastelun kohteena ovat ne tekijät, jotka vaikutta-

vat aurinkosähkön tuotannon kannattavuuteen Suomessa. Erityiskohteena on selvittää aurin-

kosähkövoimalan kokonaiskustannusten eroa asuntoyhtiön ja yksityishenkilön välillä. 

Työssä tutkitaan kirjallisuustutkimuksena asuntoyhtiön aurinkovoimalaitoksen ylläpidon 

hyötyjä, haasteita ja kustannuksia nyt ja tulevaisuudessa. Aurinkosähkön kannattavuudesta 

tehdään Excel-pohjainen skaalattava kannattavuuslaskuri, jonka perusteella pystytään ana-

lysoimaan aurinkopaneelin tuotantoa tuntitasolla sekä määrittämään aurinkopaneelin mitoi-

tuksen järkevyys kulutustietojen pohjalta. Laskurin saamien voittojen kannattavuutta arvioi-

daan nettonykyarvomenetelmällä, jotta pystytään tarkastelemaan kannattavuutta sijoituk-

sena. 

 

Tuloksena voidaan todeta, että aurinkosähkön tuotanto on Suomessa kannattavaa niin kauan, 

kun suurimman osan tuotetusta sähköstä pystyy kuluttamaan itse. Fyysisen sähköenergian 

hinta on vain kolmasosa ostetun sähkön kokonaishinnasta, jonka saa aurinkosähköä myy-

mällä. Aurinkopaneelien hankinta on kannattavaa, sillä laitteiston elinikä on pitkä ja tehon 

heikkeneminen ajan kuluessa on pientä. Sijoitus nostaa talon arvoa ja on helppohoitoinen. 

Laskurin pohjalta aurinkosähkö on sijoituksena vakaa, mutta ei järin tuottoisa. 

 

Asuntoyhtiön ja yksityisen tuottajan välillä toisistaan eroavat alkuinvestointi, kotitalousvä-

hennykset ja skaalaedut. Asuntoyhtiöllä on kalliimpi investointi, jos ei pystytä käyttämään 

virtuaalimittarointia, sillä mittareita joudutaan lisäämään aurinkosähkön tuotannon jakami-

sen mahdollistamiseksi. Asuntoyhtiön tilaamaan voimalaitoksen ei myöskään saada kotita-

lousvähennyksiä, sillä sen edellytyksenä on, että on itse maksanut asennustyöstä. Työstä sel-

viää, että aurinkosähkön tuottaminen asuntoyhtiössä on liki yhtä kannattavaa kuin yksityis-

henkilöillä, skaalautumisesta saatavien kustannussäästöjen ansiosta.  
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This study examines the profitability of photovoltaic production, when a producer is com-

posed of housing company shareholders. The focus is on the factors that influence the prof-

itability of photovoltaic production in Finland. The specific objective is to find out the dif-

ference between a housing company and a private individual. The study examines benefits, 

challenges and costs of the housing company photovoltaic systems now and in the future as 

a literature study. The profitability analyses of photovoltaic is based on implemented in Ex-

cel, which is scalable profitability analyzing tool, which enables to analyze the solar panel 

production at the hourly level and to determine the suitable size of the solar panels, based on 

the consumption data. profitability is evaluated by using the discounted cash flow method.  

 

As a result, photovoltaic production in Finland is profitable as long as the most of the pho-

tovoltaic produced can be consumed by consumer him/herself, because the price of physical 

electrical energy is only one third of the total price of electricity. Selling price of the excess 

electricity is only one third of the purchase price of the electricity. The acquisition of solar 

panels is profitable, as the lifetime of the equipment is long and the deterioration of power 

over time is small. Investment increases house value and is easy to maintain. Based on the 

calculator, photovoltaic is a stable but not a moneymaking investment. 

 

The housing company and the private producers differ from each other with initial invest-

ment, household reductions and scales benefits. The housing company has a more expensive 

initial investment, if the meters need to be renewed to allow photovoltaic to be distributed. 

Also, a power plant ordered by a housing company will not receive household tax credits 

unless the installation work is paid directly to the installer. It turns out that photovoltaic 

production in the housing company is almost as profitable as in the private individuals due 

to cost savings in scaling. 
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1. JOHDANTO  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aurinkosähkön kannattavuutta taloyhtiön yh-

teiskäytössä. Tutkimuksen kohteena on aurinkosähkön hankinnan ja käytön taloudelliset 

kustannukset keskittyen erityisesti asuntoyhtiöön vaikuttaviin tekijöihin. Taloudelliset teki-

jät huomioiden tehdään Excel-pohjainen skaalattava kannattavuuslaskuri ja laskelmat esi-

merkkitaloyhtiön tuntikohtaisien kulutus- ja tuotantolukemien sekä sähköpörssin hintojen 

pohjalta. Huomioiden, että sähkön vero- ja siirtomaksut joudutaan maksamaan ostetusta säh-

köstä, mutta ei itse tuotetusta ja käytetystä sähköstä. Skaalattavuuden osalta optimoidaan 

paneelien tuotannon kokoa, jotta se osoittaa esimerkki taloyhtiön mitoituksen taloudellisesti 

kannattavimman koon. Tulokset lasketaan nettonykyarvomenetellä, jotta aurinkosähköön si-

joituksen kannattavuutta pystytään vertailemaan muihin sijoituksiin. Päätutkimuskysymyk-

senä on: ”Kuinka taloudellisesti kannattavaa on aurinkosähkön tuotanto taloyhtiön yhtei-

seen käyttöön?”. 

 

Aurinkosähkön tuotanto on ollut Suomessa jyrkässä kasvussa viime vuosina, vuoden 2016 

aikana sähköverkkoon kytkettynä oleva aurinkosähkökapasiteetti kolminkertaistui (Energia-

virasto 2017a). Kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien markkinoilta löytyy kuitenkin 

markkinasegmentti, jonka pariin aurinkosähköjärjestelmät eivät ole yleistyneet yhtä suurta 

tahtia. Tälle segmentille on tehty lähinnä yksittäisiä kokeiluja, sillä yhteisomistus ja tuotetun 

sähkön jakaminen ovat hidastaneet sitä. Tähän asuntoyhtiöistä koostuvaan markkina-aluee-

seen kuuluu yli 2 miljoonaa suomalaista rivi- ja kerrostalo asujaa (Finsolar 2017a). Tutki-

muksen tavoitteena on edistää aurinkosähkön tuotantoa asuntoyhtiöissä, selvittämällä aurin-

kosähkön yleistymistä edistävät ja haittaavat tekijät. 
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2. AURINKOSÄHKÖ 

 

Aurinkosähkön tuottamisen hinta on laskenut viime vuosina niin paljon, että Suomessa sen 

tuotannosta omaan käyttöön on tullut tietyin ehdoin kannattavampaa kuin sähkön ostami-

sesta jakeluverkkoyhtiöltä (Finlumo 2017a).  

 

Asuntoyhtiöiden markkina-alueella aurinkosähkön tuotannon yleistymisen haasteena on eri-

tyisesti tuotetun sähkön yhteiskäyttö osakkaiden kesken, sillä käytettyjen määrien mittaami-

nen ja hinnoittelu vaativat sopimuksia (Finsolar 2017a). Investoidessa aurinkosähköön talo-

yhtiön on syytä huomioida budjetti- ja kannattavuuslaskennoiden lisäksi, että kokonaisuu-

teen vaikuttavan paneelien- ja asennushintojen lisäksi sähkönmittaus ratkaisujen päivittämi-

nen tuotantoa tukevaksi. Etenkin jos tuotantoa tullaan jakamaan asuntoyhtiön osakkaiden 

kesken. 

2.1 Tuotanto ja myynti 

 

Sähköntuotanto on sähköveron osalta verovapaata, jos voimalaitoksen nimellisteho on alle 

100 kilovolttiamperia. Tällaisia sähkön tuottajia kutsutaan mikrotuottajiksi, niillä on oikeus 

myydä ylituotettu sähkö valtakunnan sähköverkkoon korvausta vastaan. Yli omankäytön 

tuotetun sähkön myynnistä tulee veroja, jotka katsotaan tuloveroksi. Tuloverolain 29 §:n 

ensimmäisen momentin mukaan, verovelvollinen voi vähentää tuloistaan luonnolliset vä-

hennykset eli laitteiston hankinnasta ja käytöstä koostuvia kustannuksia. (Myllymäki & Va-

ronen 2017) Omaan käyttöön suunnitellun aurinkovoimalaitoksen hetkellinen sähkön yli-

tuotanto myydään verkkoon ja siitä saatu tulo on veronalaista. Tulosta voidaan tehdä vähen-

nyksiä aurinkopaneelin vuosittain aiheuttamien kustannuksien verran, jolloin myydystä säh-

köstä ei tule veroja. 

2.2 Sähkön hinta 

 

Sähkön hinta kostuu kuvan 2.1. mukaisesti kuudesta tekijästä sähkön hankinnasta, myyn-

nistä, jakeluverkkomaksuista, kantaverkkomaksuista, sähköverosta, ja arvonlisäveroista 

(Energiavirasto 2015). Tästä on havaittavissa, että fyysisen sähkön osuus eli hankinta on alle 

kolmanneksen sähkön kokonaiskustannuksista. Helsingin energia on esimerkki tapaukses-

samme sähköyhtiönä, heidän sivuiltaan löytyy, että he ostavat aurinkoenergialla tuotetun 

sähkön tuntikohtaisella pörssihinnalla (Helen 2017a). Vastaavasti oman tuotannon ollessa 

riittämätön on kulutukseen ostettaessa maksettava pörssisähkön tuntikohtainen hinta, siirto-

maksut, perusmaksu, Helenin marginaali ja verot (Helen 2017b). Tuotetun sähkön myynti ei 

siis ole kannattavaa verrattuna, jos sen voisi itse käyttää. Sähkön hankinta-arvo eli fyysisen 

sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella eri ajanhetkille (Fingrid 2017). 

Myydystä sähköstä myyjälle jää käteen vain hankinta-arvo, kun taas sähköä ostaessa hinta 

koostuu kuvan 2.1 mukaisesti kaikista osa-alueista, jolloin hinta on yli kolminkertainen. Au-

rinkosähkön myynnistä saatava voitto-osuus on yli kolmanneksen vähemmän kuin tuotetun 

aurinkosähkön arvo olisi itse käytettynä.  
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Kuva 2.1  Kotitalouksien sähkölaskun keskimääräiset kustannukset jaettuna tekijöittäin. (Energiavirasto 

2015) 

 

2.3 Kiinteistö 

 

Taloyhtiön ero yksityishenkilön aurinkopaneelin hankintaan on se, että taloyhtiön sijoitta-

essa paneeleihin on saatava yhtiön hyväksyntä ja sovittava paneelien hankinnan prosentti-

osuuksista, jotta tuotannon ja kustannusten jakaminen osakkaille onnistuisi.  

Aurinkosähköjärjestelmästä on mahdollista hakea kotitalousvähennystä asennustyön osuu-

desta. Kotitalousvähennyksen saamisen ehtona on, että hakija on itse maksanut suoraan 

asennustöistä ja tuotanto on suunniteltu pääosin omaan käyttöön (Manninen & Määttä 2017). 

Taloyhtiön tapauksessa koko paketti on usein tilattu isännöitsijän tai yhtiön toimesta, jolloin 

osakas ei ole oikeutettu kotitalousvähennykseen. 

 

Aurinkosähkön tuotanto on energiantuotantoa, joten paneelit eivät vaikuta kiinteistöveroon 

niiden ollessa sijoitettuna rakennukseen. Esimerkiksi pihamaalle rakennettu laitteisto kuuluu 

kiinteistöveron piiriin, jolloin se huomioitaisiin verotuksessa lisäkustannuksina. Aurin-

kosähköjärjestelmä nostaa kiinteistön jälleenhankinta-arvoa, mutta sitä ei huomioida kiin-

teistöveroon, sillä lainopillisesti se rinnastetaan normaaliin sähköverkkoon liittyneeseen 

kiinteistöön. (Finsolar 2017b) Järjestelmän hankinta nostaa kiinteistön arvoa, Suomessa ai-

heesta ei ole tutkittua tietoa, mutta muualla maailmalla tehtyjen tutkimusten pohjalta arvon 

nousu on jopa suurempaa kuin aurinkosähköjärjestelmän hankintakustannukset (Käpylehto 

2016, 51). Aurinkopaneeli on mahdollista vakuuttaa osaksi kiinteistövakuutusta ja ainakin 

esimerkki yhtiöissä tämä onnistui ilman kustannusten nousua (Auvinen 2017a). 

2.4 Mitoitus 

 

Aurinkovoimalaitoksen mitoituksen voi suunnitella useilla eri tavoilla, pitkälti riippuen 

omista kynnysehdoista. Kysymys voi olla siitä kuinka paljon energiankulutuksestaan haluaa 

SÄHKÖN KUSTANNUKSET
Hankinta 27% Myynti 10,3% Jakeluverkko 26,9%

Kantaverkko 2,0% Sähkövero 14,5% Arvolisävero 19,4%
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tuotettavan omavaraisesti, käyttöpinta-alan määrästä tai budjetoituna halutun maksimi sum-

man mukaisesti. Mitoittaessa kulutuksen mukaan täytyy laskelmissa huomioida kesäajan ku-

lutuskäyrät, sillä Suomessa aurinkoenergia tuottaa sähköä huomattavasti enemmän kesäai-

kana kuin muina vuoden aikoina. (Motiva 2016a) Mitoitukseen vaikuttaa säädettävät kuor-

mat, jos kulutuksen pystyy pitämään tasaisena esimerkiksi älyllisesti säädettävien kuormien 

ansiosta voi paneelien kokoa optimoida kulutuksen mukaisesti. Vastaavasti tunneilta jolloin 

sähkö on kallista voi tuoda kuormaa käytettäväksi halvoille tunneilla ja niille tunneille, kun 

on aurinkosähkön tuotantoa. (Fingrid 2017) 

 

Pohjakulutukseen perustuvassa mitoituksessa aurinkovoimalaitoksen tehokkuus valitaan 

päiväajan alimman keskiarvo tunnin mukaisesti, jotta saadaan tuotannon maksimiteho ja ku-

lutuksen minimiteho lähelle toisiaan, kuvassa 2.2 esimerkki. (Motiva 2016b) 

 

Kuvassa 2.2 on esimerkki myös keskimääräiseen- ja maksimikultukseen perustuvista mitoi-

tuksista. Keskikulutukseen pohjautuva mitoitus kattaa osan kuormienhuipusta, mutta yli-

jäämä sähkön osuus kasvaa alhaisina tunteina kuormien ollessa epätasaisia. Mitoittaessa 

maksimikulutuksen tavoitellaan kuormien huippujen kiinni saamista, eli aurinkopaneeli 

tuottaa sähköä yhtä paljon kuin kulutus on maksimissaan. Molemmissa mitoituksissa tapah-

tuu sähkön tuotantoa yli oman tarpeen ja se on päivittäistä, tällöin sähköä on myytävä säh-

könmyyntiyhtiölle huomattavia määriä. (Motiva 2016c) Keskimääräiseen- ja maksimikulu-

tukseen perustuva mitoitus voi olla taloudellisesti kannattavin ratkaisu, jos kuormat pysty-

tään pitämään tasaisina silloin kun aurinkosähköä on saatavissa. 

 

Nollaenergia mitoituksessa on tarkoituksena tuottaa vuoden aikana yhtä paljon sähköä kuin 

kohde kuluttaa. Suomessa kesäaikana olisi siis tarkoitus tuottaa suurin osa vuoden saldosta, 

koska talven pimeimpinä kuukausina tuotanto on hyvin vähäistä. Nollaenergia ratkaisu on 

taloudellisesti järjetön ilman uusiutuvan energian tukia, joita Suomessa ei ole sähkön pien-

tuotannolle. Sähköyhtiö ostaa ylituotetun osuuden halvemmalla kuin, mitä takaisin ostami-

nen maksaa tunteina jolloin omaa tuotantoa ei ole. (Motiva 2016c) Suomessa ei ole myös-

kään taloudellisesti kannattavaa ryhtyä omavaraiseksi sähköntuotannosta pelkällä aurin-

koenergialla, sillä vielä tällä hetkellä energian varastointi on kallista. Akkujen hyötysuhde 

ja elinikä eivät ole kannattavalla tasolla. (Motiva 2016d). 

 

 

 
 

Kuva 2.2  Ei-sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusprofiili heinäkuulta (Motiva 2016a). 
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Aurinkopaneelin voi mitoittaa oman kulutuksen mukaan, jolloin laskelmia tehdessä täytyy 

huomioida, että ostettu sähkö on kalliimpaa kuin vastaavasti yli omakäytön tuotetun sähkön 

myynnistä saatu hinta. Asuntoyhtiön tuottaman sähkön käyttö pystytään jakamaan virtuaali- 

tai takamittaroinnilla siten, että taloyhtiö pystyy käyttämään tuottamansa sähkön myös 

asuinkiinteistöissä, jolloin asuntoyhtiötä voidaan tarkastella kuin yhtenä pientuottajana, joka 

myy aurinkosähköä vain silloin kuin sille ei ole käyttöä sen omalla alueella. 

 

2.5 Käyttöikä ja huoltokustannukset 

 

Aurinkopaneeleilla on pitkä elinikä, sillä tuotanto vähenee vain 0,3-1 prosenttia vuodessa. 

Aurinkopaneelien energiantuotanto ei siis vähene merkittävästi vuosien myötä. Pitkä käyt-

töikä johtuu paneelin puolijohdekomponenttien sijoituksesta paneelien sisään, jolloin ne 

ovat hapelta ja kosteudelta suojattuja. (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus 2017) 

 

Aurinkopaneelijärjestelmän invertterit ovat ainoa kulutus osa, jotka täytyy vaihtaa järjestel-

män eliniän aikana, invertterit kestävät Suomen oloissa yli 20 vuotta ollessaan kytkettynä 

laadukkaaseen tasaisena pysyvään sähköverkkoon (Tahkokorpi 2016, 142). Varsinaista elin-

ikää itse systeemillä ei ole, mutta teoriassa se tuottaa energiaa yllä olevat lähtökohdat huo-

mioiden, kunnes systeemin kuluneiden osien huolto ja uusiminen lopetetaan. 

 

Aurinkopaneelijärjestelmä ei vaadi vuosittaista huoltoa, tuotantoa ajatellen on kuitenkin 

huomioitava, että paneelien pinta likaantuu itsestään ja tästä seuraa läpäisevän valon määrän 

väheneminen. Aurinkopaneelin pinnalle muodostuu luonnon jäljiltä siitepölykerroksia, leh-

tiä, jätöksi ja muita vastaavia paneelin toimintaa haittaavia kerroksia. Luonto myös itse pesee 

aurinkopaneelien pintaa sateiden ja tuulien muodossa. (Kattoremontti 2017) Aurinkopanee-

lin ulkopinnan säännöllisellä pesulla varmistetaan, että tuotanto pysyy optimaalisena, kun 

kaikki mahdollinen valo läpäisee paneelin uloimman pinnan. Suomen oloissa on talvella 

huomioitava lumen puhdistamisen tarve paneeleiden päältä, jos tahdotaan varmistaa talviai-

kaisten valomäärien hyödyntäminen. 

2.6 Aurinkosähkön tuet Suomessa 

 

Suomessa tuetaan uusiutuvan energian tuotantoa valtion tarjoamin syöttötariffein, mutta 

pientuotanto ei kuulu tähän piiriin (Finlex 2010b). Useissa Euroopan maissa uusiutuvaan 

energiaan pohjautuvaa pientuotantoa tuetaan yhtä lailla muun uusiutuvan energiatuotannon 

kanssa. Euroopassa käytetään tuotantotukia, jotka koostuvat syöttötariffeista, kiinteistä pree-

mioista ja sertifikaateista. Sähkön myynnille taataan tietty hinta, annetaan markkinahinnan 

päälle tietty osuus tai sähkön käyttäjiä ja myyjiä vaaditaan ostamaan tietty osuus uusiutuvaa 

energiaa megawattitunteina. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016) Näiden tarkoitus on saada 

uusiutuvan energian tuotannolle kasvua, kun sen tuotannosta tulee kannattavampaa. 

 

Energia tukea voi hakea Tekes:ltä, vaatimuksena on ilmasto- tai ympäristömyönteinen ja 

innovatiivinen uudenmallinen ratkaisu, eli tavallisille aurinkopaneelisysteemeille ei tätä tu-

kea myönnetä. Aurinkosähköä hyödyntävä innovatiivinen ja ympäristöä tukeva uusi kokeilu 

voi saada 25 prosenttia investointitukea, tuen hakijana eivät kuitenkaan saa olla muut kuin 
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yritykset ja säätiöt eli taloyhtiölle tätä tukea ei ole saatavilla. (Tekes 2017) Myös työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) tarjoamaa tukea myönnetään vain elinkeinotoiminnan harjoit-

tajille eli tätä tukea voivat hakea vain yrityksen, kunnat ja säätiöt. TEM:in tarjoama tuki on 

tarkoitettu tavallisiin energiaa tuottaviin investointeihin ja tuen suuruus on tyypillisesti noin 

30 prosenttia investointikustannuksista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) Suomessa ei 

myönnetä tällä hetkellä investointitukia tavalliselle yksityiselle aurinkosähkön tuottajalle. 

2.7 Mittarointimallit 

 

Kerros ja rivitaloyhtiöissä mitataan sähkönkulutusta aivan samalla tavalla kuin muissakin 

kohteissa. Jokaisella asukkaalla on oma sähkönkulutusta laskeva mittari, jonka summan säh-

köyhtiö rekisteröi ja laskuttaa sopimuksen mukaisesti. Aurinkosähkön yhteistuottaminen ai-

heuttaa mittareille haasteen, kun olemassa olevista mittareista ei pystytä suoraan tarkastele-

maan tuotetun sähkön osuutta. Tällöin puuttuu siis tieto siitä, kenen käyttöön tuotettu sähkö 

on mennyt ja missä osuuksissa, nähdään vain osakkaiden sähkönkulutus määrät. 

 

Aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön mittaamiseen ja jakamiseen on tällä hetkellä vain rajal-

lisesti vaihtoehtoja sähkön tuotantoon liittyvien säädösten takia. Asuntoyhtiö voi jakaa tuo-

ton osakkaiden kesken takamittarointimallilla tai kiinnittää tuoton käytön vain yhden koh-

teen käyttöön. Esimerkiksi yhteisten tilojen tai yhden asukkaan käyttöön. Kokeilussa oleva 

virtuaalimittarointi mahdollistaisi sähkön jakamisen älykkäästi sinne missä on kulutusta eli 

tuotetun sähkön jakamisen reaaliajassa tapahtuvan käytön mukaisesti. Nykyiset lainsäädök-

set estävät tämän mittarointimallin toiminnan, sillä lainsäädäntö katsoo tämän kaltaisen mal-

lin edellyttävän sähkön siirtoa eli poistuttaisiin omatuotannon piiristä jolloin sähkön hintaan 

kuuluisi myös verot ja siirtomaksut. (Juntunen 2015) 

2.7.1 Takamittarointi 

 

Takamittarointi tarkoittaa aurinkosähköä tuottavassa taloyhtiössä mallia, jossa sähköyhtiön 

mittauspisteen jälkeen sähkönkäyttö mitataan kiinteistökohtaisesti omilla mittareilla. Rat-

kaisussa luodaan uusilla sähkömittareilla kohteen sisäinen sähkön mittaus, jossa aurinkosäh-

kön tuotanto jaetaan osakkaille ja sähköyhtiö tarkastelee taloyhtiön kokonaiskulutusta. Tä-

mänlainen sähkön mittarointimalli on käytännössä tällä hetkellä ainut tapa, joka täyttää Suo-

messa lainsäädännön vaatimukset sähkön verottomasta jakamisesta sisäisesti asuntoyhtiön 

kesken. Ratkaisu mahdollistaa sisäisen tuotannon jaon osakkaille ilman sähköveroja ja siir-

tomaksuja. (Auvinen 2017b) Kuvassa 2.3 on esitetty käytännön esimerkki, siitä kuinka ta-

kamittarointi toimii taloyhtiössä, jossa osa asukkaista osallistuu aurinkosähkön tuotantoon 

ja käyttöön. Aurinkosähköjärjestelmään osallistuvien osakkaiden omaa sisäistä sähkönverk-

koa kuvataan sinisellä. Projektiin kuulumatonta normaalia sähköverkkoa kuvataan vihreällä, 

tähän kuuluvien sähkö- ja siirtomaksut ovat normaalit, eikä yllä oleva järjestely aiheuta vai-

kutusta heidän sähkön kustannuksiinsa. 
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Kuva 2.3  Takamittarointi asuntoyhtiössä (Juntunen 2015). 

 

Takamittarointimallia käyttäen mahdollistetaan tuotetun sähkön käyttö taloyhtiön sisäisesti, 

jolloin pystytään hyödyntämään skaalaetuja, kun tuotannon voi suunnitella ja mitoittaa koko 

asuntoyhtiön tarpeisiin. Tuotettu sähkö jaetaan valmiiksi sovituin osuuksin osakkaille, jol-

loin jokainen kohde toimii omanaan ja saa käyttöönsä sovitun osuuden hetkellisestä aurin-

kosähkön tuotannosta. Tällöin jos tuotanto ylittää kulutuksen on ylimenevä osuus myytävä 

verkkoon ja tämä tarkastelu tapahtuu jokaisen osakkaan suhteen erikseen. (Juntunen 2015) 

 

Takamittaroinnin huono puoli on, että sähkön mittauslaitteet täytyy päivittää tai mahdolli-

sesti ostaa uusi ratkaisu, mittareiden hinta on noin 230€ osakasta kohden. Kytkentöihin tul-

leiden muutosten jälkeen kustannukset vaihtelevat 300-800€ väliltä osakasta kohden. Taka-

mittarointimalli on pysyvä ratkaisu, joka sitoo osakkaat tiukasti kiinni järjestelyyn. Järjeste-

lystä ei pysty niin vain eroamaan ja valitsemaan itse haluamaansa sähköntoimittajayhtiötä, 

kuten sähkömarkkinalaissa todetaan sähkönkäyttäjän oikeudeksi. Taloyhtiöllä on eroamis-

tapauksia varten kirjallinen sopimus, jossa määritetään järjestelyistä eroavan osakkaan kus-

tannukset. Käytössä voi olla ratkaisu, jossa eroava osakas joutuu itse maksamaan takamitta-

rointiratkaisun purkamisen ja oman kiinteistönsä normaalin sähkönmittaukseen palauttami-

sen kustannukset. (Auvinen 2017b) 

2.7.2 Virtuaalimittarointi 

 

Suomessa on myönnetty muutamia poikkeuslupia taloyhtiöille sopivan mittarointimallin 

käytännön testaukseen Energiaviraston ja TEM:in puolesta, tällöin järjestelmä välttyy säh-

kön jakamisen kustannuksilta. Virtuaalimittarointi on vasta kokeilussa, kokeilun onnistuessa 

sen pohjalta voidaan muuttaa sähkön tuotantoa koskevaa säädäntöä ja mahdollistaa tämän 
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kaltaisen mallin vakiintuminen ja samalla helpottaa taloyhtiöiden investointia aurinkosäh-

köön. Virtuaalimittarointi mahdollistaa taloyhtiön kokonaiskulutusta seuraavan mitoituksen 

aurinkopaneeleille. Tällä hetkellä lainsäädäntö edellyttäisi virtuaalimittarointia käyttävälle 

asuntoyhtiölle verojen ja siirtomaksujen maksamista sähköä sisäisesti jaettaessa, jolloin rat-

kaisu ei olisi taloudellisesti kannattava. (Finsolar 2017a) 

 

Virtuaalimittarointimallissa aurinkopaneelin tuotanto ohjataan sähkönjakeluverkon kautta ja 

jakeluverkkoyhtiö hyvittää aurinkovoimalan osakkaille tuntikohtaisesti tuotetun sähkön 

määrän osuuksien mukaisesti kuvan 2.4 mukaisesti. (Juntunen 2015) Virtuaalimittarointi 

pohjautuu yhteiskäytössä olevan aurinkopaneelin tuoton jakamiseen älykkäästi kulutuksen 

mukaan toimivalla ohjelmalla, jossa sähkön hetkellinen tuotanto ikään kuin ohjataan sähköä 

hetkellisesti kuluttavalle osakkaalle. Ohjelma siis hyvittää jälkikäteen aurinkovoimalla tuo-

tetun sähkön sen hetkelliseen kulutuksen pohjalta mittareista saadun datan perusteella. Näin 

pystytään jakamaan tuotettua sähköä asuntoyhtiön sisällä sinne missä sillä on käyttöä. Täl-

löin vain koko taloyhtiön kulutuksen ylittävän aurinkosähkön tuotannon osuus myydään säh-

köverkkoon. Järjestelmä laskee osakkaiden tiedoista kulutukselle arvot ja tasaa sähköntuo-

tannon eri suuruisesta käytöstä tulleet erot, jotta kaikki osakkaat hyötyvät aurinkovoimalan 

tuotosta yhtä paljon. (Auvinen 2017b) Virtuaalimittarointi on ratkaisumallina hyvin jous-

tava, sillä järjestelystä eroaminen tai siihen liittyminen ei aiheuta kustannuksia tai muitakaan 

haasteita, pelkän lisäyksen it-ohjelmaan. Suomessa on valmiiksi digitaaliset etäluettavat säh-

kömittarit, jolloin näihin ei tarvitsisi tehdä minkäänlaisia muutoksia vaan järjestelmän pohja 

olisi valmiina älyohjelmaa varten käyttöönotettavaksi. (Juntunen 2015) 

 

 
 

Kuva 2.4  Virtuaalimittarointi asuntoyhtiössä (Juntunen 2015). 
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2.8 Ennakoitavia tulevaisuuden muutoksia 

 

Suurimmat aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat tulevaisuuden muutokset koostuvat 

sähkön kokonaishinnan noususta ja aurinkopaneeleiden hintojen halpenemisesta sekä tehok-

kuuden paranemisesta. Verkkoyhtiöiden siirtomaksu pysyy korkeana ja jopa kasvaa verkko-

yhtiöiden kehittäessä jakeluverkkoa vuoden 2028 sähkömarkkinalainvaatimustasolle. Pääs-

tökauppa ja energiantuotantoa koskevien säädöksien muutokset voivat tukea aurinkosähkön 

pientuotantoa, riippuen missä muodossa ne toteutuvat. Sähkölaskun siirtyminen enemmän 

tehoperusteiseksi kulutuspiikkien perusteella voi heikentää aurinkosähkön pientuotannon 

kannattavuutta. 

 

Sähkömarkkinalaki päivittyi 9. elokuuta 2013, laissa sanotaan, että jakeluverkkoyhtiöiden 

tulee saavuttaa lain määrittämät vaatimukset verkonkäyttövarmuudelle ja luotettavuudelle 

vuoteen 2028 mennessä. Laissa määritetään, että vuoteen 2019 mennessä 50 prosenttia ver-

kosta täyttää lain määritelmät ja asteittain 100 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä. (Finlex 

2013) Jakeluverkkoyhtiöt investoivat verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja sen toiminta-

varmuuden parantamiseen, jotta täytettäisiin lain asettamat vaatimukset asteittain vuoteen 

2028 mennessä. Tästä seuraa siirtohintojen kasvutrendin jatkuminen, kunnes jakeluverkko-

yhtiöt ovat paikanneet keräämillään tuloilla investointien kustannukset. 

Sähköverkkoyhtiöt suunnittelevat ja kokeilevat tehoperusteisia sähkömaksuja, jotta sähkö-

verkkojen ylläpidon kustannuksia pystyttäisiin paikkaamaan. Sähköverkon hetkelliset rasi-

tuspiikit vaativat verkolta yhä enemmän, jolloin niiden kapasiteettia täytyy lisätä hetkittäisiä 

huippukuormia varten. Tehomaksut voivat perustua ennalta sovitulle teholle tai aikajakson 

mitatulle suurimmalle teholle, tehomaksut ovat osittain vielä suunnitteilla, joten lopullinen 

muoto pienasiakkaille voi vielä vaihdella ja niitä voi tulla useita. Tehoperusteinen maksu 

vaikuttaa kaikkiin joiden sähkönkäytössä muodostaa kulutuspiikkejä. Tutkimuksessa eri te-

homaksuskenaarioilla tulisi kannattavuuteen negatiivisia vaikutuksia 80-90 prosentille au-

rinkosähkön pientuottajista. Kun sähkölaskusta yhä suurempi osa siirtyisi pois kulutusperus-

teisesta hinnoittelusta tehoperusteiseen hinnoitteluun, jolloin aurinkosähkön tuotannon 

omalla käytöllä ei pystyttäisi paikkaamaan yhtä suurta osaa sähkölaskusta kuin tällä hetkellä. 

Samalla tuleva muutos kannustaa hankkimaan energiavarastoja kulutuspiikkien pienentä-

miseksi, jota tukee myös akkujen hinnan jatkuva laskeminen. (Honkapuro ym. 2017) 

 

Aurinkosähköjärjestelmän hintakehitys on pohjautunut aurinkopaneelien hinnan halpenemi-

seen, kun invertterit, asennuskustannukset ja verotuksen määrät ovat pysyneet likimain 

muuttumattomina. Tällä hetkellä hinnat eivät polje alaspäin yhtä nopeaa tahtia, sillä panee-

leissa käytettävien raaka-aineiden hinta on ollut kasvussa globaaleilla markkinoilla. Isoissa 

aurinkovoimalaitoksissa paneelit muodostavat yli 50 prosentin osuuden investointikustan-

nuksista. Tulevaisuudessa aurinkopaneeleiden kannattavuus paranee, kun puolijohde pii kor-

vataan johtavammalla raaka-aineella. Muun muassa hiilen allotrooppista muotoa grafeenia 

on kaavailtu vaihtoehdoksi tähän. Paneeleiden sijoitettavuus tulee helpottumaan, kun panee-

leita pystytään muotoiltavuuden kehityksen ansiosta asentamaan erinäköisin ratkaisun esi-

merkiksi talon ulkorakenteisiin. Aurinkopaneelien valmistajien markkinoilla on kovaa kil-

pailua, suurimmat valmistajat tulevat Aasiasta, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Aurinko-

paneelien hinnoissa on trendi, joka on pitänyt paikkansa jo 70-luvulta lähtien. Aina kun asen-

nettujen paneelien määrä on tuplaantunut, paneelien hinta on laskenut 20 prosenttia. (Fin-

lumo 2017b) Tämän hetkisten teknisten ratkaisujen pohjalta on arvioitu, että aurinkopanee-

lien tehokkuus voi melkein tuplaantua nykyiseltä tasolta. Tällä hetkellä paneelit pystyvät 

hyödyntämään 20 prosenttia paneeliin tulevasta valonmäärästä ja tulevaisuudessa lukeman 

arvioidaan nousevan jopa 35 prosenttiin. (Finlumo 2017a). 
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Päästökauppa on luoto kontrolloimaan kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilidioksidipäästöjen 

vähenemistä kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti. Näillä kaasuin saastuttavien tuotanto-

laitosten on hankittava luvat luontoon päästämiänsä päästömääriä varten. Päästökauppa nos-

taa tuotetun energian hintaa, kun saastuttaminen maksaa. (Energiavirasto 2017) Tämä vai-

kuttaa päästöttömän tuotannon taloudellisen kannattavuuden paranemiseen, kun päästökau-

pan piirissä olevien kilpailijoiden voimalaitosten tuotantokustannukset kasvavat. 

Pöyry on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa tutkimuksessa päätynyt ratkaisuun, että 

lähivuosikymmeninä päädytään 3 mahdolliseen poliittiseen linjaukseen tulevaisuuden EU:n 

energia- ja ilmastopolitiikassa.  

1. Skenaario: Päästökauppa on riittävä ainoaksi tehostamiskeinoksi, jota ohjaamalla 

päästään puhtaampaan ja ympäristöystävälliseen energian tuotantoon.  

2. Skenaario: Päästökaupan lisäksi kansalliset uusiutuvan energian tukiohjelmat. 

3. Skenaario: Päästökaupan lisäksi EU-ohjattu uusiutuvan energian tukiohjelma. 

(Pöyry 2016)  

Tulevaisuudessa on siis odotettavaa, että pientuottajan aurinkoenergian tuotannosta tulee 

kannattavampaa, sillä päästökauppa nostaa energiantuotannon kustannuksia ja näin sähkön-

hinta nousee, jolloin aurinkoenergian itse käytetyn osuuden taloudellinen hyöty suurenee. 

Taantumat vähentävät sähkönkysyntää ja näin tuovat piikkejä, jolloin sähköntarjonta on kor-

keampaa kuin kysyntä eli sähkön ja päästökaupan hinnat laskevat (Fingrid 2017). Tämä kui-

tenkin on vain väliaikaista, taantumaa seuraava nousukausi palauttaa hinnan ennalleen, kun 

kysynnän määrä kasvaa talouden toiminnan kohentuessa. Tutkimuksen pohjalta päästökau-

pan tueksi on vielä mahdollista tulla kaksi muuta vaihtoehtoa, joilla aurinkosähkön kannat-

tavuus paranee, jos näihin tukiohjelmiin kuuluu pientuottajien tukeminen.  

 

3. AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖ ESIMERKKI TALOYHTISSÄ 

 

Tarkasteltavassa taloyhtiö koostuu 24 asunnosta, jotka sijoittivat 8,74 kWp nimellistehoi-

seen aurinkovoimalaitokseen. Aurinkopaneelit koostuvat 33 paneelista ja investoinnin kus-

tannus oli noin 13 000 €. Taloyhtiö on mukana hyvityslaskentamalli kokeilussa, joka perus-

tuu virtuaalimittarointiin. Projektiin on saatu EV:n ja TEM:in poikkeuslupa, joka mahdol-

listaa aurinkosähkön tuotannon jakamisen yhteiskäyttöön. (Auvinen 2017a) 

3.1 Aurinkosähkön tuotanto 

 

Kuvan 3.1 perusteella aurinkosähkön tuotanto on parhaimmillaan Suomen oloissa kesäai-

kaan, jolloin 8,74 kWp nimellistehoisella paneelilla saavutetaan noin 6 kWp tuotanto, tämä 

on noin 70 prosenttia laitoksen nimellistehosta. Tästä selviää, että tutkimuksessa käytetyllä 

LUT:n (Lappeenranta university of technology) aurinkopaneelilla päästään parhaimmillaan 

30 prosenttiyksikön päähän optimaalisesta 100 prosentin tuotosta, kun kulmana on 15 astetta 

ja suuntana etelä. 

 

Aurinkopaneelien tuotantoon vaikuttaa paneelin lämpötila, teho laskee lämpötilan noustessa 

ja nousee lämpötilan laskiessa. Lämpötila vaikuttaa paneelin tehoon 0,4 prosenttia astetta 
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kohti paneelin lämpötilan ylittäessä 25 Celsius astetta. Paneeli lämpenee aurinkoisena päi-

vänä noin 20-30 astetta ulkoilman lämpötilaa korkeammaksi, vaikutus johtuu paneelin sisäl-

tämien puolijohdemateriaalien ominaisuuksista. (Tahkokorpi 2016, 140-141) 

 

Suomen oloissa vuodenaika vaikuttaa suuresti auringon säteilymääriin ja kulmaan, jossa 

paiste osuu paneeliin. Suomessa saadaan auringon teho parhaiten talteen suuntaamalla au-

rinkopaneelijärjestelmä etelään päin. Kesällä optimaalinen kulma paisteelle on 40 astetta ja 

kevättalvella 60 asteen kulmalla. Ympäri vuoden samassa kulmassa olevasta paneelista saa-

daan suurin teho, kun paneeli sijoitetaan 45 asteen kulmaan. (Tahkokorpi 2016, 98-99, 180) 

3.2 Vuodenajan vaihtelun vaikutukset 

 

Kuten luvussa 2.4 sanottiin, että mitoitus on syytä tehdä kesän kulutuksen mukaan, kun ha-

lutaan käyttää itse suurin osa omasta sähköstä. Kuvan 3.1 mukaan kesäpäivänä tuotanto ei 

ylitä normaalia kulutusta ja näin pohjakulutukseen perustuva mitoitus toimii hyvin käytössä. 

Kesällä tuotannon ollessa suurimmillaan Suomen oloissa on kulutus lämmityksen tarpeen 

vähäisyyden takia pienimmillään. Lomakaudesta johtuen asuntojen sähkönkulutus heittelee 

runsaasti päivittäin ja tästä johtuen joudutaan myös pohjakulutuksen mukaisesti mitoitetussa 

kohteessa myymään ylituotettua sähköä, kun hetkittäin ei ole kulutusta. 

 

 
 

Kuva 3.1 Esimerkkiasuntoyhtiön kulutus ja aurinkosähkön tuotto aurinkoiselta päivältä heinäkuulta 

alusta 2016. 

 

 

Liite 3. kuvaa syksyisen päivän kulutusta ja aurinkosähkön tuotantoa taulukon muodossa. 

Vastaavasti liite 2. keväisen. Näiden kahden vuodenajan kulutus ja tuotanto ovat likimain 

yhtä suuria. Liitteistä selviää, että tuotanto vähenee talvea kohti tarkastellessa ja vastaavasti 

kulutus nousee muun muassa kylmien ja pimeiden säiden tuottamien lämmityksen ja valais-

tuksen tarpeen takia. Aurinkopaneelien tuottavuudelle tärkeä valonmäärä vähenee Suomen 

oloissa talvea kohti mentäessä, talvi on Suomessa aurinkopaneelin vähiten tuottoisa vuoden-

aika. 
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Liite 1. kuvaa talvisen päivän kulutuksen ja aurinkosähkön tuotantoa. Talvella on Suomen 

oloissa syytä huomioida, että paneelin tuotanto on vähäistä kesään verrattuna, sillä valon-

määrät ovat vähissä. On syytä myös huomioida, että lumen peittämä aurinkopaneeli ei tuota 

energiaa. Esimerkki tapauksessamme paneeleiden lumia ei poistettu talvikaudella, joten pa-

neelien toiminta alkoi vasta maaliskuussa, kun paneelin peittämä lumimassa suli. 

3.3 Aurinkosähkö kohteessa 

 

Kohde taloyhtiön hyvityslaskentamalli kokeilussa mitoitettiin aurinkopaneelit niin, että 20 

prosenttia tuotosta tulee osakkaiden omaan käyttöön ja 80 prosenttia yhteisten tilojen säh-

könkulutukseen. Aurinkopaneeleiden mitoitus on tehty alakanttiin, sillä käytössä olevaan 

hyvityslaskentamalliin jatkolle ei ole kokeiluprojektin päättymisen jälkeen varmuutta. Asun-

toyhtiö on varautunut tarvittavaa isommalla invertterillä kapasiteetin kasvattamista varten, 

jos lainsäädännön muuttuessa hyvityslaskentamallia voi käyttää asuntoyhtiön aurinkosäh-

kön jakamiseen. (Auvinen 2017a) Osakkaiden käyttöön kuuluva 20 prosenttia aurinkosäh-

kön tuotosta ohjataan hyvitys osakkaille omistusosuuksien mukaisesti hetkinä, kun aurinko-

paneeli tuottaa yli yhteisten tilojen kulutuksen (Auvinen 2017c). Asuntoyhtiössä on järkevää 

jakaa aurinkosähkön tuotanto erikokoisilla osuuksilla, sillä isommalla asunnolla on tavalli-

sesti isompi kulutus, näin aurinkosähkön tuotto tasaantuu ja osakkaat saavat suhteessa sa-

manlaisen hyödyn. 

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto ei vaadi erityisiä lupia, vaan pätevän sähkömiehen, 

jotta järjestelmä pystytään kytkemään verkkoon sekä sähkösopimuksen verkkoon myytä-

välle tuotannolle. Rakennus lupaakaan ei vaadita Helsingin alueella, jos järjestelmän sijoi-

tetaan rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle (Rakennusvalvontavirasto 2010).  

 

 

4. ANALYSOINTI MENETELMÄT 

 

Esimerkki taloyhtiön kulutus ja aurinkosähkön tuotanto tiedoista tehtiin hyvityslaskentamal-

lisen aurinkosähköä tuottavan asuntoyhtiön yhden vuoden tietoihin perustuva kannattavuus 

laskenta. Työssä tehtiin Excel-pohjainen kannattavuuslaskuri, jossa huomioitiin tuntikohtai-

sesti sähkön pörssihintojen, kulutuksen ja aurinkosähkön tuotannon vaihtelu. Laskuihin huo-

mioitiin sähkönkustannukset ja Helenin tarjoaman pörssisähkö sähköliittymän kustannukset. 

Laskurissa laskettiin aurinkosähkön vuotuinen tuotto, jonka pohjalta analysoidaan net-

tonykyarvomenetelmällä sijoituksen kannattavuutta. Laskurissa on myös tuotantotehoja 

skaalaava ominaisuus, jotta voidaan verrata isomman tai pienemmän laitteiston kannatta-

vuutta, huomioiden investoinnin kustannukset. 

4.1 Menetelmän esittely 

 

Vuoden jokaiselta tunnilta laskettiin käytetty sähkön määrä ja aurinkosähkön tuotannolla 

vähennetty sähkön määrä, jonka jälkeen myyntiyhtiöltä ostettu sähkö kerrottiin pörssihin-

nalla, veroilla ja siirtomaksulla. Näiden kahden määrän erotuksesta saatiin tuntikohtainen 



 

18 

 

rahallinen arvo ja kokovuoden pituisen jakson rahallinen arvo saadaan summaamalla kaik-

kien tuntien arvot yhteen kaavan 1 mukaisesti. Kaava 1 on käytössä niin kauan kuin aurin-

kosähkön tuotanto on kulutusta pienempi. 

 
∑ 𝐸ℎ𝑗 ∗ (𝑝𝑒𝑗 + 𝑝𝑐𝑗
𝑛
𝑗=1 ) − (𝐸ℎ𝑗−𝐸𝑎𝑗) ∗ (𝑝𝑒𝑗 + 𝑝𝑐𝑗)     (1) 

 

 

Eaj  aurinkosähkön tuotanto 

Ehj  sähkön kulutus 

pcj  siirtomaksut ja verot 

pej pörssisähkön hinta 

n vuoden tunnit 

 

Niillä tunneilla jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen käytetään kaavaa 2. 

Tästä saadaan myydyn arvon summa, johon ei huomioida veroja tai siirtomaksuja, sillä Hel-

singin energia ostaa myydyn aurinkosähkön pörssihinnalla (Helen 2017). 

 

∑ (|𝐸
ℎ𝑗
−𝐸𝑎𝑗|) ∗ 𝑝𝑒𝑗

𝑛
𝑗=1         (2) 

 

Lopulliseen kannattavuus lukuun summataan koko vuoden ajalta kaavat 1 ja 2, jolloin saa-

daan vuoden jokaisen tunnin euromääräinen voitto-osuus yhteen laskettuna.  

 

Voitto-osuuden pohjalta lasketaan sijoituksen kannattavuus käyttäen nettonykyarvomenetel-

mällä, kaavaa 3. Menetelmällä saadaan vertailu kelpoisia arvoja sijoituksen kannattavuu-

delle. 

 

∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝐽𝐴

(1+𝑖)𝑛
− 𝐻        (3) 

 

 

St  investoinnin synnyttämät nettotuotot vuonna t 

i laskentakorko 

t aika investoinnista 

JA investoinnin jäännösarvo pitoajan n lopussa 

n investoinnin pitoaika 

H investoinnin hinta      

 

4.1.1 Analyysissa vaihtelevat muuttujat 

 

Laskuri tehtiin ensin taloyhtiön tuotanto ja kulutus tietoja käyttäen, mutta kattavan analyysin 

vaatimusten takia vaihdettiin tuotannoksi otettuja arvoja. Taloyhtiön tuotantotietoja oli saa-

tavilla vain huhtikuulta 2017 alkaen, jolloin paneeli kytkettiin verkkoon. Päädyttiin valitse-

maan LUT:n aurinkopaneelien tuotantotiedot vuodelta 2016 ja skaalaamaan ne 8,74 kWp 

suuruisiksi. Tuotantotiedot olivat kuukausitasolla likimain samat, joten päädyttiin valitse-

maan LUT:n autokatoksessa olevan aurinkovoimalan tuotantoarvot vuodelta 2016 skaalat-

tuina vastaamaan kohde taloyhtiön arvoja ja käyttämään kohde taloyhtiön sähkönkulutustie-

toja vuodelta 2016. Laskuissa käytetään aina kulutus hetkistä pörssisähkön hintaa, joka vaih-

telee tunneittain ja se vastaa noin 1/3 sähkön hankinnan kokonaiskustannuksista.  
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Kuten luvussa 2.2 esitettiin, että sähkönkustannuksista sähköenergian hinnan osuus on alle 

kolmannes käytön kokonaiskustannuksista. Laskuissa sähkön hintaan tulee lisäksi kustan-

nuksia Helenin marginaalista, siirtomaksuista ja - perusmaksuista sekä veroista. Sähkön hin-

nan kustannukset koostuvat seuraavista tekijöistä arvolisäverollisina hintoina: sähkövero 

2,79 snt/kWh, siirtomaksu 3,61 snt/kWh, siirtoperusmaksu 5,51 €/kk, Helenin marginaali 

0,24 snt/kWh ja liittymän perusmaksu 3,93 €/kk. 

4.1.2 Nettonykyarvomenetelmä 

  

Nettotuottoina käytetään laskurin antamaa vuoden 2016 euromääräistä voittoa, joka on näh-

tävissä taulukossa 5.1. Jäännösarvon laskettiin nollaksi, sillä paneelin katsotaan jäävän ka-

tolle pitoajan jälkeen ja olevan käytössä niin kauan kuin järjestelmä toimii, joten sijoitukselle 

ei määritetä jäännösarvoa laskuihin. Teknologia etenee aurinkopaneeleiden osalta 30 vuo-

dessa niin paljon, että tämän hetkisten paneelien jälleenmyyntiarvoa ei pystytä arvioimaan. 

Laskentakorkona i käytetään 3 prosentin vuotuista korkoa, joka voisi vastata inflaation ja 

muiden riskien osuutta. Investointien kustannukset 13 000 €, johon sisältyy yli suuri invert-

teri mahdollisen halutun lisäinvestoinnin takia. Skaalattaessa investoinnin kustannukset 

määritetään uudestaan suoraan verrannollisesti alkuperäisen nimellistehon ja investoinnin 

hinnan perusteella, jotta nimellistehoa skaalatessa myös hinta skaalautuu samalla suhteella. 

 

 

5. TULOKSIEN ANALYSOINTI 

Sekä kannattavuuslaskurin, että kirjallisuusosuuden perusteella pystytään sanomaan sijoi-

tuksen olevan hyvä, mikäli se täyttää seuraavan ehdon: suurin osa tuotetusta aurinkosähköstä 

pystytään käyttämään itse. Ilman pientuotannon tukia aurinkosähkön tuottaminen muuhun 

kuin omaan käyttöön on Suomessa täysin kannattamatonta. Virtuaali- tai takamittarointimal-

lin käyttö mahdollistaa asuntoyhtiön ajattelemisen yhtenä isona kokonaisuutena, jossa säh-

köntuotto jakautuu sisäisesti eikä sitä tarvitse laskuissa huomioida, paitsi mahdollisina in-

vestoinnin lisäkustannuksena. 

5.1 Kannattavuuslaskuri 

 

Kannattavuuslaskurilla saatiin taulukon 5.1 mukaiset tulokset käyttäen kaavoja 1 ja 2. Voitto 

koostuu itse käytetystä sähköstä ja myydystä sähköstä.  Taulukosta selviää, että itse tuotetun 

sähkön käyttö on yli kolme kertaa kannattavampaa kuin sen myynti. Vuoden 2016 tarkkailu 

jaksollamme tuli sähkön tuotantoa yli taloyhtiön oman kulutuksen 36 senttiä ja ne ovat las-

kettu mukaan voittoihin. Myydyn summan pienuus kertoo taloyhtiön mitoituksen onnistu-

misesta. Myydyn aurinkosähkön arvo olisi ollut itse käytettynä yli euron. Aurinkovoimalai-

toksella taloyhtiö säästi 7,3 prosenttia koko vuoden sähkön kustannuksista ja 7,1 prosenttia 

koko vuoden sähkön kulutuksesta. 
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Taulukko 5.1 Kuukausittaiset kulutus ja aurinkosähkön tuotantolukemat energiana ja rahallisena arvona 

sekä aurinkosähkön käytöstä saatu rahallinen arvo itse käytettynä ja myytynä. 

 

 

Asuntoyhtiön 
sähkön kulutus  

[kWh] 

Asuntoyhtiön 
sähkön kulutus  

[€] 

Aurinkosähkön 
tuotanto 

[kWh] 

Itse käytettynä 
tuotettu hyöty 

[€] 

 Aurinkosähkön 
arvo, jos se pelkäs-
tään myytäisiin [€]  

Tammikuu 9 073,3 1 058,68 0,0 0,00  0,00 

Helmikuu 7 640,1 771,59 0,0 0,00  0,00 

Maaliskuu 7 393,0 750,06 352,6 35,92  10,08 

Huhtikuu 6 561,0 668,08 693,4 72,68  21,46 

Toukokuu 5 616,6 578,30 970,1 103,56  31,64 

Kesäkuu 5 319,6 598,31 1 072,6 129,89  47,29 

Heinäkuu 5 310,7 571,49 1 067,6 116,37  36,66 

Elokuu 6 021,1 649,83 975,2 108,84  35,52 

Syyskuu 6 056,3 663,04 481,5 54,86  18,44 

Lokakuu 7 002,9 810,09 227,7 26,99  9,57 

Marraskuu 7 608,4 910,55 31,1 3,83  1,43 

Joulukuu 8 728,1 941,89 9,8 1,10  0,36 

Yhteensä 82 331,1 8 971,92 5 881,7 654,04 

 

212,44 

 

 

 

 

5.1.1 Myynnin vaikutus 

 

Aurinkosähköä myymällä saadaan yli kolmasosa pienempi rahallinen voitto kuin aurin-

kosähkön tuotannon vähentämisellä omasta kulutuksesta. Jos aurinkopaneelin sijoituksesta 

tahtoo tehdä mahdollisimman kannattavan aurinkopaneeli ei saisi tuottaa edes hetkellisesti 

yli oman kulutuksen. Mikäli sähköä myydään suuremmissa määrin, on huomioitava myymi-

sen olevan verollista tuloa. Tuloverosta voidaan tehdä vähennyksiä laitoksen kustannusten 

perusteella, kuten luvussa 2.1 esiteltiin. Silti suurempi määräinen myyminen on veronalaista 

tuloa, jolloin joutuu maksamaan tienesteistään tuloveroa. 

5.1.2 Skaalattavuuden vaikutus 

 

Suurempi investointi tulee tietyin ehdoin kannattavammaksi kuin nykyinen, jos aurinkopa-

neelin investoinnin hinta laskee suhteessa merkittävästi suurempaa investointia tehdessä. Tä-

hän kuuluu esimerkiksi: aurinkopaneelien ja invertterin hinnan suhteellinen pienentyminen, 

asennuskustannusten liki samana pysyminen ja mittareiden tarpeen pysyminen samana. 

Skaalaedut eivät tule huomioon skaalattaessa suoraan verrannollisesti siten, että sijoituksen 

hinta ja nimellisteho muuttuvat samassa suhteessa. Aurinkopaneelien tehon ylöspäin skaa-

laamisesta ei siis ole laskelmissa hyötyä, sillä laskurissa ei huomioida skaalautumisen hyö-

tyjä. Laskuriin olisi mahdollista lisätä skaalaedut, mutta vain arvioiden pohjalta ilman todel-

lisia määriä, joten niiden analysointi jätettiin tekemättä. Suurempi investointi tuottaa loogi-

sesti käytöstä suuremmat voitot, asuntoyhtiön kulutustietojen pohjalta olisi varaa nostaa pa-

neeleiden tehoa. Kuvan 3.1 perusteella on mahdollista nostaa tehoa noin 2 kW ennen kuin 
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tuotanto ylittää normaalin kulutuksen. Hetkittäistä ylituotannon myyntiä tapahtuukin kesä-

aikana jo nykyisen paneelin tehokkuudella, sillä lomakaudella asuntoyhtiön kulutus ei pysy 

vakiona. Ylituoton myynti tapahtuu poikkeushetkinä, joten käytännössä normaalilla kulu-

tuksella paneeli voisi olla suurempi, jolloin sijoitus ja voitot olisivat suurempia.  

 

Vuoden 2016 aurinkosähkö laskelmissa myyntiin siirtyi kesäkuukausilta yksittäisten tuntien 

tuotantoja, kun taloyhtiön kulutus oli lomakaudesta johtuen pienimmillään. Tämä aiheuttaa, 

että paneelin tehoa pitäisi laskea, kunnes oltaisiin nimellisteholtaan 6,8 kWp järjestelmässä, 

jolloin aurinkosähkön myynnille ei olisi edes hetkellistä tarvetta. Kyseinen tehoon laskemi-

nen tarkoittaisi takaisinmaksuajan paranemista 0.02 vuodella eli puhutaan reilusta viikosta, 

kun kokonaisaika on melkein 20 vuotta. Käytännössä paneelin pienentämisestä ei siis olisi 

juurikaan hyötyä. 

 

5.2 Vuodenaikojen vaikutus aurinkosähkön kannattavuuteen 

 

Kuvasta 5.1 nähdään, miten pörssisähkön hinnan huippu ajoittuu lokakuun ja joulukuun vä-

lille, kun sähkön kysyntä on suurimmillaan tarjontaan verrattuna. Aurinkosähkön tuotannon 

saatavuus keskittyy kesäkuukausille ja laskee liki nollaan joulukuussa ja lähtee seuraavan 

kerran nousuun helmikuun lopulla lumensulamisen jälkeen. Aurinkosähkön tarjonta ja säh-

könkysyntä eivät siis vastaa huipullisesti toisiaan. Sähkön kysyntä on kuitenkin ympäri vuo-

tista ja vuoden aikaisen sähkön keskihinnan vaihtelu on alle 15 €/MWh.  Liite 4:stä löytyy 

kuvaaja, josta selviää aurinkosähkön saatavuus kuukausi tasolla. 

 

 
 

 

Kuva 5.1 Sähkön pörssihinnan arvolisättömän kuukausittaisen keskiarvon vaihtelu vuodelta 2016. 

 

Aurinkoenergian osuus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on tällä hetkellä niin pieni, ettei 

aurinkosähkön tuotannon lisääntyminen näy sähkön pörssihinnassa. Jos tuotantoa olisi 
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enemmän tulisi ylitarjontaa tunneille, jolloin aurinkosähköä on tarjolla ja tästä syystä säh-

könhinta laskisi. Tämä voi tulevaisuudessa muuttua, jos aurinkosähkön tuotantomäärät kas-

vaisivat huomattavasti Suomessa ja muulla Pohjoismaisen Nord Spool Spotin alueella. Op-

timoidakseen aurinkopaneelin kannattavuutta on kulutus siirrettävä niin sanotuilta kalliilta 

tunneilta halvemmille tunneille ja niihin hetkiin jolloin on omaa aurinkosähkön tuotantoa. 

Kuva 5.2 antaa osviittaa siitä, miten kesällä aurinkosähkön tuotannon ja sähkön kysynnän 

hintakehitys vaihtelee tunneittain. Kuvasta on myös nähtävissä, että aurinkosähkölle on ky-

syntää niinä hetkinä, kun tuotantoa on eniten. 

 

 

 
 

Kuva 5.2 Asuntoyhtiön aurinkosähkön tuotannon ja sähkön pörssihinnan päiväkeskiarvot heinäkuulta 

2016. 

5.3 Kannattavuus sijoituksena 

 

Sijoituksena aurinkosähköjärjestelmää voidaan sanoa kannattavaksi, mutta ei tuottavaksi. 

Aurinkosähköjärjestelmä maksaa sijoituksen hitaasti takaisin, tosin sijoituksen tuotot ja ris-

kit ovat pieniä. Laskettaessa takaisinmaksuaikaa pelkästään tuoton ylittäessä kustannukset 

päästään reilussa 19 vuodessa omillemme ja samoilla ehdoilla investoinnista saatujen vuo-

sittaisten tulojen osuus on reilu 5 prosenttia investoinnin hinnasta. Saadut arvot eivät kerro 

lopullisesta sijoituksen kannattavuudesta, sillä 20-30 vuoden kestoisen sijoituksen aikana 

ehtii maailmalla tapahtumaan ja rahankin arvolle tulemaan muutoksia. 

 

Tuloksien analysointia tehdään vertailukelpoisemmalla nettonykyarvomenetelmällä, jolla 

nähdään paremmin sijoituksen kannattavuus suhteessa käytettyyn rahaan. Sijoituksen takai-

sinmaksuajaksi nettonykyarvomenetelmällä saadaan 31 vuotta, kun tuottovaatimuksena käy-

tettiin 3 prosentin laskentakorkoa. Laskentakorko eli tuottovaatimus pitää sisällään sijoituk-

sesta tahdotut voitot ja sijoituksen riskit, kuten inflaation. Nettonykyarvomenetelmällä kat-

soen sijoitus ei ole kovin kannattava, sillä esimerkiksi yritykset hakevat suurempien tuotto-

vaatimuksien jälkeen pitoajan lopuksi kannattavan puolella olevia lukemia, jotta sijoitusta 
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voisi pitää hyvänä ratkaisuna (Corona Capital 2015). Aurinkopaneeli sijoituksessa olemme 

3 prosentin tuottovaatimuksella niukasti negatiivisissa luvuissa 30 vuoden pitoajan jälkeen. 

Tuottovaatimuksen asetus on haastavaa ja tapauksessamme 3 prosenttia voi olla liikaa, sillä 

vuositasolla aurinkosähköön sijoituksen riskit ovat hyvin pienet. 1 prosentin vaatimuksella 

oltaisiin positiivisissa luvuissa alle 23 vuodessa, 2 prosentilla alle 26 vuodessa ja ilman kor-

koa alle 20 vuodessa. Huomioiden myös, että todellisuudessa paneeleiden jälleenmyyntiarvo 

ei romahda nollaan käytön aikana toisin kuin laskutoimituksessa valittiin.  

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä päästiin tavoitteisiin, löydettiin olennaiset aurinkosähkön pientuottajaan ja erityisesti 

asuntoyhtiöön vaikuttavat positiiviset ja negatiiviset tekijät. Myös laskurista saadut tulokset 

olivat samalla suunnalla muiden aurinkosähkön tuotannosta tehtyjen tutkimusten kanssa. 

Jatkokäyttöä ajatellen laskuri rakennettiin niin, että kaikki muuttujat ovat helposti vaihdel-

tavissa tulevia skenaarioita ajatellen, jolloin laskurista voi nähdä muitakin asioita ja dataa 

voi käsitellä eteenpäin. Tutkimus oli tehty niin, ettei erilaisten tuotanto- ja kulutusdatojen 

käyttö vaikuttaisi oleellisesti tuloksiin, vain rahallisen voitto-osuuden määrä olisi vaihdellut 

arvojen muuttuessa. Aurinkovoimalaitoksen koon vaikutusta hintaa olisi voitu tutkia, jolloin 

olisi saatu selville kattavampi vastaus taloyhtiön aurinkopaneelien kannattavimmasta mitoi-

tuksen koosta, kun olisi voinut olla muitakin kannattavuuden optimointiin vaikuttavia teki-

jöitä kuin 100% tuotannon itsekäytön vaatimus. 

 

Kunhan lainsäädäntö saa ratkaistuksi sähköntuotannon jakamisen ongelmat esimerkiksi tar-

kastelulla virtuaalimittarointimallilla. Tulee asuntoyhtiö kykenemään samoihin aurinkosäh-

kön tuotannon kannattavuuslukemiin kuin kuka tahansa muu normaali yksityinen pientuot-

taja, jopa paremmin lähtökohdin jos huomioidaan suuremmasta mittakaavasta koostuvat 

edut. Asuntoyhtiön alkuinvestointi on vain hieman kalliimpi, jos osakkaiden mittareita jou-

dutaan uusimaan ja asennustyön kotitalousvähennykset voivat jäädä saamatta. Asuntoyhtiö 

ja yksityishenkilöt eivät saa minkäänlaisia tukia aurinkosähkön hankintaan tai käyttöön.  

 

Kannattavuuden optimointia haettaessa mitoitus on tärkeässä osassa. Jos investoinnin hinnan 

skaalaetuja ei huomioida on sijoitus kannattavimmillaan niin kauan kuin jokaisena hetkenä 

tuotettu aurinkosähkö menee omaan käyttöön. Aurinkosähköön sijoittaminen on kannatta-

vaa, sillä ehdolla, että tuotanto tulee pääpiirteittäin käytettyä itse. Sijoituksen järkevyys ja 

kannattavuus ovat eri asioita, aurinkosähköjärjestelmä on sijoituksena liki riskitön ja hyvin 

vähätuottoinen eli sijoituksena ei kovin tuottoisa. Järjestelmän hankintaa perusteellaankin 

vihreänä tekona, kiinteistön arvon nostajana tai energian omavaraisuuden luomisella. Itse 

sijoitus tuottaa 5 prosenttia investointikustannuksista vuodessa, joka kevyesti vähenee vuo-

sittain. Tästä puuttuu inflaation eli reaalituotto laskee tästä kevyesti. Nettonykyarvomene-

telmä antaa sijoitukselle suhteellisen huonoja tuloksia, mutta määrittelee sijoituksen kannat-

tavaksi yli 30 vuoden pitoajalla. Sijoituksena aurinkosähkön on kuitenkin hyvin luotettava 

ja helppohoitoinen rahojen vastine, sillä aurinkosähkön tuottamisen tulevaisuudessa ei ole 

odotettavissa isompia haittavaikutuksia. Uusiutuvan energian käyttöä tullaan suosimaan 

myös jatkossa poliittisten päättäjien toimesta. Aurinkopaneeleiden käyttö kotitalouksilla tu-

lee yleistymään tasaista tahtia ja paneeleiden tehokkuus ja hinta tulevat kehittymään tulevai-

suudessa entistä paremmaksi kokonaisuudeksi.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1.  

 

 

 

Kuva 1  Kohteen kulutuksen ja aurinkosähkön tuotanto talviselta päivältä tammikuun alusta 2016. 

 

 

Kuva 2 Kohteen kulutuksen ja aurinkosähkön tuotanto keväiseltä päivältä huhtikuun alusta 2016. 
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Kuva 3  Kohteen kulutuksen ja aurinkosähkön tuotanto syksyiseltä päivältä lokakuun alusta 2016. 
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Liite 2. Aurinkosähkön kuukausittaisien tuotantomäärien keskiarvo vuodelta 2016 
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