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Esipuhe 
Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston ja STEK:n Aurinkosähköä taloyhtiöihin -projektin tavoitteena 
oli edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden 
yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla. Hanke toteutettiin ajalla 
1/2017-12/2019. Projektin johtajana ja tutkijana toimi Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta ja 
LUT-yliopiston tutkimuspanoksesta vastasi professori Samuli Honkapuro.  
 
FinSolar-hankkeen rahoittajina toimivat Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK, 
Fingrid, Helen Sähköverkko Oy, LOAS, GreenEnergy Finland Oy sekä Oulun Energia 
Siirto ja Jakelu Oy. Kokeiluissa olivat mukana As Oy Haapalahdenkatu 11, As Oy 
Kastellinhelmi, Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy, Janne 
Käpylehto, Jyväskylän kaupunki, OIT Isännöinti, Skanska, Suomen Lähienergialiitto ry 
ja Talohallinta Management Oy.  
 
Hyvityslaskentamallin kokeilu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
viranomaisten ja päättäjien kanssa. Ohjausryhmän jäseniä olivat: 

● Ohjausryhmän puheenjohtajat, professorit Jouni Juntunen ja Raimo Lovio, Aalto-
yliopisto 

● Järjestelmäarkkitehti Kimmo Huoman, GreenEnergy Finland Oy 
● Kansanedustaja Harri Jaskari (kok), Eduskunnan energiaremonttiryhmä / varajäsen 

kansanedustaja Antero Vartia (vihr) eduskuntavaaleihin 2019 asti 
● Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK 
● Johtava asiantuntija Risto Lindroos, Fingrid ja varajäsen sähkömarkkina-

asiantuntija Heidi Uimonen 
● Mittauspäällikkö Mika Nousiainen, Helen Sähköverkko Oy 
● Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, Valtiovarainministeriö 
● Verkkopalvelu- ja kehityspäällikkö Anna Pasma, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ja 

varajäsen teknisen neuvonnan esimies Mikko Kylli 
● Ylitarkastaja Tatu Pahkala, Työ- ja elinkeinoministeriö ja varajäsen ylitarkastaja 

Annukka Saari 
● Energia-asiantuntija Petri Pylsy, Kiinteistöliitto ja sijaisena talous- ja veroasiantuntija 

Juho Järvinen 
● Verkot -toiminnon johtaja Veli-Pekka Saajo, Energiavirasto 
● Ylitarkastaja Antti Saastamoinen, Verohallinto 
● Tutkija, OTM Kanerva Sunila, Aalto-yliopisto 
● Toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto ry 
● Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, Helsingin kaupunki 

 
FinSolar-hanke toteutettiin yhteistyössä EU INTERREG-rahoitteisen Co2mmunity ja 
Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Smart Energy Transition -hankkeiden kanssa. 
Kumppanihankkeissa tutkittiin ja edistettiin kansalaisten osallistumista uusiutuvan energian 
tuotantoon, kulutusjoustoon, energiakokeiluihin sekä kaksisuuntaisille energiamarkkinoille. 
 
Tekijät kiittävät suuresti antoisasta yhteistyöstä rahoittajia, 
yhteistyökumppaneita ja ohjausryhmän jäseniä!  
 

https://www.stek.fi/
http://www.fingrid.fi/fi/Sivut/default.aspx
https://www.helensahkoverkko.fi/
http://www.loas.fi/fi
http://www.gef.fi/en/
https://www.oulunenergia.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkoverkkopalvelut
https://www.oulunenergia.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkoverkkopalvelut
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Johdanto 

FinSolar-hankkeen tavoitteena oli synnyttää vaivaton 
aurinkosähkön tuotantomalli taloyhtiöiden asukkaille 
Karoliina Auvinen, 2019 
 
Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston ja STEK:n Aurinkosähköä taloyhtiöihin -projektin tavoitteena 
oli edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden 
yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla. Hankkeen tavoitteena oli 
synnyttää kansallisesti skaalautuva, monistettava ja taloudellisesti kannattava malli 
taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon.  Hankkeessa tutkittavia ja kokeiltavia 
aurinkosähkön tuotantomalleja olivat taloyhtiön asukkaiden hyvityslaskentapalvelu 
(virtuaalimittarointi) ja takamittarointi. Lähtökohtana oli kehittää taloyhtiön asukkaille 
kokeilujen pohjalta vaivaton aurinkosähkön hyödyntämismalli. 
 
Hankkeella pyrittiin edistämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua puhtaan 
energian ja älykkäiden energiapalvelujen parissa toimiville yrityksille. Taloyhtiöiden 
energiayhteisöjen laillistaminen merkitsee, että yrityksille avautuu yli 140 000 
rakennuskohteen uusi aurinkosähkömarkkina Suomessa.  
 
Finsolar-hanke toteutettiin toiminta-, 
interventio- ja käyttäjälähtöisen tutkimuksen 
menetelmillä. Hankkeessa oppiminen ja 
ratkaisujen luominen tapahtui pitkälti 
verkoston keskinäistä tiedonvaihtoa 
edistämällä, toimijoiden tarpeita ja ongelmia 
identifioimalla sekä niihin vastauksia 
selvittämällä. Lähtökohtana 
tutkimushankkeessa oli ratkaista käytännön 
tekemisessä ja kokeiluissa eteen tulevia 
haasteita. Hyvityslaskentamallin kokeilu 
toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa viranomaisten ja 
päättäjien kanssa. Tietoa julkaistiin 
aktiivisesti avoimen datan periaatteella 
www.finsolar.net -sivustolla ja sosiaalisessa mediassa.  
 
Hankkeessa selvitettiin sähkön mittaushaasteita, asunto-osakeyhtiön ALV-velvollisuuksia ja 
päätöksentekoa taloyhtiöiden osakkaiden pientuotannon näkökulmasta sekä laadittiin 
haasteisiin ratkaisuehdotuksia ja toimenpidesuosituksia.  
 
Tämä raportti on koottu pääosin vuosina 2017-2019 kirjoitetuista teksteistä, joten ne eivät 
kaikilta osin vastaa tilannetta raportin julkaisuajankohtana. Raportti kokoaa FinSolar-
hankkeessa tuotetun aineiston viestikapulana alan kehittäjille ja toimijoille.  
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Aurinkosähkön tuotantopotentiaali taloyhtiöissä 
Samuli Honkapuro, 2019 
 
Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa lähes 90 0001. Asuinkerros- ja rivitaloissa asuu yli 2,6 
miljoonaa suomalaista ja rakennuksia on Suomessa lähes 142 000.2  

Nykyisin kerrostalon aurinkovoimala mitoitetaan kattamaan lähinnä kiinteistösähkön kulutus, 
jolloin tyypillinen aurinkovoimalan koko on 3-8 kW. Jos voimalasta voitaisiin jakaa tuotantoa 
myös taloyhtiön asukkaille, olisi voimalaitoksen sopiva koko keskimäärin 14 kW. Taloyhtiön 
huoneistojen määrään suhteutettuna rivitalossa vastaavalla tavalla mitoitetun voimalan koko 
olisi 2,8 kW. Jos Suomen kaikkiin kerrostaloihin asennettaisiin 14 kW aurinkovoimala, ja 
rivitaloihin vastaavasti 2,8 kW voimala, muodostuisi tästä tuotantokapasiteetiksi 1 094 MW. 
Tällä aurinkosähkökapasiteetilla voitaisiin tuottaa sähköenergiaa keskimäärin 983 GWh/a, 
joka oli 1,1 % Suomen sähköenergian tuotannosta vuonna 2018. 

Aurinkosähköllä voidaan kattaa noin 10% rakennusten kuluttamasta sähköstä vuositasolla. 
Sähkön varastointi sähköksi ja/tai lämmöksi voivat lisätä aurinkosähkön hyödynnettävyyttä 
tulevaisuudessa. 

Lähtökohta: sähkön mittaus ja hankinta taloyhtiöissä 
Karoliina Auvinen ja Jouni Juntunen, 2018 
 
Taloyhtiöissä käytössä olevat sähkömittarit ovat jakeluverkkoyhtiöiden omistuksessa. 
Jakeluverkkoyhtiöt ovat luonnollisia monopoleja ja nämä sähkömittarit ovat maksettu osana 
kaikkien jakeluverkon käyttäjien liityntä- ja verkkopalvelumaksuja.  
 
Sähkömarkkinalain mukaan kuluttajilla on oikeus kilpailuttaa sähköenergian myyntiyhtiöt. 
Käytännössä oman sähkösopimuksen solmiminen edellyttää, että kuluttajalla on 
jakeluverkonhaltijan mittari. 
 
Taloyhtiön sähkön kokonaiskulutus koostuu taloyhtiön kiinteistösähköstä sekä asuntojen 
kuluttamasta sähköstä. Jokaisella asunnolla on oma sähkömittari ja sähkösopimus. 
Taloyhtiöllä on myös oma mittari ja sähkösopimus kiinteistösähköön liittyen. Taloyhtiöllä ja 
sen jokaisella asuntokunnalla on oikeus vapaasti valita ja kilpailuttaa oma 
sähköntoimittajansa. Taloyhtiössä sähkön hankinnan perusperiaate on, että asukkaiden ja 
taloyhtiön kiinteistösähkön tuotannon ja kulutuksen mittareista ja mittauksista vastaa 
verkkoyhtiö. 
 
Taloyhtiöillä on oma kiinteistöverkko, mutta tämän oman verkon sisällä jokaisella asunnolla 
on jakeluverkkoyhtiön sähkömittarit. Taloyhtiön kiinteistöverkko liittyy tontin rajalla 
jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon.  

 
1 PRH. 2018. Yritysten lukumäärä Suomessa. [Viitattu 31.5.2018]. Saatavissa: 
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html  
2 Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-677X. 
2017, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 
31.12.2017. Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2018]. Saatavissa: 
http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_001_fi.html  

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html
http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_001_fi.html
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Kuva: Taloyhtiön kiinteistöverkko ja sähkömittarit 

Aurinkosähkön kannattavuuden ehdot taloyhtiöissä 
Karoliina Auvinen ja Jouni Juntunen, 2017 
 
Aurinkoenergia soveltuvuus taloyhtiöön on teknistaloudellinen kysymys. Aurinkoenergian 
kannattavuus taloyhtiössä on tapauskohtaista. FinSolar-hankkeen aurinkosähkön 
kannattavuusanalyysin perusteella aurinkosähkö on taloudellisesti kannattavaa, jos 
aurinkosähköllä korvataan suhteessa kalliimpaa ostosähköä.  
 
Aurinkosähkö on kannattavaa sillä ehdolla, että pientuottaja voi säästää omaan käyttöön 
tuotetulla aurinkosähköllä ostosähkön hankintakuluja energian, sähköverojen ja 
energiaperusteisten (snt/kWh) siirtomaksujen osalta. Tämä toteutuu, kun 
aurinkosähkövoimala kytketään fyysisesti pientuottajan sähkömittariin kulutuksen puolelle. 
Näin kytkettynä aurinkosähkö vähentää rakennukseen jakeluverkosta virtaavaa, 
sähkömittarin läpi kulkevaa ostosähköä. Aurinkosähkö kulkee sähkömittarin läpi 
jakeluverkkoon ja sähkömarkkinoille vain, jos pientuottaja ei pysty sitä itse käyttämään. 
 
Nykyisin sähkön pientuotannon kannattavuudesta 30-40% perustuu siihen, ettei 
aurinkosähkön tuotannosta omaan kulutukseen tarvitse maksaa siirtomaksua ja siirtoon 
liittyviä sähköveroja. Mikäli siirtohinnoittelu tai sähkövero muuttuu, muuttuu myös 
pientuotannon kannattavuus. 
 
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta3 rajaa sähköverotuksen ja 
huoltovarmuusmaksun ulkopuolelle järjestelmät, joiden nimellisteho ei ylitä 100 kVA:n tehoa  

 
3  Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta. Sähkön verottomuus 7 § (24.4.2015/501):  
Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on sähkö: … 7) jonka pientuottaja on tuottanut ja 
jota ei luovuteta sähköverkkoon. Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=
s%C3%A4hk%C3%B6vero  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6vero
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6vero
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tai 800 000 kWh:n vuosituotantoa. Yli 100 kVA:n tehoisten laitteistojen omistajien tulee 
rekisteröityä verovelvollisiksi vuotuisen tuotantorajan valvomiseksi ja antaa veroilmoitus 
tuottamastaan sähköstä vuosittain Tullille. Taloyhtiöissä järkevä koko jää yleensä alle 100 
kVA tehorajan, jolloin ne eivät ole ilmoitusvelvollisia. 
 
 
  



                                                      
 

5 (82)                                                                                                                      

 
Asukkaiden aurinkosähkön tuotantomallit  
 
Asukkaiden aurinkosähkön tuotantomallit asunto-osakeyhtiössä ovat: 

● Yksittäisen asukkaan oma voimala 
● Asukkaiden tai asukasryhmän yhteinen voimala hyvityslaskentamallilla  
● Asukkaiden yhteinen voimala takamittarointimallilla 

 
Taulukko: Taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantomallien vertailua 

 Asukkaan oma voimala Yhteisön 
takamittarointimalli 

Yhteisön 
hyvityslaskentamalli 

Investointi Asukkaan oma 
aurinkosähköjärjestelmä 

Yhteinen 
aurinkosähköjärjestelmä 
ja jokaiselle asukkaalle 
sähkömittarit 

Yhteinen 
aurinkosähköjärjestelmä 

Päätöksen- 
teko 

Asukas hakee 
asennusluvan taloyhtiöltä 
(katto taloyhtiön 
vastuulla) 

Yksimielinen päätös Enemmistöpäätös 

Lainsäädäntö 
2019 

Sallii Sallii Estää 

Vakuutus Erillisvakuutus tai 
taloyhtiö sisällyttää 
asukkaan paneelit 
kiinteistövakuutukseen 

Taloyhtiön 
kiinteistövakuutus 

Taloyhtiön 
kiinteistövakuutus 

Muutokset 
yhtiöjärjes- 
tykseen 

Malli ja vastuut kirjataan 
yhtiöjärjestykseen 

Malli ja vastuut kirjataan 
yhtiöjärjestykseen 

Ei muutoksia, mikäli 
investointi tehdään 
vastikeperusteisesti 

Sopimukset Asukkaalla pientuottajan 
sähkösopimus ja 
verkkopalvelusopimus 

Asukas mukana 
taloyhtiön sähkö- ja 
verkkopalvelu- 
sopimuksissa 

Asukkaalla oma sähkö- ja 
verkkopalvelusopimus, 
taloyhtiöllä pientuottajan 
sähkösopimus ja 
hyvityslaskentasopimus 

Pientuotan- 
non 
hyödyntä- 
minen  

Suoraan yksittäisen 
asukkaan käyttöön, hyöty 
riippuu sähkömittarin 
tyypistä sekä asunnon 
kulutus- ja aurinkosähkön 
tuotantokäyrien 
kohtaannosta. 

Aurinkosähkö vähentää 
taloyhtiön kiinteistön ja 
asuntojen ostosähköä, 
hyöty riippuu koko 
rakennuksen kulutus- ja 
aurinkosähkön tuotannon 
kohtaannosta. 

Aurinkosähkö vähentää 
ensisijaisesti taloyhtiön 
kiinteistön ostosähköä, 
loppu jaetaan asunnoille 
omistusosuuksien 
suhteessa. Hyöty riippuu 
koko rakennuksen 
kulutus- ja aurinkosähkön 
tuotannon kohtaannosta. 
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Asukkaan oma aurinkovoimala  
Karoliina Auvinen, 2019 
 
Mallissa taloyhtiön asukas hankkii oman aurinkosähköjärjestelmän taloyhtiön luvalla. Pieniä 
yhden paneelin järjestelmiä voidaan kytkeä asuntoihin mikroinverttereillä. Voimala 
asennetaan esimerkiksi rivitalossa huoneiston kohdalla olevalle katon osalle ja kytketään 
omalla invertterillä asunnon omaan sähkötauluun. Tämä malli vastaa aurinkosähkön 
tuotantoa omakotitalossa. 

Puhtaan energiateknologian edelläkävijänä 
ja keksijänä tunnettu Janne Käpylehto 
asensi ensimmäisenä Suomessa 
aurinkosähköjärjestelmän omaan 
käyttöönsä kerrostalossa Helsingin 
Herttoniemessä vuonna 2014. 
Aurinkopaneelien asentaminen 
kerrostaloon oli tuolloin uraauurtava teko, 
joka herätti mediassa laajalti huomiota4. 

3,5 kilowatin voimala on liitetty 
kerrostalohuoneiston sähkötauluun ja -
mittariin. Vaiheittain tuotantoa ja kulutusta 
mittaava sähkömittari sekä tuntinetotuksen 
puuttuminen ovat vähentäneet 
aurinkosähkön omaa hyötykäyttöä kerrostalohuoneistossa. Voimalan tuotto riittää 
laskennallisesti kattamaan kerrostaloasunnon sähkönkulutuksen vuositasolla, mutta tuotanto 
ja kulutus eivät kohtaa ajallisesti eikä mittausteknisesti. Näin suurin osa voimalan tuottamasta 
aurinkosähköstä on käytännössä mennyt verkkoon ja myyntiin. 

Aurinkosähkön takamittarointimalli 
Karoliina Auvinen, 2018 
 
Ennen energiayhteisölainsäädäntöä, aurinkosähkön tuottaminen osakkaille ilman 
sähköveroja ja siirtomaksuja edellyttää kiinteistön siirtymistä takamittarointimalliin. 
Sähkömarkkinalain hyväksymänä kiinteistön sisäisenä sähköverkkona5 toimiminen 
edellyttää taloyhtiössä jakeluverkkoyhtiön mittareiden vaihtamista taloyhtiön omiin 
sähkömittareihin. Niistä käsin asukkaat eivät voi enää kilpailuttaa omia sähkösopimuksiaan.   
 
 

 
4  Juttuja, joista voi tutustua tarkemmin Käpylehdon aurinkovoimalahankintaan:  
Ilmastoinfo.fi, 27.2.2014: Aurinkosähköä asunto-osakeyhtiöön? Onnistuu!  
Helsingin Sanomat 9.4.2014: Herttoniemeläisen kerrostalon asukas asennutti katolleen 14 
aurinkopaneelia 
Energiaremontti 2015: Aurinkosähköä kerrostaloon - helpompaa kuin uskotkaan? 
Kiinteistölehti, 23.6.2015: Taloyhtiössä aurinkosähköt pihakeinussa  
Ratkaisu100.fi: Aurinkopaneeleja myös kerrostaloihin 
Sähköala, 1.3.2016: Aurinkosähköä kerrostaloon? 
Kiinteistöposti, 22.11.2016: Aurinkosähköä osakkaan omaan käyttöön 
5 Sähkömarkkinalaki, esim. pykälät §71 ja §72, saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp5157392 

http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/moikka-maailma/
http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/moikka-maailma/
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002722999.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002722999.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002722999.html
http://energiaremontti2015.fi/aurinkosahkoa-kerrostalokotiin/
http://energiaremontti2015.fi/aurinkosahkoa-kerrostalokotiin/
http://www.kiinteistolehti.fi/taloyhtiossa-aurinkosahkot-pihakeinussa
http://www.kiinteistolehti.fi/taloyhtiossa-aurinkosahkot-pihakeinussa
http://ratkaisu100.fi/uutisia/uutisartikkeli/aurinkopaneeleja-myos-kerrostaloihin/6069352
http://ratkaisu100.fi/uutisia/uutisartikkeli/aurinkopaneeleja-myos-kerrostaloihin/6069352
http://www.sahkoala.fi/koti/aurinkoenergia_ja_tuulivoima/fi_FI/aurinkosahkoa_kerrostaloon/
http://www.sahkoala.fi/koti/aurinkoenergia_ja_tuulivoima/fi_FI/aurinkosahkoa_kerrostaloon/
http://www.kiinteistoposti.fi/artikkelit/aurinkosahkoa-osakkaan-omaan-kayttoon/
http://www.kiinteistoposti.fi/artikkelit/aurinkosahkoa-osakkaan-omaan-kayttoon/
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Takamittarointimallissa koko taloyhtiö on yhden verkkoyhtiön summamittarin takana 
jakeluverkkoyhtiön suuntaan sekä taloyhtiöllä ja huoneistoilla on yhteinen sähkösopimus. 
Asuntojen sähkömittarit ovat taloyhtiön, eikä verkkoyhtiön omistuksessa. Takamittaroinnissa 
aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön tapahtuu teknisesti samaan tapaan kuin 
omakotitalo-, yritys- ja kuntakiinteistöissä.  
 

 
Kuva: Aurinkosähkön takamittarointimalli taloyhtiössä 
 
Aurinkosähkövoimala kytketään verkkoyhtiön summamittariin taloyhtiön kulutuksen puolelle, 
jolloin aurinkosähkön tuotanto vähentää taloyhtiön ja asukkaiden ostosähkön määrää. 
Joissakin tapauksissa uutta summamittaria ei tarvita, vaan aurinkovoimala ja asuntojen 
mittarit voidaan kytkeä olemassa olevaan taloyhtiön kiinteistösähköliittymään. 
 
Takamittaroinnissa taloyhtiö hoitaa keskitetysti sähkön hankinnan yhdellä 
sähköenergiasopimuksella sekä yhdellä verkkopalvelusopimuksella. Osakkaat maksavat 
sähköstä oman kulutuksensa tai muun sovitun jakoperiaatteen mukaan. Nämä periaatteet 
määritellään yhtiöjärjestykseen. Takamittaroinnissa taloyhtiön sisäisen laskutuksen tai 
sähkövastikkeen keräämisen voi hoitaa esimerkiksi isännöitsijä tai energiapalveluyritys.  
 
Aurinkosähköjärjestelmän taloudellinen järkevyys perustuu omaan käyttöön, joten 
järjestelmä kannattaa mitoittaa niin, ettei ylijäämää synny ja että aurinkosähkö pystytään 
hyödyntämään taloyhtiön sisällä mahdollisimman pitkälle. Takamittarointimallissa taloyhtiö 
pystyy hyödyntämään aurinkosähköä koko rakennuksessa, mikä mahdollistaa isomman ja 
suhteessa edullisemman aurinkovoimalan hankkimisen. 
 
Takamittarointimallissa taloyhtiön asukkaat voivat säästää siirto- ja 
sähkönhankintakustannuksia ainakin perusmaksujen osalta, koska yhden sopimuksen 
perusmaksut ovat suhteessa pienemmät kuin kaikkien asuntojen erillisten sopimusten 
perusmaksut yhteensä. Isompi kuluttajaryhmä voi myös mahdollisesti saada siirto- ja 
sähkösopimuksen suhteessa edullisemmin kuin yksittäiset pienasiakkaat. 
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Kannattavuuden arvioinnissa kannattaa kuitenkin huomioida, että takamittarointiin 
siirtyminen edellyttää taloyhtiöltä sähkölaskutuksen hoitamista sekä olemassa olevissa 
rakennuksissa sähkömittareiden uusimista. Takamittaroinnissa asuntoihin asennetaan 
taloyhtiön omat uudet sähkömittarit tai paikalliseltä jakeluverkkoyhtiöltä ostetaan olemassa 
olevat sähkömittarit taloyhtiön omistukseen. Uusien mittareiden hinta on arviolta noin 200-
400 €/asunto sisältäen asennuskustannukset. Takamittarointiin ja yhteisiin sähkösopimuksiin 
siirtyminen asunto-osakeyhtiössä edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä 
yhtiökokoukselta yksimielistä päätöstä. 
 
Uudisrakennuskohteissa takamittarointi voi olla kustannustehokas ratkaisu, koska 
rakentamisvaiheessa takamittaroinnin toteuttamisesta ei synny mitään ylimääräisiä 
kustannuksia. Mikäli joku osakas haluaa kuitenkin irrottautua takamittaroinnista myöhemmin 
laatiakseen oman sähkösopimuksen, tulee tämän olla mahdollista. Takamittarointijärjestely 
tulee kuvata yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä ei voi estää kuluttajien oikeutta kilpailuttaa ja 
valita omaa sähköntoimittajaansa. Tähän varautumiseksi kannattaa uudisrakennuksen 
sähkösuunnitelmat käydä läpi paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Uusi sähkökeskus 
voidaan suunnitella niin, että paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle on helppo tarvittaessa asentaa 
siihen uusia mittareita. Näin myös varmistetaan, ettei taloyhtiölle tai osakkaalle synny 
muutoksesta suuria kustannuksia.  

Aurinkosähkön hyvityslaskentamalli 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
Hyvityslaskentamalli vastaa TEM:n älyverkkotyöryhmän linjausten mukaista kiinteistön 
sisäistä energiayhteisöä6. Hyvityslaskentamallissa asunto-osakeyhtiön 
aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa ylijäämäsähköä jaetaan laskennallisesti huoneistoihin, 
jolloin se pienentää huoneistojen asukkaiden sähkön ostoa omien sähkösopimusten osalta. 
Paikallisten energiayhteisöjen investointien taloudellisen kannattavuuden edellytys on, että 
suoraan omaan käyttöön tuotetulla sähköllä voidaan säästää sähköverot ja 
energiaperusteiset siirtomaksut. 
 
Hyvityslaskentamallilla voidaan ratkaista haaste, jossa jakeluverkkoyhtiön mittareita ei ole 
voinut hyödyntää aurinkosähkön pientuotannon siirtämisessä omaan käyttöön. 
Laskentaohjelmisto toteuttaa pientuotannon jakamisen kiinteistöverkon sisällä hyödyntäen 
olemassa olevia verkkoyhtiön sähkömittareita, jolloin niitä ei tarvitse vaihtaa taloyhtiön omiin 
sähkömittareihin aurinkosähkön pientuotannon vuoksi. 
 
Hyvityslaskentamallissa sähkön tuotantolaitteisto on fyysisesti kytketty asunto-osakeyhtiön 
kiinteistöverkkoon, jonka sähkön ostoa ja ylijäämän tuotantoa mitataan kiinteistön 
sähkömittarilla. Hyvityslaskennassa aurinkosähkö hyödynnetään ensisijaisesti kiinteistön 
oman sähköverkon sisällä taloyhtiön yhteiseen kulutukseen. Aurinkosähkö kuluu ensin 
asunto-osakeyhtiön yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytävien, hissin, pesutuvan ja pyörävajan 
sähkönkulutukseen.  
 

 
6 Työ- ja elinkeinoministeriö. 2018. Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä; 
Älyverkkotyöryhmän loppuraportti. Saatavissa: https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-
346-7  

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-346-7
https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-346-7
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Kuva: Aurinkosähkön hyvityslaskentamalli taloyhtiössä 
 
 
Toissijaisesti aurinkosähkön ylijäämä jaetaan huoneistoihin asukkaiden sähkön kulutukseen. 
Kiinteistön sähkömittari rekisteröi aurinkosähkön tuotantotiedot ylijäämän osalta. Ylijäämä 
jaetaan asuntojen käyttöpaikoille jakeluverkkoyhtiön hyvityslaskentaohjelmistolla 
sähkömittarien datan ja määriteltyjen jakosuhteiden perusteella.  Hyvityslaskennassa 
pientuotannon netotus suoritetaan tasejaksoittain. Tasejakson pituus sähkömarkkinoilla on 
nykyisin tunti ja tulevaisuudessa 15 minuuttia.  
 
Asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat aurinkosähköjärjestelmän hankinnan samassa 
suhteessa kuin he maksavat vastikkeita, joten aurinkosähkön ylijäämä jaetaan asunnoille 
samassa suhteessa. Jakosuhde voi myös poiketa tästä, mutta silloin jakoperiaatteet tulee 
määritellä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Hyvityslaskennassa voimalan tuotanto 
jaetaan siis voimalan omistussuhteessa asunnoille. Jos tuotanto ylittää osakkaiden 
kulutuksen, lasketaan kiinteistöverkon ylijäämä aurinkosähkön tuotannoksi jakeluverkkoon.  
Kun yksittäisen asunnon kulutus ei ole riittävän suuri suhteessa jako-osuuteen, tämä ylijäämä 
voidaan voidaan joko jakaa muille asunnoille tai välittää jakeluverkkoon. Jos aurinkosähkön 
tuotanto on suurempi kuin asunto-osakeyhtiön käyttöpaikkojen yhteenlaskettu kulutus 
tasejakson sisällä, niin tämä ylijäämä pientuotannosta lasketaan syötettäväksi  
 
jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon. Näin voi tapahtua esimerkiksi sellaisina hyvin 
aurinkoisina päivinä, kun suuri osa asukkaista ei ole kotona. Hyvityslaskenta osoittaa, 
kulutetaanko tuotettu energia kiinteistöverkon sisällä vai siirtyykö energiaa myös 
jakeluverkkoon. Ylijäämän siirrosta jakeluverkkoon verkkoyhtiö voi periä sähköntuotannon 
energiamäärään perustuvaa siirtomaksua noin 0,07 senttiä kilowattitunnilta. 
 
Aurinkosähköjärjestelmän omistajana ja sähkön pientuottajana toimii asunto-osakeyhtiö tai 
osa asunto-osakeyhtiöön kuuluvista asukkaista. Hyvityslaskentamalli mahdollistaa yhteisen 
aurinkovoimalan hankinnan taloyhtiöön enemmistöpäätöksellä. Jakeluverkkoyhtiön 
toteuttama hyvityslaskenta mahdollistaa asukkaille omat sähkösopimukset samalla, kun he 
voivat hyödyntää asunto-osakeyhtiön aurinkopaneelien sähköntuotantoa omilla 
käyttöpaikoillaan. Hyvityslaskentasopimus solmitaan verkkoyhtiön ja taloyhtiön välille.  
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Verkkoyhtiöt voivat periä hyvityslaskentapalvelusta palvelumaksua, joka kattaa 
palvelukuluja. Verkkoyhtiöt pitävät viranomaisia varten yllä rekisteriä sähköliittymistä ja 
käyttöpaikoista, jotka ovat mukana hyvityslaskennassa.  
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Aurinkosähkön tuotantomallien haasteet 

Yksittäisten pientuottajien taloudellinen hyöty vaihtelee 
Suomessa verkkoyhtiön sähkömittarista riippuen 
Karoliina Auvinen, 2019 
 
Pientuottajat ovat Suomessa keskenään taloudellisesti eriarvoisessa asemassa, koska 
pientuotannon myynnin mittaus ja siten sen taloudellinen arvottaminen vaihtelee 
verkkoyhtiöstä ja mittarimerkistä toiseen7. Suomessa on jo tuhansia aurinkosähkön 
pientuottajia. Yksittäiseen taloyhtiön asuntoon kytkettävissä aurinkovoimaloissa on todettu 
sama mittaushaaste Suomessa kuin omakotitaloissakin. 
 

 
Kuva: Aurinkosähkön tuotannon ja sähkölaitteiden ostosähkön kulutuksen mittaus 
omakotitaloissa ja taloyhtiöiden huoneistoissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Tuomi Tapio. 2017. Toiminnanjohtaja, Suomen Lähienergialiitto ry. Haastattelu 9/2017. 
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Sähkömittareissa on kolme rekisteriä ja 
vaihetta. Kuluttajan sähkölaskutus perustuu 
sähkön tuntimittaustietoihin. Tuntidatan 
pohjalta usein ajatellaan, että jakeluverkon ja 
käyttöpaikan välinen sähkö kulkee vain yhtä 
johtoa tai kaapelia pitkin. Todellisuudessa 
sähkö kuitenkin liikkuu kolmea erillistä johtoa 
tai vaihejohdinta pitkin. Tuntidata ei paljasta, 
että sähköä kulutetaan ja tuotetaan kolmessa 
erillisessä johtimessa. Sähkömittarit mittaavat 
sähköä vaiheittain, vaikka mittaustiedot 
esitetäänkin kuluttajille yhtenä tuntisarjana. 
Verkkoyhtiön sivuilta sähkösopimuksen 
haltijat voivat saada omat tiedot 
tuntisarjatietoina.  
 
Taseselvitys perustuu suoraan yksittäisten sähkömittareiden rekisteröimiin ostosähkön ja 
pientuotannon ylijäämän tuntiaikasarjoihin. Lukema perustuu sähkömittareilla erikseen 
mitattuihin kumulatiivisiin mittauksiin verkosta ostetusta sähköenergiasta ja verkkoon 
syötetystä sähköenergiasta. 
 
Verkkoyhtiöstä riippuen sähkömittarit voivat mitata sähköenergiaa joko kolmessa vaiheessa 
erikseen tai nämä vaiheet hetkittäin netotettuina. Näin pientuottajien rekisteröintitavat 
vaihtelevat sähkömittarista riippuen. Kun eri mittaustapojen pohjalta muodostetaan 
tuntidataa, tulos on erilainen8.  
 
Yksinkertaistettu esimerkki: 
Tunnin aikana aurinkosähkön tuotanto yhteensä 3 kWh jakautuu omakotitalon kolmelle vaiheelle 
tasaisesti 1, 1 ja 1 kWh, mutta laitteiden kulutus vaihtelee seuraavasti: 
1. vaihe: Astianpesukone on päällä, jolloin kulutus -2 kWh ja aurinkosähkön tuotanto +1 kWh -> 
ostetaan sähköä 1 kWh 
2. vaihe: Valaistus ei ole päällä, jolloin kulutus 0 kWh -> aurinkosähkön tuotanto verkkoon +1 kWh 
3. vaihe: jääkaappi on päällä, jolloin kulutus -1 kWh ja aurinkosähkön tuotanto +1 kWh kattaa 
kulutuksen -> ei ostoa eikä tuotantoa 
 
Vertaa tunnin mittaustuloksia eri mittareilla: 

● Vaiheet erikseen mittaava mittari: kuluttaja ostaa sähköä 1 kWh ja myy aurinkosähköä 
verkkoon 1 kWh. 

● Vaiheet netottava mittari: 2. vaiheen aurinkosähkön ylijäämä +1 kWh kattaa 1. vaiheen 
kulutuksen -1 kWh. Kuluttaja kattaa auringolla oman kulutuksen eikä osta eikä myy sähköä. 

 
Vaihtelevat mittaustavat johtavat erilaisiin lopputulemiin kuluttajien sähkölaskuissa. 
Netottavat sähkömittarit toimivat pientuottajien eduksi siten, että kolmen vaiheen sähkön 
kulutus- ja tuotantoluvut netotetaan eli lasketaan keskenään yhteen lähes reaaliaikaisesti.  
Esimerkiksi espoolainen pientuottaja saa täsmälleen samanlaisesta 
aurinkosähköjärjestelmästä kolmanneksen enemmän säästöä kuin lappeenrantalainen tai  
 
 

 
8  Antti Kosonen. 2019. Esitys: Laskelmia mittauserojen vaikutuksesta aurinkosähkön 
kannattavuuteen seurantakohteessa: https://finsolar.net/wp-
content/uploads/2019/02/Mittausongelma_LUT_AnttiKosonen2019.pdf 

https://finsolar.net/wp-content/uploads/2019/02/Mittausongelma_LUT_AnttiKosonen2019.pdf
https://finsolar.net/wp-content/uploads/2019/02/Mittausongelma_LUT_AnttiKosonen2019.pdf
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helsinkiläinen pientuottaja.9 Kun lappeenrantalainen omakotitalo myy tappiolla  
aurinkosähköä noin 500 kilowattituntia vuodessa 15 eurolla (myyntihinta noin 3 snt/kWh), niin 
espoolainen saa saman aurinkosähkön omaan käyttöönsä ja säästää sähkölaskussaan noin 
60 euroa (säästön arvo noin 12 snt/kWh). Näin kymmenessä vuodessa espoolainen hyötyy 
aurinkopaneeleistaan 450 euroa enemmän kuin lappeenrantalainen pientuottaja.  
 
Aurinkosähkön taloudellinen kannattavuus vaihtelee Suomessa alueittain – usein kuluttajien 
yleensä asiasta tietämättä. Sähkömarkkinalain 24 §10 mukaan verkkopalvelujen 
määräytymisperusteiden tulisi olla tasapuolisia kaikille verkon käyttäjille. Toteutuuko tämä 
pientuottajien kohdalla Suomessa? 

Takamittarointimallin haaste: ehtona osakkeenomistajien 
yksimielinen päätös 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2018 
 
Taloyhtiöissä sähkön mittausjärjestelyt estävät käytännössä pientuotannon välittämisen 
taloyhtiöiden asukkaiden omaan käyttöön, ellei taloyhtiö toimi sähkömarkkinalain mukaisena 
kiinteistön sisäisenä sähköverkkona ja vaihda jakeluverkkoyhtiön sähkömittarit taloyhtiön 
omiin sähkömittareihin. Vuonna 2018 voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää taloyhtiöissä 
laajaa sähkömittariremonttia, jotta aurinkosähköä voisi hyödyntää taloudellisesti järkevällä 
tavalla. 
 
Takamittaroinnissa osakkailla ei ole enää mahdollisuutta kilpailuttaa tai solmia omia 
sähkösopimuksia. Oma sähkösopimus edellyttää, että mittauksen hoitaa verkkoyhtiö. 
Taloyhtiön omistamista sähkömittareista käsin ei voi solmia omia sähkösopimuksia. 
 
Jokaisella asukkaalla on sähkömarkkinalain pohjalta oikeus valita oma sähkön toimittajansa. 
Näin ollen takamittarointiin siirtyminen edellyttää taloyhtiön osakkailta yksimielisen 
päätöksen, jonka saavuttaminen voi olla käytännössä vaikeaa. Samasta syystä yhden 
mittarin sopimusmalli ei ole välttämättä pysyvä järjestely. Takamittaroinnista eroavan 
osakkaan on kuitenkin maksettava itse muutoksesta aiheutuvat kustannukset. 
 
Olemassa olevissa rakennuksissa verkkoyhtiön sähkömittarien vaihtaminen taloyhtiön omiin 
sähkömittareihin ei ole teknisesti eikä kokonaistaloudellisesti kovin järkevää, koska asukkaat 
ovat jo kertaalleen maksaneet verkkoyhtiön älykkäät sähkömittarit. 

Hyvityslaskentamallin haaste: lainsäädännölliset esteet 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
Kiinteistöverkossa asukkaille kulkevaa aurinkosähköä on kohdeltu vuonna 2019 voimassa 
olevassa lainsäädännössä sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö  

 
9 Tero Ahonen. 11.10.2018. T&T: Sähköverkkoyhtiöiden mittareissa ongelma – omakotitalon 
aurinkoenergia ei päädy kokonaan tuottajan hyödyksi. Saatavissa: 
https://www.tekniikkatalous.fi/blogit/sahkoverkkoyhtioiden-mittareissa-ongelma-omakotitalon-
aurinkoenergia-ei-paady-kokonaan-tuottajan-hyodyksi/01aec147-7c80-379f-8f9b-5d5f3cf7f4f7 
10 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp447259968 

https://www.tekniikkatalous.fi/blogit/sahkoverkkoyhtioiden-mittareissa-ongelma-omakotitalon-aurinkoenergia-ei-paady-kokonaan-tuottajan-hyodyksi/01aec147-7c80-379f-8f9b-5d5f3cf7f4f7
https://www.tekniikkatalous.fi/blogit/sahkoverkkoyhtioiden-mittareissa-ongelma-omakotitalon-aurinkoenergia-ei-paady-kokonaan-tuottajan-hyodyksi/01aec147-7c80-379f-8f9b-5d5f3cf7f4f7
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp447259968
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kulkisi jakeluverkkoyhtiön sähköverkon kautta sähkömarkkinoille myytäväksi.11 
Kiinteistöverkossa asukkaille kulkeva aurinkosähkö on ollut käytännössä sama kuin että 
asiakas ostaa vastaavan määrän sähköenergiaa sähkömarkkinoilta, vaikka aurinkosähkö on 
kulkeutunut asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä 
jakeluverkkoyhtiön sähköverkossa. Näin pientuotannon jakaminen oman kiinteistöverkon 
sisällä jakeluverkkoyhtiön omistamilla sähkömittareilla ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. 
Tämä on tyypillisesti rajoittanut pientuotannon oman käytön vain taloyhtiön kiinteistösähköön 
tai vaihtoehtoisesti yksittäiseen käyttöpaikkaan.  
 
FinSolar-hankkeessa toteutettujen haastattelujen mukaan hyvityslakentamallin este on 
erityisesti mittauslaitedirektiivin näyttövaatimus ja kiinteistöverkoissa pientuotannon 
jakamisen sallivan lakipykälän puute.  
 
FinSolar -hankkeen selvityksen perusteella mittauslaitedirektiivin12 näyttövaatimus on 
hyvityslaskentamallin lisäksi haaste myös sähkön pörssisopimusten, verkkoyhtiöiden 
tehotariffien ja pientuotannon tuntinetotuksen kannalta. Mittauslaitedirektiivin lähtökohtana 
on, että kuluttajien pitäisi pystyä tarkistamaan sähkön oston perusteena olevat mittaustiedot 
mittarin näytöltä, ks. mittauslaitedirektiivin liite I kohta 10.5: “Kulutusmittauksiin tarkoitetun 
mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla 
metrologisesti ohjatulla näytöllä riippumatta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-
ohjatusti. Näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava 
hinta.” Mittauslaitedirektiivin artikla 6 sekä Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden 
olennaisista vaatimuksista 21.12.2016/143213, 2 § toteaa, että mittauslaitteen on täytettävä 
direktiivin liitteessä I säädetyt olennaiset vaatimukset.  
 
Hyvityslaskennassa ja tasejakson sisäisessä netotuksessa taseselvitys perustuu sähkön 
mittaustietojen perusteella laskettuihin tuntimittausarvoihin, joissa käyttöpaikan sähkön 
ostosta on vähennetty käyttöpaikan oman pientuotannon tasejakson sisäinen ylijäämä 
(tuntinetotus) tai osuus samassa kiinteistöverkossa sijaitsevan pientuotannon tasejakson 
sisäisestä ylijäämästä (hyvityslaskenta). Netotuksissa asiakkaalle näytetään 
jakeluverkonhaltijan online-palvelussa mittaustietojen perusteella laskettu netotettu 
taseselvitystieto ja laskutustietoa vastaava tieto. Siten netotusten toteuttaminen edellyttää 
mittaustulosten käsittelyä siten, että niissä poiketaan nykyisistä sähkömarkkinalain14 ja 
mittausasetuksen15 seuraavien pykälien määritelmistä:  

➔ Sähkömarkkinalaki 57 § Jakeluverkonhaltijan laskutus 
"Jakeluverkonhaltijan jakeluverkon käyttäjien laskutus on suoritettava tosiasiallisen 
kulutuksen perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa.” 

➔ Sähkömarkkinalaki 69 § Vähittäismyyjän laskutus 
"Loppukäyttäjälle toimitettu sähkö on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen 
perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa." 

➔ Sähkömarkkinalaki 74 §: Taseselvitys 
"Taseselvityksen tulee perustua sähkön mittaukseen tai mittauksen ja 
tyyppikuormituskäyrän yhdistelmään sekä toimituksia koskeviin ilmoituksiin." 

 
11 Atula, R. & Hildén, M. 2017. Pienimuotoisen aurinkosähkön tuotannon ja myynnin sääntely sekä 
sähkömarkkinat. Ympäristöjuridiikka 4/2017 s. 54–69 
12 Measurement Instrument Directive (MID). Saavavissa: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0022:20091201:FI:PDF  
13 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161432  
14 Sähkömarkkinalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp5157392  
15 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160217 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0022:20091201:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0022:20091201:FI:PDF
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161432
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp5157392
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160217
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➔ Mittausasetus luku 4 1§: "Taseselvityksen tulee perustua tuntimittaukseen. Sähkön 

vähittäismyynnin osalta voidaan jakeluverkossa kuitenkin soveltaa muun 
mittaustavan ja tyyppikuormituskäyrän yhdistelmää siten kuin jäljempänä säädetään." 

➔ Mittausasetus luku 6 8§: Asiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevan tiedon 
hyödyntämiseen: "Verkonhaltijan asiakkaalla on oikeus ilman erillistä korvausta 
saada käyttöönsä omaa sähkönkulutustaan koskeva mittaustieto, jonka verkonhaltija 
on kerännyt asiakkaan sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteistosta."  

 
Hyvityslaskentapalvelun tarjoaminen asiakkaille verkkoyhtiön maksullisena palveluna ei tulisi 
olla haaste, koska sähkömarkkina-asetuksen 5 §:n16 mukaan “Siirtomaksuksi ei katsota 
lisäpalveluista veloitettuja maksuja. Tässä pykälässä tarkoitetaan lisäpalvelulla siirtopalvelua 
täydentäviä erillisiä suoritteita sekä palvelua, joka ylittää tasoltaan Suomessa jakeluverkoissa 
yleisesti noudatettavan palvelutason.” 

Mittauslaitedirektiivin näyttövaatimus on este, vaikka mittarin näyttö ei sovi 
sähkölaskujen tarkistukseen 

Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2018 
 
Mittauslaitedirektiivin mukaisesti pientuottajien pitäisi pystyä tarkistamaan näytöltä 
hinnoittelun perusteena käytetyt sähkön myynti- ja ostomäärät, mutta nykyisin tämä ei ole 
useinkaan mahdollista. Usein taloyhtiöissä sähkömittarit ovat lukitussa sähkökeskuksessa, 
johon kaikilla asukkailla ei ole pääsyä. Ja jos on, niin asukkaat voivat esteettä tarkastella 
naapuriensa henkilötietoja mittarien näytöiltä. 
 
Mittauslaitedirektiivin tavoitteena on käytännössä varmistaa kuluttajan mahdollisuus tarkistaa 
oman sähkölaskun maksuperusteet vertaamalla niitä mittarin näytöllä näkyviin 
mittauslukemiin. Mittarien näytöllä näkyy nyt yleensä kumulatiivinen sähkönkulutus sekä 
mittarin nappeja painamalla näytölle voi saada joissakin tapauksissa aiempia kumulatiivisia 
sähkönmittaustietoja. Esimerkiksi Aidonin mittareille saa näytön selauspainikkeella näkyville 
kokonaisenergian lisäksi kausi- ja aikasiirtoon littyvien tariffirekisterien päivä- ja yöajan sekä 
talviarkipäivän ja muun ajan kulutustiedot.17 FinSolar-hankkeessa ilmeni, ettei mittarin näyttö 
käytännössä sovellu sähkömaksujen tarkistusmenetelmäksi. Mittarin näytöltä ei voi tällä 
hetkellä varmentaa suoraan esimerkiksi seuraavia mittaustuloksia: 
 

● Suurella osalla asiakkaista on kiinteähintaisia sähkösopimuksia, joiden laskutusjakso 
on esimerkiksi 2-4 kuukautta. Nyt mittareiden näytölle ei saa yleensä laskutusjakson 
aikana kulutettua tai tuotettua sähkön yhteismäärää näkyviin jälkikäteen. Kuluttajalla 
on kuitenkin mahdollisuus lukea mittari laskutuskauden alkaessa ja loppuessa. Näin 
saatu tulos on tarkkuudeltaan riittävä laskutuksen varmentamiseksi, eikä tässä 
tapauksessa lukemia tarvitse tallettaa mittarille18.  

 
 

 
 

 
16 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090065 
17 Lukuohje Aidon 6000-sarjan -etäluettaville mittalaitteille. Saatavissa: 
http://www.nurmijarvensahko.fi/wp-content/uploads/6000-
sarjan_mittalaitteen_lukuohje_etakytkentalaitteella_A4.pdf  
18 ks. alaviite 6. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090065
http://www.nurmijarvensahko.fi/wp-content/uploads/6000-sarjan_mittalaitteen_lukuohje_etakytkentalaitteella_A4.pdf
http://www.nurmijarvensahko.fi/wp-content/uploads/6000-sarjan_mittalaitteen_lukuohje_etakytkentalaitteella_A4.pdf
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● Sähkömarkkinoiden tuntihintaan perustuvia tuntihintasopimuksia on jo noin 
seitsemällä prosentilla pienasiakkaista19. Sähköpörssisopimusten tapauksessa 
mittarin näytöltä pitäisi saada tarkistettua esimerkiksi neljän kuukauden tuntikulutus- 
tai tuntituotantolukemat. Tämä ei ole nyt mahdollista edes mittarin nappeja 
painamalla. 

● Verkkoyhtiöstä esimerkiksi Helen Sähköverkko Oy20 ja Lahti Energia21 ovat ottaneet 
käyttöön tehomaksut sähköverkosta otetun huipputehon hinnoittelemiseksi myös 
pienasiakkailla. Mittarin näytöltä pitäisi pystyä varmentamaan vuoden tai 
kuukausittaisen tehopiikin mittauslukema ja tapahtumahetki. Tämä ei ole mahdollista 
edes mittarin nappeja painamalla.  

 
Mittarin näytöltä mittaustulosten katsominen on keino tarkistaa maksuissa mahdollisesti 
tapahtuneet virheet, mikäli mittari toimii oikein ja virhe on tapahtunut tiedonsiirrossa tai 
laskutusjärjestelmässä. Mittauksen varmentamisen tarkoitus on luoda luottamusta kuluttajien 
ja kaupallisten toimijoiden välille. Haasteena on kuluttajien kannalta, etteivät he yleensä 
kykene huomaamaan mahdollisia vikoja pelkästään mittarin näytöltä nähtävien tietojen 
perusteella. Tämä tilanne on jo yleisesti sähköverkkoyhtiössä tiedossa, joten asiakkaiden 
yhteydenottojen pohjalta tutkitaan vikaa laajasti kattaen kuluttajan sähköä kuluttavat laitteet, 
mittarien toiminta ja mittaustiedon käsittelyprosessi. Näin voidaan selvittää, onko 
mahdollinen vika tapahtunut itse mittarissa vai jossain muualla.22 Tutkintaan ryhdytään, kun 
asiakas epäilee laskutuksessa olevan vikaa tai verkkoyhtiö huomaa asiakkaan 
mittaustiedoissa tai laskutuksessa jotain epäilyttävää. Varsinainen sähkömittarin 
vikaantuminen on harvinaista. Esimerkiksi Helen Sähköverkko Oy tarkistaa kenttämittarilla 
tai tutkituttaa laboratoriossa noin yhden mittarin 50 000 sähkömittaria kohden vuosittain.23 
Mikäli syynä on itse mittarin vikaantuminen, niin silloin myös mittarin näyttö näyttää 
vääristyneitä tai virheellisiä mittaustietoja sekä virheelliset mittaustiedot ovat siirtyneet 
tietojärjestelmiin. Viallisten mittarien paikantaminen ja tutkinta toimii Suomessa hyvin, joten 
siltä osin korjaavia toimenpiteitä ei tarvita.  
 
Yleensä energian käyttäjät huomaavat mahdolliset viat poikkeavuuksina sähkölaskuissa, kun 
maksut kasvavat verrattuna aiempiin laskuihin. Tätä ajatellen olisi tärkeää energian käyttäjien 
kannalta, että maksut voisi tarkastaa historiallisten kulutus- ja kustannustrendien seurannan 
ja vertailun perusteella. Tämä on nyt mahdollista kuluttajien internet-palveluissa. Kuluttajien 
tuntikohtaiset osto- ja myynti- sekä tehohuippu- ja laskutusjaksokohtaiset mittaustiedot on 
yleensä mahdollista katsoa yritysten internet-palveluista, kuten esimerkiksi Helenin Sävel 
Plus ja Mobiilipalvelusta24, Elenian Aina-palvelusta25 tai Carunan Energianseuranta-
palvelusta26. Haasteena on kuitenkin, että Tukesin mukaan internet-palvelujen näytöt eivät  

 
19 Energiavirasto 2017. National Report 2017 to the Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators and to the European Comission. 12.7.2017. Saatavissa: 
https://www.ceer.eu/documents/104400/5988265/C17_NR_Finland-EN.pdf/b1048901-ce81-7586-
4a9f-5f9fdb4ce5b8 
20 Helen Sähköverkko Oy. Tuotteet 1.7.2017 alkaen. Saatavissa: 
https://www.helensahkoverkko.fi/palvelut/tuotteet/  
21 Lahti Energia 2016. LahtiWatti asiakaslehti 2/16. 
22 Segerstam Jan. 2017. Kehitysjohtaja, Empower IM Oy. Haastattelu ja sähköpostit 9/2017. 
23 Nousiainen Mika. 2107. Mittauspäällikkö, Helen Sähköverkko Oy. Haastattelut ja sähköpostit 
9/2017. 
24 https://www.helen.fi/sahko/kodit/asiakasedut/savel-plus/  
25 http://www.elenia.fi/aina  
26 https://www.caruna.fi/energiaseuranta  

https://www.helensahkoverkko.fi/palvelut/tuotteet/
https://www.helen.fi/sahko/kodit/asiakasedut/savel-plus/
http://www.elenia.fi/aina
https://www.caruna.fi/energiaseuranta
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voi korvata itse mittarin näyttöä, koska mittarin näytöltä pitäisi pystyä tarvittaessa 
varmentamaan, onko laskutuksessa käytetyt ja internet-palveluissa näkyvät kulutusluvut 
vastaavia kuin itse mittarissa. Internet-palvelujen mittaustietojen hyödyntämisen haasteena 
on, ettei mittaustiedon siirtoketjun luotettavuutta ja tietosuojan tasoa ole verifioitu kolmannen  
 
osapuolen toimesta tai varmistettu osana sähkömittareiden tyyppihyväksyntätestausta27. 
Tukesin näkökulmasta on syytä tarkastella, asettaako mittauslaitedirektiivi sellaisia 
vaatimuksia, joiden täyttäminen estää tiettyjen toimintojen toteuttamisen. Haasteeksi 
nähdään, että verkkoyhtiöt eivät ole aina noudattaneet lakia nykyisiä mittareita hankkiessaan.  
 

 
Kuva: Sähkön mittaustiedon siirtyminen sähkömittarilta laskuiksi28 
 
Sähkömittareista tiedonsiirto luentajärjestelmiin on nyt tietoturvallisuuden osalta riittävällä 
tasolla ainakin niissä tapauksissa, kun mittaustieto siirtyy mobiiliverkkoja pitkin 
luentajärjestelmään (ks. kuva). 
Tietoturvallisuudessa saattaa olla riskejä, kun 
mittaustieto siirtyy sen jälkeen internet-
yhteyksiä pitkin verkkoyhtiöiden 
tietojärjestelmiin.29 Luentajärjestelmästä 
mittaustieto kulkee kuitenkin jo tällä hetkellä 
suojattujen yhteyksien kautta verkkoyhtiöiden 
mittaustiedon hallintajärjestelmiin. Jatkossa 
tiedot viedään verkkoyhtiöiden järjestelmistä 
edelleen Fingridin datahubiin. Näin ollen 
datahub ei tuo lisää varmuutta mittaustietojen 
siirtämiseen, vaan lisää yhden uuden lenkin 
tiedonsiirtoketjuun.30  

 
27 Valkeapää Tuomo ja Koivula Heikki. 2017. Tukes. Haastattelu ja kokousmuistiinpanot 6-10/2017.  
28 Auvinen Karoliina. Graafi saatavissa: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Z1P1sFtrc1Dc8HZGyrpTq8IiL-
M9oe4MRiSXRtBsJzU/edit?usp=sharing  
29 Marjeta Juha. 2017. Toimitusjohtaja, OptiWatti Oy. Haastattelu 18.10.2017. 
30 Nousiainen Mika. 2018. Mittauspäällikkö, Helen Sähköverkko Oy. Haastattelut ja sähköpostit 
1/2018. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Z1P1sFtrc1Dc8HZGyrpTq8IiL-M9oe4MRiSXRtBsJzU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z1P1sFtrc1Dc8HZGyrpTq8IiL-M9oe4MRiSXRtBsJzU/edit?usp=sharing
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Suomessa käytössä olevat sähkömittarit eivät vuonna 2018 kaikissa tapauksissa täytä 
mittauslaitedirektiivin vaatimusta, koska kaikki mittarit eivät tallenna menneitä mittaustietoja 
tarvittavan pitkältä ajalta. Osa mittareista tallentaa mittaustietoja laskutusjakson osalta, mutta 
osa ei.31 Mittarissa tulisi olla aina vähintään yksi mittarin muistiin tallentuva kumulatiivisen 
kulutuksen rekisteri.  Jos on useampia tariffeja tai laskutuksessa käytetty mittaustulos on 
tuntienergia, niin esimerkiksi kullakin tuntienergialukemalla tulisi olla oma rekisterinsä.32 
Nykyisin nämä rekisteritiedot tallentuvat verkkoyhtiöiden tietokantoihin, mutta eivät kaikissa 
tapauksissa jää säilöön mittarien omaan muistiin. Toimijoiden näkökulmasta 
mittauslaitedirektiivi ei selkeästi edellytä tietojen varastointia sähkömittareihin laskutusjakson 
ajaksi. 
 
 

 

  

 
31  Segerstam Jan. 2017. Kehitysjohtaja, Empower IM Oy. Haastattelu 1/2018. 
32 ks. alaviite 6. 
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Kokeilut ja pilotit 
Suomessa on toteutettu useita kerrostalojen 
aurinkosähköprojekteja vuodesta 2016 
alkaen.33 FinSolar-hankkeen suunnitelmana 
oli kokeilla takamittarointi- tai 
hyvityslaskentamallia eri pilottikoihteissa 
Oulussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja 
Lappeenrannassa. 

FinSolar–hankkeessa kokeiltiin 2017-2019 
aurinkosähkön hyvityslaskentamallia 
taloyhtiöissä Helsingissä ja Oulussa 
yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa. 
Hyvityslaskennan pilotointiin oli haettu kokeilulupa Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä 
Energiavirastosta vuonna 2016. Kokeilussa aurinkosähkön hyvityslaskennasta ei peritty 
siirto- eikä palvelumaksuja.  

Hyvityslaskentakokeilu rivitaloyhtiössä Oulussa 
Karoliina Auvinen, 2017 

Oulun Energia pilotoi hyvityslaskentamallia As Oy Kastellinhelmessä kesästä 2016 alkaen. 
Pilotissa taloyhtiö sai täyden hyödyn omasta sähköntuotannosta ilman muutoksia sähkön 
mittaukseen.  

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:stä teknisen neuvonnan esimies Mikko Kylli kehitti 
pilotissa hyvityslaskentamallin. Hyvitysmalli perustuu laskentaan, jossa taloyhtiön 
sähkömittariin kytketty aurinkovoimala kuolettaa ensin taloyhtiön yhteistä kulutusta. 
Ylijäämästä lasketaan osakeomistussuhteiden mukainen hyvitys jokaiselle asunnolle. Kun 
tämä vähennetään asunnon kulutuksesta, saadaan laskennallinen kulutus, jonka verkkoyhtiö 
ilmoittaa osakkaiden sähkönmyyntiyhtiöille laskutusperusteeksi. Verkkoyhtiö laskuttaa 
sähkönsiirrosta saman laskennallisen kulutuksen mukaan. Käytännössä aurinkosähkön 
ylijäämä jyvitetään pienentämään osakkaiden sähkölaskua. 

Lainsäädäntö tai pikemminkin sen puuttuminen asetti omat haasteensa hankkeelle. 
”Verottaja ei ensin ottanut asiaan kantaa, koska ei ollut lainsäädäntöä, jota soveltaa”, sanoi  

 
33 STT info, 16.5.2016: Kutsu avajaisiin: Kerrostaloyhtiöstä tuli aurinkosähkön tuottaja - ensimmäisiä 
asunto-osakeyhtiön investoimia järjestelmiä Suomessa 
Yle Uutiset, 18.5.2016: Haluatko halvemman vastikkeen? Aurinkosähkössä valtava potentiaali 
kerrostalojen energiaratkaisuksi 
Yle Uutiset, 10.8.2016: Jatkossa aurinkopaneeli pihalle vain luvan kera? – "Ei ole loppuun asti 
harkittu" 
Helsingin Sanomat, 19.7.2016: Kerrostaloyhtiöiden aurinkovoimalat ovat vielä harvinaisia: Helsingin 
kantakaupungin ensimmäinen käynnistyi maanantaina 
Tekniikka&Talous, 15.8.2016: Aurinkosähkö tuli kerrostaloon – Luvut paperilla kertovat, miksi 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kutsu-avajaisiin-kerrostaloyhtiosta-tuli-aurinkosahkon-tuottaja---ensimmaisia-asunto-osakeyhtion-investoimia-jarjestelmia-suomessa?publisherId=15585282&releaseId=45835721
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kutsu-avajaisiin-kerrostaloyhtiosta-tuli-aurinkosahkon-tuottaja---ensimmaisia-asunto-osakeyhtion-investoimia-jarjestelmia-suomessa?publisherId=15585282&releaseId=45835721
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kutsu-avajaisiin-kerrostaloyhtiosta-tuli-aurinkosahkon-tuottaja---ensimmaisia-asunto-osakeyhtion-investoimia-jarjestelmia-suomessa?publisherId=15585282&releaseId=45835721
http://yle.fi/uutiset/3-8887939
http://yle.fi/uutiset/3-8887939
http://yle.fi/uutiset/3-8887939
http://yle.fi/uutiset/3-9081631
http://yle.fi/uutiset/3-9081631
http://yle.fi/uutiset/3-9081631
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002911575.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002911575.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002911575.html
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/aurinkosahko-tuli-kerrostaloon-luvut-paperilla-kertovat-miksi-6573402
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/aurinkosahko-tuli-kerrostaloon-luvut-paperilla-kertovat-miksi-6573402
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As Oy Kastellinhelmen isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöintitoimistosta. Lopulta 
verottajalta saatiin ennakkopäätös ja hanke pystyttiin toteuttamaan. 

As Oy Kastellinhelmen yhtiökokouksessa hanke hyväksyttiin yksimielisesti. 
Hyvityslaskennalla varmistui asunto-osakeyhtiölain vaatima osakkaiden tasavertainen 
kohtelu. Kustannukset jäivät alle kymppitonniin ja hankinnan odotettiin maksavan itsensä 
takaisin 10–15 vuodessa. 3,5 kilowatin voimalan vuosituotoksi arvioitiin 3 300 kilowattituntia. 
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Pirttimaan mukaan kyse oli ensisijaisesti 
vastuullisesta edelläkävijyydestä ja uuden toimintamallin luomisesta. Lisäksi hankkeella oli 
imagoarvo taloyhtiölle. Investointi aurinkoenergiaan oli vakavaraisessa taloyhtiössä 
järkevää. 

Oulussa suurin osa taloyhtiöistä on kaukolämmön piirissä. Taloyhtiöiden kannalta kokeilu oli 
kiinnostava, koska malli mahdollistaa suurempien aurinkovoimaloiden rakentamisen. 
Kattopinta-alaa kerros- ja rivitaloissa riittää. Hyvitysmallia pilotoitiin Oulun Energia Siirto ja 
Jakelu Oy:n jakeluverkkoalueella toiveena, että mallista tulisi kansallinen käytäntö. 34 

Hyvityslaskentakokeilu Helsingin Pikku-Huopalahdessa 
Karoliina Auvinen, 2017 

Taloyhtiön asukkaat Helsingin Pikku 
Huopalahdessa kokeilivat aurinkosähkön 
hyvityslaskentamallia. As Oy 
Haapalahdenkatu 11 sijaitsee viihtyisän 
Pikku Huopalahden alueella Helsingissä. 
Taloyhtiössä toteutettiin kattoremontti 
Helsingin Seudun Suunnittelu- ja 
Rakennuttajapalvelu HSSR Oy:n johdolla. 
Jari Kauppinen HSSR Oy:stä kertoi: 
“Meille annettiin hommaksi selvittää, 
kannattaisiko taloyhtiön katolle asennuttaa 
kattoremontin yhteydessä myös aurinkopaneelit. Yhteistyöneuvottelut alkoivat, kun sain 
selville että Aalto-yliopisto ja Helen Sähköverkko Oy etsivät aurinkosähkön 
hyvityslaskentamallin kokeiluun soveltuvaa pilottitaloyhtiötä.” 

Päätös kokeiluun mukaan lähtemisestä ei ollut helppo. Lokakuussa 2016 taloyhtiön hallitus 
kutsui kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa asukkaat äänestivät 
aurinkosähkövoimalan hankinnasta ja pilottitaloyhtiöksi ryhtymisestä. Kysymyksiä heräsi 
erityisesti aurinkosähkön kannattavuudesta, voimalan lumihuollosta ja teknisistä riskeistä. 
Kiinteistösähkön tarpeen ylittävän ja asukkaiden käyttöön tarkoitetun aurinkosähkön osalta 
investoinnin takaisinmaksuaika pitenisi, mikäli kokeilun aikana ei Suomessa tapahdu 
hyvityslaskennan mahdollistavia lainsäädännöllisiä muutoksia. 

Helsingin alueella sähkönjakelusta vastaavan Helen Sähköverkko Oy:n mittauspäällikkö 
Mika Nousiainen esitteli kehitysvaiheessa olevaa pientuotannon hyvityslaskentapalvelua: 
“Haluamme tarjota uusia palveluja asiakkaidemme tarpeisiin. Suurin osa jakelualueemme  

 
34 https://www.oulunenergia.fi/uutiset/oulussa-pilotoidaan-aurinkosahkon-ylijaaman-hyvitysta-
taloyhtion-osakkaille 

https://www.oulunenergia.fi/uutiset/oulussa-pilotoidaan-aurinkosahkon-ylijaaman-hyvitysta-taloyhtion-osakkaille
https://www.oulunenergia.fi/uutiset/oulussa-pilotoidaan-aurinkosahkon-ylijaaman-hyvitysta-taloyhtion-osakkaille
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asiakkaista asuu taloyhtiössä. Etäluettavien 
sähkömittareiden ja hyvityslaskentapalvelun avulla taloyhtiössä asuvat pientuottajat saavat 
saman hyödyn siirtomaksun ja sähköveron osalta kuin omakotitalossa asuvat pientuottajat.” 
As Oy Haapalahdenkatu 11 päätti lähteä mukaan pilottiin, kun vilkkaan keskustelun jälkeen 
enemmistö äänesti myönteisesti. Taloyhtiö budjetoi aurinkovoimalan hankintaa varten 23 000 
euroa. 

Kaikki taloyhtiön asukkaat eivät olleet investoinnin ja kokeilun kannalla siihen sisältyvien 
kustannusten ja lainsäädännöllisten riskien vuoksi. Taloyhtiön isännöitsijänä toimiva Nina 
Maukkonen Talohallinta Management Oy:stä totesi: “Taloyhtiöiden asukkaille on tyypillisesti 
tärkeää, että toteutettavat investoinnit ovat teknisesti turvallisia, laadukkaita ja taloudellisesti 
riskittömiä. Isännöitsijän näkökulmasta olennaista on erityisesti taloyhtiön yhtiöjärjestykseen 
tehtävät muutokset ja niistä päättäminen. Yhtiöjärjestyskirjausten selvittäminen on tärkeä osa 
hanketta.” 

Taloyhtiön asukkaat osoittivat rohkeutta ja edelläkävijyyttä päättäessään lähteä mukaan 
kokeiluun, koska lainsäädännön mukaan aurinkosähkön hyvityslaskenta ei ollut sallittua. 
Hyvityslaskennan tuloksena aurinkosähköä siirretään taloyhtiön katolta asuntoihin 
jakeluverkkoyhtiön mittarien kautta ilman sähkövero- ja siirtomaksuja.  

”Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö siirtyy suoraan taloyhtiön kiinteistöverkon kautta 
asukkaiden käyttöön, joten Helen Sähköverkko ei näe perusteltuna veloittaa asiakkailta 
siirtomaksuja sähköstä, joka ei ole meidän jakeluverkossa käynytkään,” totesi Helen 
Sähköverkon mittauspäällikkö Nousiainen. 

Helmikuussa 2017 taloyhtiö kilpailutti 
aurinkosähkövoimalan toimittajan HSSR 
Oy:n johdolla. Ulla Ala-Ketola lupasi 
taloyhtiön hallituksen puolesta: 
“Taloyhtiömme on pilottikohteena sitoutunut 
toimimaan avoimen tiedon periaatteen 
mukaisesti, jotta muut taloyhtiöt voivat ottaa 
meidän kokemuksista vinkkiä omiin 
samankaltaisiin projekteihin 
tulevaisuudessa. Asukkaana toivon, että 
hankkeen avulla saataisiin purettua 
hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, 
jotka ovat tähän saakka viivästyttäneet kerrostalojen aurinkovoimalainvestointeja.” 

Alle on koottu tiedot taloyhtiön hankintaprosessista, aurinkosähköjärjestelmästä, investoinnin 
kannattavuudesta ja aurinkoenergian käytöstä. Haapalahdenkatu 11:ssa suurin osa 
aurinkovoimalan tuotosta on mennyt kiinteistösähköön eli taloyhtiön yleistilojen sähköön.  

 
Tekniset tiedot 

Rakennuksen tiedot: As.oy Haapalahdenkatu 11 on Hitas-taloyhtiö, jossa asuu yhteensä 56 
asukasta. Taloyhtiöön kuuluu 17 asunnon kerrostalo ja seitsemän asunnon rivitalo. 

Aurinkoenergiajärjestelmän tiedot: Koko 8,74 kWp, sis. 33 kpl paneelia ja 12,5 kWp 
kolmivaiheinen invertteri. Invertteri on suurempi kuin paneelisto vaatisi. Isompi invertteri 
hankittiin, jotta voimalaa on helpompi laajentaa jatkossa. 
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Järjestelmän toimittaja ja asennusvuosi: Green Energy Finland, 2017 

Takuut: Tuotetakuu 15 vuotta, paneelien toimintatakuu ja yli 80 %:n tuottotakuu 25 vuotta, 
invertterin ja kiinnitysjärjestelmän takuu 10 vuotta. 

Taloudelliset tiedot ja kannattavuuslaskelmat 

Kannattavuuslaskelmissa35 on mukana aurinkosähköjärjestelmän ja hyvityslaskentapalvelun 
kustannukset, mutta ei projektin hallinnointikustannuksia, koska investointi toteutettiin osana 
taloyhtiön kattoremonttia. 

Kannattavuuslaskelman lähtötiedot aurinkosähköjärjestelmän asennuskohteesta ja 
vertailukustannuksista: 

● Sähköenergian ostohinta 4.00 snt/kWh36 
● Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta 3.28 snt/kWh37 
● Pientuotannon siirtomaksu 0 snt/kWh (Helen Sähköverkko ei peri 0,07 snt/kWh 

pientuotannon siirtomaksua) 
● Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu 2.253 snt/kWh, luokka I38 
● Ostosähkön arvonlisävero 24% 
● Arvio/oletus vertailuhinnan muutoksesta 0.0%/vuosi 
● Aurinkosähkön asennuskohteen sähkönkulutus 65 000 kWh/v  

Kannattavuuslaskelman lähtötiedot hankittavasta aurinkosähköjärjestelmästä ja sen 
investointikustannuksista: 

● Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona 8.7 kWp 
● Aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -investointikustannus € (laitteet ja 

asennus, myös mahdollinen ALV) €13,00039 
● Investointituet:  Ei 
● Rahoitus: Toteutettiin taloyhtiön yhteisinvestointina, osana taloyhtiön 

vesikattoremonttia ja sen rahoitusta. Taloyhtiö budjetoi aurinkovoimalan hankintaa 
varten 23 000 euroa syksyllä 2016. Rahoituksen korko (ensimmäiset 10 v.) 1.0% 

● Investoinnin tuottovaatimus 0.0%  
● Aurinkosähkön oman käytön osuus 100%   
● Aurinkosähkön ylijäämän myyntihinta 3.0 snt/kWh  
● Invertterien vaihdon kustannus -€1,300.00 euroa / Oletettu tapahtuvan 

aurinkosähköjärjestelmän elinaikana 15. vuotena  
● Vuotuiset ylläpitokustannukset (vakuutukset, huolto tms. kulut) -€0.019 eur/kWh, 

sisältää hyvityslaskentapalvelumaksun noin 10 eur/kk 
● Aurinkosähkön vuosituotto järjestelmän sijainnin mukaan 850 kWh/kWp40 

 
35 Auvinen Karoliina. 2018. Kannattavuuslaskelmat: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smmPKRMsvzbW686OTYIChml9dvhYJNS08rH4E8O3ni0/
edit?usp=sharing  
36 Keravan Energia Oy:n lasku, taloyhtiön kiinteistösähkö 
37 Yleissiirron hinta Helsingissä 1.7.2018 alkaen. Lähde: 
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimusehdot/hsv/1.1.-
s%C3%A4hk%C3%B6n-siirtohinnasto_1.7.2018.pdf  
38 http://vm.fi/energiaverotus 
39 Arvio 7 kpl aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -tarjouksen perusteella  
40 Suomen säteilykartta http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_FI.pdf  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smmPKRMsvzbW686OTYIChml9dvhYJNS08rH4E8O3ni0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smmPKRMsvzbW686OTYIChml9dvhYJNS08rH4E8O3ni0/edit?usp=sharing
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimusehdot/hsv/1.1.-s%C3%A4hk%C3%B6n-siirtohinnasto_1.7.2018.pdf
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimusehdot/hsv/1.1.-s%C3%A4hk%C3%B6n-siirtohinnasto_1.7.2018.pdf
http://vm.fi/energiaverotus
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_FI.pdf
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● Välitulos: aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto alussa 7429 kWh  
● Aurinkovoimalan vuosittainen sähköntuotannon vähenemä -0.5%/v41 

Taulukko: Aurinkosähkön tuotto- ja talouslaskelmat elinkaaren aikana 
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0 0.0 € 
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€ 

-
€13,00
0  -13,000 €     0  

1 878 € -141 € €737 -94.3% -12,263 € 
-12,149 
€ 1 
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€ 

0.030 
€ 7429  

5 861 € -138 € €722 -31.5% -9,352 € -9,364 € 1 
0.118 
€ 

0.030 
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0.372 
€ 

10 839 € -135 € €705 -9.6% -5,793 € -6,110 € 1 
0.118 
€ 

0.030 
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0.198 
€ 

15 819 € -1,432 € -€613 -4.4% -3,623 € -3,623 € 1 
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€ 
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€ 
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€ 
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€ 
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€ 
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€     20   

20744
1  

Yhteenveto kannattavuudesta: Investoinnin nettonykyarvo 30 vuoden pitoajalla 6,280 € ja 
sisäinen korkokanta 3%. Aurinkosähkön omakustannushinta 30 vuoden pitoajalla on noin 8,8 
snt/kWh, kun arvioitu ostosähkön keskimääräinen hinta 30 vuoden aikana on 12 snt/kWh. 

 
41 Wirth Harry. 2015. Recent Facts about Photovoltaics in Germany. Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems ISE https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-
en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf  
 

https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf
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Aurinkoenergiainvestoinnin päätöksenteko- ja hankintaprosessi 

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaprojekti: Aurinkopaneelien hankinta toteutettiin 
taloyhtiössä vesikattoremontin yhteydessä. Projekti toteutettiin Helsingin Seudun 
Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy:n johdolla. HSSR Oy selvitti, kannattaisiko 
taloyhtiön hankkia aurinkosähköjärjestelmä sekä hoiti aurinkosähköjärjestelmän 
kilpailutuksen ja asennuksen valvonnan kattoremontin yhteydessä. 

Rakennuslupa: Taloyhtiön vesikattoremonttia varten haettiin Helsingin kaupungin 
rakennusvalvonnasta rakennuslupa. Aurinkovoimala oli mukana lupahakemuksessa yhtenä 
kattoremontin osana. Jo tässä vaiheessa paneelien sijoittelu oli määritelty katolle siten, että 
sähköjohdot ja -kytkennät voidaan tehdä mahdollisimman helposti ja asennuspaikka katolla 
on mahdollisimman optimaalinen auringon säteilyn ja aurinkosähkön käytön kannalta. 
Suunnitelmassa huomioitiin, että vesikaton lumiesteet ovat myös riittävät paneelien 
näkökulmasta. 

Investointipäätös: Lokakuussa 2016 taloyhtiön hallitus kutsui kokoon ylimääräisen 
yhtiökokouksen, jossa asukkaat äänestivät aurinkosähkövoimalan ostamisesta ja 
pilottitaloyhtiöksi ryhtymisestä. Taloyhtiö päätti lähteä mukaan pilottiin, kun vilkkaan 
keskustelun jälkeen enemmistö äänesti myönteisesti. 

Aurinkovoimalan mitoitus ja aurinkosähkön hyödyntäminen: Taloyhtiön aurinkovoimala 
mitoitettiin siten, että yli 80% aurinkosähköstä kuluu taloyhtiössä kiinteistösähkön 
kulutukseen, kuten koneelliseen ilmanpoistoon, pesutupaan sekä porraskäytävien ja 
säilytystilojen valaistukseen. Alle 20% aurinkosähköstä jaetaan asukkaiden käyttöön 
hyvityslaskentamenetelmällä. Aurinkosähköjärjestelmän tuotto on sen verran vähäistä 
suhteessa koko taloyhtiön kulutukseen, että jakeluverkkoon syötettävää ylijäämäsähköä ei 
synny. Voimalaan hankittiin isompi invertteri, jotta voimalan kokoa voidaan myöhemmin 
kasvattaa asukkaiden tarpeisiin, mikäli pilotoitava hyvityslaskentamalli saisi viranomaisten 
hyväksynnän. 

Hyvityslaskentasopimus ja aurinkosähkön jakaminen asukkaille: As Oy Haapalahdenkatu 11 
ja Helen Sähköverkko Oy solmivat sopimuksen aurinkosähkön hyvityslaskennasta ja 
jyvityksestä taloyhtiön asukkaille toukokuussa 2017. Sopimuksen hoiti taloyhtiön hallituksen 
valtuutuksella isännöitsijä Talohallinta Management Oy. Hyvityslaskentasopimus on 
voimassa toistaiseksi. FinSolar -kokeilun ajan Helen Sähköverkko Oy tarjoaa taloyhtiölle 
hyvityslaskentapalvelun maksutta. Kokeilun jälkeen, mikäli hyvityslaskenta saa 
viranomaisten hyväksynnän, palvelun kaavailtu hinta taloyhtiölle on noin 10 euroa 
kuukaudessa. 

Aurinkosähkön jakoperusteena on osakkeiden määrä yhtiöjärjestyksen mukaisesti, jolloin 
isompien asuntojen jako-osuus on suurempi kuin pienten asuntojen. Näin ei myöskään ollut 
tarvetta tehdä muutoksia taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, koska aurinkosähkön jakoperuste 
vastaa asunto-osakelaissa ja taloyhtiön nykyisessä yhtiöjärjestyksessä määriteltyä 
kustannusten jakoperustetta. Mikäli taloyhtiössä olisi päädytty johonkin muuhun 
jakoperusteeseen, olisi se pitänyt määrittää ja päivittää taloyhtiön yhtiöjärjestykseen. 

Aurinkosähköjärjestelmän verkkoonkytkentä: Taloyhtiön isännöitsijä teki ennen järjestelmän 
asennusta ja verkkoonkytkentää sähköisen ilmoituksen pientuotannosta42 Helen  

 
42 https://www.helensahkoverkko.fi/sahkoliittymat/pientuotannon-liittaminen 

https://www.helensahkoverkko.fi/sahkoliittymat/pientuotannon-liittaminen
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Sähköverkko Oy:lle. GEF Oy asensi aurinkosähköjärjestelmän taloyhtiön katolle ja kytki sen 
tuotantoon kesäkuussa 2017. 

Helen Sähköverkko Oy:n kanssa laadittiin verkkopalvelusopimuksesta erillinen 
pientuotannon verkkoonkytkentäsopimus siten, että siihen sisältyy myös mahdollinen 
pientuotannon siirto taloyhtiön kiinteistöverkosta jakeluverkkoon. Helen Sähköverkko Oy ei 
peri pientuotannon siirrosta maksua, vaikka sähkömarkkina-asetuksen mukaan verkkoyhtiöt 
voivat periä tuotannon siirrosta keskimäärin 0,07 snt/kWh vuodessa. Käytännössä 
Haapalahdenkatu 11 asunto-osakeyhtiön aurinkovoimala on mitoitettu niin pieneksi, ettei 
ylijäämää käytännössä siirry kiinteistöverkosta jakeluverkkoon edes aurinkoisina ja kirkkaina 
kesäpäivinä. 

Sähköenergiasopimuksen päivittäminen: Kun aurinkosähköjärjestelmä oli asennettu ja 
kytketty verkkoon, isännöitsijä Talohallinta Management Oy ilmoitti taloyhtiön nykyiselle 
sähköntoimittajalle taloyhtiön ryhtymisestä pientuottajaksi. Sähköyhtiötä ei tässä vaiheessa 
kilpailutettu, koska taloyhtiöllä on voimassa Keravan Energia Oy:n kanssa määräaikainen 
sähkösopimus. Näin ollen nykyinen sähköntoimittaja päivitti sähkösopimuksen niin, että 
sopimus kattaa myös aurinkosähkön mahdollisen ylijäämän ostamisen. Määräaikainen 
sopimus päättyy vuoden 2019 lopussa, jonka jälkeen taloyhtiön sähkösopimus kilpailutetaan 
niin, että yhtenä lähtökohtana on saada pientuotannolla saavutettavasta ostoenergian 
säästöstä mahdollisimman hyvä taloudellisen hyöty. 

Järjestelmän huolto: Useampi aurinkosähkötarjouksen antanut yritys tarjosi järjestelmän 
toimittamisen lisäksi myös sen oheen huoltosopimusta. Taloyhtiössä kuitenkin päätettiin, 
ettei huoltosopimusta oteta, koska aurinkosähköjärjestelmän huoltotarve on niin vähäinen. 
Hallitus totesi, ettei esimerkiksi lunta tai siitepölyä puhdisteta paneelien päältä erikseen vaan 
odotetaan, että lumi sulaa itsestään ja sadevesi puhdistaa paneelit. 
Aurinkosähköjärjestelmän toimittaja GreenEnergy Finland Oy tarjosi taloyhtiölle testattavaksi 
GEF Vision -palvelun, josta voi tarkastella aurinkosähköjärjestelmän tuottoa lähes 
reaaliajassa. Näin ollen todettiin, että aurinkovoimalan tuotannon ja toiminnan tarkkailu 
hoidetaan itse, koska kaikki taloyhtiön asukkaat voivat tarkkailla aurinkovoimalan tuotantoa 
netistä. Tuotantotietojen pohjalta on mahdollista huomata, mikäli voimalaan tulisi jokin vika. 

Vakuutus: Taloyhtiö on ilmoittanut aurinkosähköjärjestelmän mukaan kiinteistövakuutuksen 
piiriin. Aurinkovoimala ei ole vaikuttanut vakuutuksen hintaan mitenkään.43 

Hyvityslaskentakokeilu Helsingin Herttoniemessä: 
“lahjoitan ylijäämäsähköt naapureilleni” 
Karoliina Auvinen, 2017 

Energia-asiantuntija ja keksijä Janne Käpylehto asensi ensimmäisenä Suomessa 
aurinkosähköjärjestelmän omaan käyttöönsä kerrostalossa vuonna 2014. Voimalan koko on 
3,5 kilowattia ja se on liitetty huoneiston sähkömittariin. Käytännössä suurin osa voimalan 
tuottamasta aurinkosähköstä on mennyt myyntiin. 

 
43 Kauppinen Jari, suunnittelija. Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy, 
Helsinki.  
Maukkonen Nina, isännöitsiijä. Talohallinta Management Oy, Helsinki.  
Nousiainen Mika, mittauspäällikkö. Helen Sähköverkko Oy.  
Haastattelut ja sähköpostit 6-10/2017. Haastattelijana Karoliina Auvinen. 
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Janne Käpylehto totesi: “Kerrostaloissa 
aurinkosähkön hyödyntäminen 
kiinteistösähköön onnistuu nykyisin 
helposti, mutta asukkaiden osalta 
aurinkosähkön kannattavuus edellyttäisi 
takamittarointia. Käytännössä sitä on 
haastavaa saada taloyhtiöiden 
päätöksenteosta läpi mm. kustannusten 
vuoksi, joten hyvityslaskenta olisi kätevämpi 
malli. Aurinkosähkö kiinnostaa ihmisiä 
valtavasti, joten poliitikkojen olisi hyvä 
ratkaista hyvityslaskentaan liittyvät 
lainsäädännölliset haasteet. Haluan edistää 
hyvityslaskentaa olemalla 
kokeiluhankkeessa mukana niin, että 
lahjoitan omasta aurinkovoimalasta 
myyntiin menevät sähköt naapureilleni!” 

Takamittarointipilotteja ei toteutettu 
Samuli Honkapuro ja Karoliina Auvinen, 2018 

Jyväskylän Kankaan alueella Skanskan uudisrakennuskohteisiin harkittiin aurinkosähkön 
takamittarointimallia ja hyvityslaskentamallia. Hyvityslaskentamallin pilotointi ei ollut 
Jyväskylässä mahdollista, koska alueen verkkoyhtiö JE-Siirto Oy:llä ei ollut mahdollisuutta 
tarjota hyvityslaskentaa pilottikohteisiin. Takamittarointimalli taas todettiin sopimattomaksi, 
koska yhtiöjärjestystä olisi pitänyt muuttaa jo ennen asuntojen myyntiä ja asukkaiden omaa 
päätäntävaltaa. Tuleville asunnon omistajille haluttiin jättää mahdollisuus oman 
sähkösopimuksen kilpailuttamiseen ja solmimiseen, joten takamittarointipilottia ei toteutettu. 

Lappeenrannan seudun opiskelija-
asuntosäätiö LOAS:n kerrostaloissa on 
mielenkiintoisia energiaratkaisuja. LOAS on 
panostanut merkittävästi rakennusten 
energiatehokkuuteen44 ja asennetuista 
aurinkopaneeleista on positiivisia 
kokemuksia45. Loasin Timppa -talossa on 
mahdollisia aurinkosähköinvestointeja 
silmällä pitäen suorat varaukset 
aurinkosähköasennuksiin. Loasin Seppo -
talossa on 9 kW aurinkosähköjärjestelmä.46 
Asukkailla on omat sähköliittymät ja vesi 
laskutetaan kulutuksen mukaan. Lappeenrannan LOAS:n takamittarointipilotteja ei 
kuitenkaan toteutettu henkilöresursseihin liittyvistä haasteista johtuen. 

 
44 http://www.loas.fi/fi/energiatehokkuus-osa-asumiskokemusta 
45 http://yle.fi/uutiset/3-7960174 
46 Tuotantotilastot 
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=dd8ff11b-527b-
4a97-b904-4ee730b040bc&plant=0f9ff4cb-b6d3-4930-816b-059027fbee3a&splang=en-US 

http://www.loas.fi/fi/energiatehokkuus-osa-asumiskokemusta
http://yle.fi/uutiset/3-7960174
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=dd8ff11b-527b-4a97-b904-4ee730b040bc&plant=0f9ff4cb-b6d3-4930-816b-059027fbee3a&splang=en-US
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=dd8ff11b-527b-4a97-b904-4ee730b040bc&plant=0f9ff4cb-b6d3-4930-816b-059027fbee3a&splang=en-US
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Jatkokokeilu ei saanut Energiaviraston hyväksyntää 
Karoliina Auvinen, 2019 
 
FinSolar -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa sovittiin huhtikuussa 2019, että 
hyvityslaskentakokeilua pyritään laajentamaan lainsäädäntöuudistusten sekä alan 
kehityksen tukemiseksi. Tämän seurauksena FinSolar-hanke toteutti 6-9/2019 yhteistyössä 
Energiateollisuuden kanssa verkkoyhtiöille kyselyn, jossa tiedusteltiin verkkoyhtiöiden 
halukkuutta osallistua kokeiluun, jossa pilotoidaan ja testataan pientuottajien tasejakson 
sisäistä netotusta sekä kiinteistöverkkojen sisäisten energiayhteisöjen hyvityslaskentaa. 
Kyselyyn vastasi 36 yhtiötä, joista 12 yhtiötä ilmaisi halukkuutensa osallistua kokeiluihin. 
Kiinteistöverkon sisäiseen hyvityslaskentapalvelun kokeiluun osallistuvia verkkoyhtiöitä oli 11 
ja pilottikohteiden arvioitu maksimimäärä 30.12.2023 mennessä oli yhteensä 367. 
Pientuottajien tuntinetotuskokeiluun halusi osallistua 11 verkkoyhtiötä ja netotuksen piiriin 
olisi päässyt vajaa 15 000 pientuottajaa 30.12.2023 mennessä.  
 
FinSolar-hanke laati yhtiöiden kanssa yhteistyössä Energiavirastolle lausuntopyynnön, jolla 
tiedusteltiin viraston kantaa kokeilun toteutukseen. Kokeilun valmistelusta vastasi Aalto-
yliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Kokeilu olisi toteutettu osana 
Tampereen yliopiston, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistä Business 
Finlandin rahoittamaa ProCemPlus -hanketta. Kokeilussa mukana olevien verkkoyhtiöiden 
kokemuksia olisi hyödynnetty kansallisesti energiayhteisöjen palvelu- ja tiedonvaihdon 
kehittämisessä sekä aihepiirin tutkimuksessa.  
 
Netotuskokeilussa verkkoyhtiöt olisivat tarjonneet ja testanneet kuluttajille suunnattavaa 
tuntinetotusta ja hyvityslaskentamallia nykyisten sähkömittareiden mittaustietojen perusteella 
joko omissa tietojärjestelmissään tai hankkimalla palvelun alihankintana 
tietojärjestelmäpalvelun tarjoajalta. Kokeilu olisi toteutettu aikajakson 1.12.2019 - 30.12.2023 
sisällä. 
 
Energiaviraston vastine lausuntopyyntöön oli kielteinen todeten, ettei Energiavirastolle ole 
valtuuksia sallia kokeilua lausuntopyynnössä esitetyllä tavalla ja laajuudessa.  
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Selvityksiä 

Kysely asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille: 
aurinkosähkö kiinnostaa paljon, mutta yhteishankinnan 
pitäisi olla helppoa 
Karoliina Auvinen, 2018 

Aalto-yliopisto toteutti asunto-
osakeyhtiöiden osakkaille 
aurinkosähkökyselyn 29.5.-23.8.2018. 
Kyselyllä kartoitettiin taloyhtiön 
osakkaiden kiinnostusta aurinkosähkön 
hankintaa kohtaan ja aurinkopaneelien 
ostovalmiutta, kun voimala toteutetaan 
taloyhtiön katolle sijoitettavana 
yhteisövoimalana. 

Aalto-yliopisto toteutti asunto-osakeyhtiöiden osakkaille suunnatun aurinkosähkökyselyn 
osana FinSolar, Smart Energy Transition ja CO2mmunity -hankkeita. Kyselyä47 levitettiin 
sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, LinkedIn) verkostojen kautta sekä Smart 
Energy Transition -hankkeen ja Kiinteistöliiton uutiskirjeiden kautta.  

Vastaajat ja taustatiedot 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 466, joista tuloksissa on mukana 459 vastausta. 
Tuloksissa ei huomioitu taloyhtiön vuokralaisten tai omakotitaloasukkaiden vastauksia. 
Vastaajissa oli mukana: 

● osakkeenomistajia 447 
● asukkaita, jotka ovat samaa ruokakuntaa osakkeenomistajan kanssa 10 
● isännöitsijöitä 7 
● taloyhtiön hallituksen edustajia 193, joista puheenjohtajia 76, hallituksen jäseniä 115 

ja hallituksen varajäseniä 2 

  

 
47 Aurinkosähkökysely: https://goo.gl/forms/kLQ9m6rVtlPVqCAJ3 

https://goo.gl/forms/kLQ9m6rVtlPVqCAJ3
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Vastaajien ikäjakauma: 

 

 

Vastaajien ammatteja: 

 

 

Vastausten maantieteellinen jakauma: 
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Kysymykset ja vastaukset 

1. Kuinka kiinnostunut olet aurinkosähkön hankinnasta? 
 

 

2. Lue esimerkkikuvaus ja vastaa alle, kuinka kiinnostunut olisit hankkimaan osuuden 
taloyhtiön aurinkovoimalasta: ”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.”  
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3. Jos et ollut kiinnostunut hankinnasta, niin kuinka suuri taloudellisen hyödyn tulisi olla tai 
mikä muu tekijä parantaisi ostohalukkuuttasi? 

Avoimia vastauksia tuli yhteensä 214 kpl, joista kriittisiä kommentteja kyselyn esimerkkiin 
liittyen oli 7 kpl.  

Toiveita taloudellisesta hyödystä mainintojen lukumäärinä: 

● 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 
● Muita ostohalukkuutta parantavia tekijöitä mainittu 57 kpl,  

Lue kaikki avoimet vastaukset raportin liitteestä I.  

4. Mikä osuus taloyhtiösi muista osakkaista olisi arviosi mukaan kiinnostunut 
aurinkovoimalaosuuden hankinnasta? 
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5. Onko taloyhtiössäsi keskusteltu aurinkosähkön hankinnasta? 

 

6. Sallisiko asunto-osakeyhtiön yhtiökokous arviosi mukaan aurinkovoimalan sijoittamisen 
taloyhtiön katolle?  
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7. Jos sinulla olisi mahdollisuus ostaa asunto, jossa on omaa aurinkosähkön tuotantoa, miten 
se vaikuttaisi ostopäätökseesi? 

 

8. Mitä hyötyjä liität aurinkosähkön hankintaan?  

 

Avoimia vastauksia kohtaan Muu: 

● Asialla voi kehuskella kavereille. 
● Ei juuri mikään näistä ole totta 
● ilmastonmuutoksen hillitseminen (toki se liittyy päästöttömyyteen), se mahdollisuus että 

aurinkopaneelit saattaisivat myös hiukan viilentää taloa mikäli niitä olisi katolla riittävästi 
● Haluan edistää energiavallankumousta! 
● Kiinteistön arvoon en usko vaikuttavan, vaikka säästöä tulee. Esim. vuokratontti ei vaikuta 

osakkeen arvoon vuokran suhteessa paljon. 
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● Sähköautojen (meidän taloudessa kaksi) lataaminen 
puhtaalla sähköllä. 

● Hyvä mieli 
● Ilmastopolitiikka 
● ei ydinvoimaa ei turvetta ei metsien hakkuuta 

 
9.Mitä mieltä olet aurinkosähkön hyödyntämisestä taloyhtiöissä? Vapaa sana.  

Avoimia vastauksia oli yhteensä 257 kpl, joista myönteisesti suhtautuvia oli 168 kpl, 
neutraalista tai varauksellisesti suhtautuvia 58 kpl sekä kielteisesti suhtautuvia 29 kpl. Lue 
kaikki avoimet vastaukset raportin liitteestä I.  

Johtopäätöksiä 
 
Taloyhtiön osakkaiden keskuudessa aurinkosähkön hankinta kiinnostaa enemmistöä ja 
ostovalmius on olemassa. Tiedon tarve on suurta ja lisää esimerkkejä kaivataan. 
Ympäristöystävällisyys ja omavaraisuus olivat monille asukkaille tärkeitä aurinkoenergian 
hankintamotiiveja. Lainsäädäntö sekä aurinkosähkön käyttöönotto koettiin haasteellisiksi. 
Aurinkosähkön helppous ja taloudellinen järkevyys olivat tärkeitä tekijöitä, jotta taloyhtiöiden 
päätöksenteossa voidaan saavuttaa enemmistön tuki. Aurinkosähkön taloudellisuus 
korostuu hankintakriteerinä yhteispäätöksenteossa.48 

Arvonlisäveroselvitys: aurinkosähkön tuotantomallit ja 
sähköajoneuvojen latausmallit 
Karoliina Auvinen, 2019 

FinSolar-hankkeessa selvitettiin, miten asunto-osakeyhtiöiden arvonlisäverovelvollisuus 
määräytyy erilaisten aurinkosähkön tuotantomallien ja sähköjoneuvojen latausmallien 
kohdalla. Veroasiantuntijoiden suosituksesta selvitys laaditaan tekemällä ALV:sta 
ennakkoratkaisupyyntö keskusverolautakunnalle (KVL) FinSolar-hankkeen 
yhteistyöverkostossa mukana olevan taloyhtiön, oululaisen As.Oy Tiedonkaarenportin 
nimissä.  

Selvityksen tavoitteena oli selkeyttää kaikille suomalaisille asunto-osakeyhtiöille, millä tavoin 
arvonlisäverokysymykset kannattaa huomioida ja hoitaa, kun taloyhtiöihin hankitaan 
aurinkosähköä ja/tai sähköautojen latauspisteitä. 

Keskusverolautakunnalle toimitettiin ennakkoratkaisupyyntö 3.12.2018 alla olevassa 
muodossa. Siinä ei ole mukana kevään 2019 aikana KVL:lle toimitettuja lisätietoja, 
täydennyksiä ja korjauksia, joita toimitettiin ennakkoratkaisupyynnön käsittelyä varten 
Keskusverolautakunnalle useita kertoja kevään 2019 aikana: 

 

 
48 Ks. myös Aalto-yliopiston tiedote 29.8.2018: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lahes-puolet-
taloyhtioiden-asukkaista-haluaisi-hankkia-aurinkosahkoa-yleistyminen-vaatisi 
 

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lahes-puolet-taloyhtioiden-asukkaista-haluaisi-hankkia-aurinkosahkoa-yleistyminen-vaatisi
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lahes-puolet-taloyhtioiden-asukkaista-haluaisi-hankkia-aurinkosahkoa-yleistyminen-vaatisi
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lahes-puolet-taloyhtioiden-asukkaista-haluaisi-hankkia-aurinkosahkoa-yleistyminen-vaatisi
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ENNAKKORATKAISUPYYNTÖ ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDESTA 

As Oy Tiedonkaarenportti hakee ennakkoratkaisua aurinkosähkön omaan käyttöön ja 
ylijäämään sekä sähköautojen latauspalvelujen käyttöönottoon liittyen. 

Nykytilanteessa asunto-osakeyhtiö ostaa sähköyhtiöltä sähkön, jota käytetään kiinteistön 
sähköntarpeeseen. Lisäksi jokaisella asukkaalla on oma sähkösopimus valitsemansa sähköyhtiön 
kanssa, jolla katetaan huoneistojen sähköntarve. Huoneistojen sähkönkulutus mitataan erikseen. 

Oman uusiutuvan sähköntuotannon käyttö ja jakelu asunto-osakeyhtiön kiinteistöverkon 
sisällä 

Aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua sähköä voidaan käyttää kiinteistön sähköntarpeeseen sekä 
huoneistojen sähkönkulutukseen asunto-osakeyhtiössä. As Oy Tiedonkaarenportti harkitsee  
aurinkosähkön hankkimista hyvityslaskentamallilla. Asunto-osakeyhtiö ei ole nykyisin ALV-
rekisterissä, joten ennen toiminnan aloittamista halutaan varmistaa, miten hyvityslaskentamalli 
vaikuttaa asunto-osakeyhtiön arvonlisäverovelvollisuuteen. 

Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja STEK:n FinSolar taloyhtiökokeilu -
hankkeessa pilotoidaan aurinkosähkön hyvityslaskentamallia, jossa asunto-osakeyhtiön 
aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä ohjataan huoneistoihin, jolloin se pienentää 
huoneistojen asukkaiden sähköntarvetta omien sähkösopimusten osalta. 

Aurinkosähköjärjestelmän omistajana ja sähkön pientuottajana toimii asunto-osakeyhtiö. 
Aurinkosähkö jaetaan asuntojen käyttöpaikoille jakeluverkkoyhtiön hyvityslaskentaohjelmistolla  
asunto-osakeyhtiön omassa kiinteistöverkossa ennen aurinkosähkön ylijäämän syöttämistä 
jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon. FinSolar -pilottihankkeessa hyvityslaskennan toteuttaa 
jakeluverkkoyhtiöt Helen Sähköverkko Oy Helsingissä sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 
Oulussa.   

Sähkön tuotantolaitteisto on fyysisesti kytketty asunto-osakeyhtiön kiinteistösähkömittariin. 
Sähkömittarissa on kolme rekisteriä ja vaihetta. Aurinkosähkö kuluu ensin asunto-osakeyhtiön 
yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytävien, hissin, pesutuvan ja pyörävajan sähkönkulutukseen. 
Aurinkosähkön ylijäämän osalta tuotantotiedot rekisteröityvät mittariin. Rekisterien tuntilukeman 
määrän verran aurinkoenergiaa jaetaan laskennallisesti kiinteistöverkon liityntäpisteen takana 
oleville käyttöpaikoille kiinteistöverkon sisällä. 

Jakeluverkkoyhtiöt omistavat taloyhtiöissä käytössä olevat mittarit. Jakeluverkkoyhtiöt ovat 
luonnollisia monopoleja ja nämä sähkömittarit ovat maksettu osana kaikkien jakeluverkon käyttäjien 
liityntä- ja verkkopalvelumaksuja. Sähkömarkkinalain mukaan kuluttajilla on oikeus kilpailuttaa 
sähköenergian myyntiyhtiöt ja käytännössä oman sähkösopimuksen solmiminen edellyttää, että 
kuluttajalla on jakeluverkonhaltijan mittari. Jakeluverkkoyhtiön toteuttama hyvityslaskenta siten 
mahdollistaa asukkaille omien sähkösopimusten solmimisen samalla kun he voivat hyödyntää 
asunto-osakeyhtiön aurinkopaneelien sähköntuotantoa omilla käyttöpaikoillaan. 

Hyvityslaskenta suoritetaan jakeluverkkoyhtiön tietojärjestelmässä tasejaksoittain. Tasejakson 
pituus sähkömarkkinoilla on nykyisin tunti ja tulevaisuudessa 15 minuuttia. Hyvityslaskennalla 
aurinkosähkön tuotanto jaetaan ensisijaisesti kiinteistön oman sähköverkon sisällä ja sen jälkeen 
ylijäämä syötetään jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon. Tällä tavoin aurinkosähkö liikkuu 
sähköjohdoissa myös fyysisesti, eli elektrodit ohjautuvat asunto-osakeyhtiön omissa sähköjohdoissa 
ensin omaan kulutukseen ja vasta sen jälkeen eteenpäin jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon. 

Hyvityslaskentamallissa asunto-osakeyhtiön kiinteistömittarista osakkaiden käyttöpaikoille jaettava 
energia luovutetaan vastikkeetta. Asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat 
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aurinkosähköjärjestelmän hankinnan samassa suhteessa kuin he maksavat vastikkeita, ja säästävät 
aurinkosähkön avulla ostosähköä samassa suhteessa. Voimalan tuotanto parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta, koska tuotanto vähentää asunto-osakeyhtiössä ostoenergian tarvetta ja 
aurinkovoimala voi myös parantaa yhtiön energialuokitusta energiatodistuksessa. 

Kysymys 1: Onko asunto-osakeyhtiö arvonlisäverovelvollinen kiinteistön oman sähköverkon 
sisällä tapahtuvasta: 

● asunto-osakeyhtiön voimalan tuottaman sähkön luovutuksesta vastikkeetta 
osakkaiden omaan käyttöön? Voimalan hankintahinnasta on maksettu arvonlisävero. 
Mikäli yhtiö tuottaa sähköä kiinteistön käyttöön ja luovuttaa asukkaiden käyttöön 
vastikkeetta, tuleeko asunto-osakeyhtiön tällöin suorittaa arvonlisäveroa 
tuottamansa aurinkosähkön osalta? 
Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön välillä on verkkopalvelu- 
ja hyvityslaskentasopimus. Jakeluverkkoyhtiö laskuttaa asunto-osakeyhtiötä sähkön 
siirrosta  ja hyvityslaskentapalvelusta. Asunto-osakeyhtiöllä on pientuottajan sähkösopimus 
ja osakkailla on kullakin omat sähkönostosopimukset. Jos aurinkosähköstä syntyy 
ylijäämää, niin se syntyy asunto-osakeyhtiölle eikä asukkaille. 

● energiayhtiön omistaman voimalan, joka sijaitsee asunto-yhtiön katolla, tuottaman 
sähkön välittämisestä vastikkeetta osakkaiden omaan käyttöön? Asunto-osakeyhtiö 
ostaa voimalasta sähköä pitkäaikaisella PPA-sähkönostosopimuksella (PPA, power 
purchase agreement) 
Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiön ja energiayhtiön välillä on pitkäaikainen 
aurinkosähkön ostosopimus. Asunto-osakeyhtiö maksaa sähköstä sopimuksessa sovitun 
hinnan (snt/kWh tai eur/kk). Lisäksi asunto-osakeyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön välillä on 
hyvityslaskentasopimus, jossa voimalan omistajana toimiva energiayhtiö on myös 
osapuolena. Asunto-osakeyhtiö maksaa hyvityslaskennasta palvelumaksua. Jos 
aurinkosähköstä syntyy ylijäämää, niin hyvityslaskennalla ylijäämä siirretään voimalan 
omistajan sähkön myynniksi verkkoon. 

Pientuotannon ylijäämän välittäminen sähkönmyyntiyhtiölle 

Jos aurinkosähkön tuotanto on suurempi kuin asunto-osakeyhtiön käyttöpaikkojen mittarilukemien 
yhteenlaskettu summa (yhteenlaskettu kulutus) tasejakson sisällä, niin tämä ylijäävä osuus 
tuotannosta siirtyy jakeluverkkoyhtiön sähköverkkoon. Näin voi tapahtua esimerkiksi sellaisina hyvin 
aurinkoisina päivinä, kun samaan aikaan suuri osa asukkaista ei ole kotona. Tällöin asunto-
osakeyhtiö maksaa jakeluverkkoyhtiölle yleensä korvausta tuotannon siirrosta sähköverkkoon. 
Sähköverkkoon syötetyllä sähköllä tulee olla ostaja. Pientuottajan sähkösopimus tulee solmia ennen 
tuotannon verkkopalvelusopimuksen tekemistä jakeluverkkoyhtiön kanssa. 

Esimerkiksi FinSolar-hankkeessa tutkittu taloyhtiökohde maksoi 3,5 kWp:n kokoisesta 
aurinkosähköjärjestelmästä kaikki kulut mukaan laskien 7 100 euroa (sis. ALV) vuonna 2016. 
Aurinkosähköjärjestelmän pitoaika on 30 vuotta, jonka aikana aurinkosähkön tuotannon 
omakustannushinta on Aalto-yliopiston kannattavuuslaskelmien mukaan noin 10,7 snt/kWh. Sähkön 
myyntiyhtiöt maksavat pientuotannosta yleensä 1,5-6 snt/kWh, joten aurinkosähkön tuottaminen 
jakeluverkkoon ja myynti sähköyhtiölle on asunto-osakeyhtiöille tappiollista. 

Kysymys 2: Onko asunto-osakeyhtiö arvonlisäverovelvollinen, jos: 

● ylijäämäsähkö myydään tappiolla sähkönmyyntiyhtiön kautta sähkömarkkinoille? 
 Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiö ja sähkönmyyntiyhtiön välillä on 
pientuotantosopimus, jonka perusteella asunto-osakeyhtiö ostaa sähkönmyyntiyhtiöltä 
sähköä noin 6 snt/kWh hintaan ja sähkönmyyntiyhtiö ostaa asunto-osakeyhtiöltä 
pientuotannon ylijäämän noin 2-5 snt/kWh hintaan. Nämä molemmat erät (osto ja myynti) 
näkyvät samalla laskulla omina kohtinaan siten, että ostoon ja perusmaksuihin on lisätty 
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ALV. Lopullinen maksu määräytyy oston ja myynnin erotuksesta: ((ostoenergia + 
perusmaksut) * alv) - pientuotannon myyntitulot = loppusumma. 

● ylijäämäsähkö luovutetaan sähkönmyyntiyhtiölle ilman korvausta? 
 Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiö ja sähkönmyyntiyhtiön välillä on sähkösopimus, 
johon liittyy ylijäämän tasehallintapalvelu. Pientuotannon ylijäämää ei saa välittää 
sähköverkkoon muutoin kuin tasevastuullisen sähkönmyyjän kautta. Tasevastuu liittyy mm. 
tehotasapainon ylläpitämiseen sähköverkoissa. Tässä sopimuksessa asunto-osakeyhtiö ei 
saa pientuotannon ylijäämästä mitään korvausta (arvo 0 snt/kWh) ja maksaa sähköyhtiölle 
kuluttamastaan sähköstä. 

● ylijäämäsähkön tuotto lahjoitetaan sähkönmyyntiyhtiön välityksellä 
hyväntekeväisyyteen esimerkiksi jollekin vammais-, luonnonsuojelu- tai lasten 
liikuntajärjestölle? 
Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiön ja sähkönmyyntiyhtiön välillä on 
sähkösopimus, jossa ylijäämän osalta on sovittu, että sähkönmyyntiyhtiö kanavoi ylijäämän 
sähkömarkkinoille myynnistä mahdollisesti saamansa tulot hyväntekeväisyyteen. 
Pientuotannon ylijäämää ei saa välittää sähköverkkoon muutoin kuin tasevastuullisen 
sähkönmyyjän välityksellä, joten hyväntekeväisyyskohde pitää määrittää 
sähkönmyyntiyhtiön kanssa yhdessä. Käytännössä ylijäämästä saatavan hyödyn voi 
kanavoida lähinnä sähkönmyyntiyhtiön hyväntekeväisyyskohteisiin. Asunto-osakeyhtiö ei 
saa pientuotannosta itse mitään korvausta (arvo 0 snt/kWh) ja maksaa sähköyhtiölle 
kuluttamastaan sähköstä. 

● sähkönmyyntiyhtiö netottaa aurinkosähkön siten, että myyntiyhtiö vähentää 
ylijäämän asunto-osakeyhtiön kulutuksesta esimerkiksi kolmen kuukauden välein? 
 Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiö ja sähkönmyyntiyhtiön välillä on pientuotannon 
netotussopimus. Asunto-osakeyhtiö ostaa sähkönmyyntiyhtiöltä sähköä noin 6 snt/kWh 
hintaan. Sähkönmyyntiyhtiö pitää rekisteriä pientuotannon määristä ja vähentää tuotannon 
seuraavan laskun ostettavan energian määrästä. Jos esimerkiksi elokuussa aurinkosähkön 
ylijäämää syntyy 100 kWh ja lokakuun laskussa asunto-osakeyhtiön sähkönkulutus on ollut 
10 000 kWh, niin netotussopimuksessa ostettavaa sähköä on 9 900 kWh, koska 
sähkönmyyntiyhtiö on vähentänyt aurinkosähkön ylijäämän määrän yhtiön sähkön 
kulutuksesta. 

● energiayhtiön omistaman voimalan, joka sijaitsee asunto-yhtiön katolla, tuottaman 
sähkön välittämisestä vastikkeetta osakkaiden omaan käyttöön? Asunto-osakeyhtiö 
ostaa voimalasta sähköä pitkäaikaisella PPA-sähkönostosopimuksella (PPA, power 
purchase agreement) 
Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiön ja energiayhtiön välillä on pitkäaikainen 
aurinkosähkönostosopimus. Asunto-osakeyhtiö maksaa sähköstä sopimuksessa sovitun 
hinnan (snt/kWh tai eur/kk). Lisäksi asunto-osakeyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön välillä on 
hyvityslaskentasopimus. Asunto-osakeyhtiö maksaa hyvityslaskennasta palvelumaksua.  
Jos aurinkosähköstä syntyy ylijäämää, niin se syntyy asunto-osakeyhtiölle. 

Sähkön välittäminen asukkaan sähköajoneuvon latauspisteeseen 

Asunto-osakeyhtiön asukkaista osa harkitsee ladattavan sähköajoneuvon hankkimista. Kiinteistön 
sähköjärjestelmä ja sähkömittarit ovat asennettu siten, että latauspisteet olisi kustannustehokkainta 
liittää asunto-osakeyhtiön kiinteistösähkömittariin (ks. kuvan 3. kytkentävaihtoehto 2), koska 
mittarissa on autojen lämmitystolppien johdosta isommat sulakkeet ja valmiit johdotukset 
parkkipaikoille. Muut kytkentävaihtoehdot tulisivat yhtiölle ja sen asukkaille paljon kalliimmaksi. 
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Kuva: Sähköauton latauspisteen kytkentävaihtoehdot: 1) latauspisteen kytkentä asukkaan 
sähkömittariin, 2) latauspisteen kytkentä asunto-osakeyhtiön sähkömittariin sekä 3) 
latauspisteen liittäminen jakeluverkkoon 

Asunto-osakeyhtiön sähkömittarikytkennän tapauksessa latauspisteiden tarvitsema sähkö on 
välttämätöntä välittää osakkaille siten, että sähkön ostokulut tulevat yhtiön sähkösopimukseen ja 
sähkölaskulle. 

Asunto-osakeyhtiön osakkaiden tavoitteena ja periaatteena on toteuttaa sähköautojen lataus 
mahdollisimman vaivattomasti sekä kustannusvastaavasti. Asunto-osakeyhtiön osakkaille on 
tärkeää, että sähköajoneuvojen omistajat maksavat itse ajoneuvon latauksesta aiheutuvat kulut. 

Yksi osakkaistamme harkitsee kuukausiveloituksella toimivan sähköauton latauspalvelun 
hankkimista. Siihen on tarjolla kaksi mallia. Kuukausittainen tasaveloitus kattaa sähköajoneuvon 
latauslaitteet, lataussähkön, sähkön mittauksen ja laskutuspalvelun. Toisessa vaihtoehdossa 
latauspalvelu ei kata lataussähkön kustannuksia, vaan latauspalvelusta perittävän kuukausihinnan 
lisäksi  palveluntarjoaja mittaroi asukkaan käyttämän sähkön ja hyvittää sen taloyhtiölle taloyhtiön 
määrittämään hintaan. 

Osana palvelupakettia palveluntarjoaja hyvittää asukkaan puolesta ajoneuvon sähkönkäytöstä 
aiheutuneet kulut, eli palveluntarjoaja maksaa asunto-osakeyhtiön tilille kuukausittain asiakkaansa 
sähköajoneuvon latauksesta aiheutuneet sähkökulut. Tällä tavoin asunto-osakeyhtiölle ei aiheudu 
osakkaan sähköauton latauksesta kuluja eikä myöskään voittoa - eli taloyhtiölle järjestely on 
vaivaton ja kustannusneutraali. Mikäli asunto-osakeyhtiön pitää itse periä osakkaalta sähkökulut, 
aiheutuu tästä ylimääräistä työtä isännöitsijälle. 

Kolmas vaihtoehto olisi hyödyntää jakeluverkkoyhtiön hyvityslaskentapalvelua siten, että 
jakeluverkkoyhtiö hoitaa sähköajoneuvon latauspisteen alamittauksen. Tällöin 
hyvityslaskentaohjelmistolla voidaan vähentää laskennallisesti sähköajoneuvon lataussähkö 
asunto-osakeyhtiön kuluttamasta sähköstä ja siirtää tämä sähkönkulutus sähköajoneuvon omistajan 
sähkölaskulle alamittauksen avulla. 
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Kysymys 3: Onko asunto-osakeyhtiö arvonlisäverovelvollinen välittäessään sähköä asunto-
osakeyhtiön kiinteistöverkon sisällä ja kiinteistön sähkömittarin kautta osakkaan 
sähköajoneuvon latauspisteeseen, jos 

● osakas maksaa sopimuksensa mukaisesti palveluntarjoajalle latauspistepalvelusta 
ja sähköstä yhden kuukausittaisen kiinteän maksun jolloin latauspistepalvelun 
tarjoava yritys tilittää mittaustietojen perusteella asunto-osakeyhtiölle lataussähkön 
kulut osakkaan puolesta? 
Sopimukset ja laskutus: Sähköauton latauspalvelusopimus laaditaan osakkaan ja 
latauspistepalvelua tarjoavan yrityksen välille. Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa osakkaalle 
sähkönsä hinnan, tilinumeron ja hyväksyy, että hyvitys tulee palveluntarjoajalta osakkaan 
sijaan osana osakkaan palvelusopimusta. Palveluntarjoaja laskuttaa osakasta 
palvelupaketista kuukausittain kiinteällä hinnalla. Palveluntarjoaja palauttaa osakkaan 
puolesta sähköauton latauksesta aiheutuneet sähkökulut asunto-osakeyhtiölle. Asunto-
osakeyhtiö siis maksaa omassa sähkölaskussaan ensin osakkaan sähköauton latauskulut, 
ja saa tämän osuuden palautuksena myöhemmin osakkaan palveluntarjoajalta. 

● osakas maksaa sopimuksensa mukaisesti palveluntarjoajalle latauspistepalvelusta 
kiinteän maksun ja sähköstä kulutuksen mukaisesti vaihtelevan maksun, jolloin 
latauspistepalvelun tarjoava yritys tilittää mittaustietojen perusteella asunto-
osakeyhtiölle lataussähkön kulut osakkaan puolesta? 
Sopimukset ja laskutus: Sähköauton latauspalvelusopimus laaditaan osakkaan ja 
latauspistepalvelua tarjoavan yrityksen välille. Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa osakkaalle 
sähkönsä hinnan, tilinumeron ja hyväksyy, että hyvitys tulee palveluntarjoajalta osakkaan 
sijaan osana osakkaan palvelusopimusta. Palveluntarjoaja laskuttaa osakasta palvelusta 
kuukausittain koostuen kolmesta osasta: latauspalvelun perusosasta, palveluntarjoajan 
mittaroiman sähkön asunto-osakeyhtiön määrittämällä hinnalla ja kilowattipohjaisesta 
laskutuspalvelulisästä. Palveluntarjoaja palauttaa osakkaan puolesta sähköauton 
latauksesta aiheutuneet sähkökulut asunto-osakeyhtiölle. Asunto-osakeyhtiö siis maksaa 
omassa sähkölaskussaan ensin osakkaan sähköauton latauskulut, ja saa tämän osuuden 
palautuksena myöhemmin osakkaan palveluntarjoajalta. 

● Osakas maksaa asunto-osakeyhtiölle sähkö- ja mahdolliset muut latauksesta 
aiheutuneet kaapelointi- ja remonttikulut itse takaisin asunto-osakeyhtiölle ns. 
sähköajoneuvon latausvastikkeena? 
Laskutus: Asunto-osakelyhtiö arvioi asukkaan sähköauton latauksesta syntyvät 
kustannukset taloyhtiölle ja ilmoittaa osakkaalle kk-vastikkeen, jolla kyseiset kustannukset 
katetaan. 

● Asunto-osakeyhtiön kiinteistömittarin sähkösopimus siirretään sähköauton 
latauspalvelun tarjoajalle. Palveluntarjoaja maksaa kiinteistönmittarin sähkölaskut sekä 
laskuttaa sen jälkeen asunto-osakeyhtiötä sekä sähköautoa lataajia heidän omien 
kulutustensa perusteella. 
Sopimukset ja laskutus: Palveluntarjoaja solmii sähkösopimuksen taloyhtiön 
kiinteistömittarin käyttöpaikan osalta. Palveluntarjoaja laatii palvelusopimukset asunto-
osakeyhtiön ja kunkin sähköauton lataajan kanssa. Sähkönmyyntiyhtiö laskuttaa 
palveluntarjoajaa. Palveluntarjoaja laskuttaa puolestaan asunto-osakeyhtiötä ja sähköautoa 
lataajia. 

● Jakeluverkkoyhtiön alamittarilla mitataan sähköauton latauspisteen kulutus. 
Jakeluverkkoyhtiö jyvittää sähköajoneuvon sähkönkulutuksen hyvityslaskennalla 
suoraan osakkaan sähkölaskulle, jolloin taloyhtiön ja asukkaiden laskuilla näkyy 
suoraan omat sähkökulut? 
Sopimukset ja laskutus: Asunto-osakeyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön välillä on verkkopalvelu- 
ja hyvityslaskentasopimus. Jakeluverkkoyhtiö laskuttaa asunto-osakeyhtiötä siirto- ja 
mittauspalvelusta. Mittauspalvelu jyvittää kunkin osakkaan sähköauton kulutustiedot 
alamittauksen perusteella osaksi osakkaan olemassa olevaa sähkösopimusta, joten 
osakkaat maksavat osana omaa sähkösopimusta oman asunnon sekä sähköauton 
latauksen kuluttaman sähkön. Mittauspalvelu vähentää sähköautojen latauksen 
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mittaustiedot asunto-osakeyhtiölle kiinteistömittarin summamittauksesta, jolloin asunto-
osakeyhtiö maksaa omassa sähkölaskussaan vain kiinteistön sähkönkulutuksesta. 

Asunto-osakeyhtiössä määritellään aurinkosähkön ja sähköajoneuvojen latausta koskevat 
toimintamallit ja toteutetaan hankinnat sen jälkeen, kun arvonlisäverotusta koskeva ennakkoratkaisu 
on saatu. Ennakkoratkaisua hyödynnetään myös FinSolar-hankkeen tutkimuksessa ja 
tiedotuksessa. Kiitämme ennakkoratkaisusta etukäteen. 

As Oy Tiedonkaarenportti, Oulu 

 

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu: aurinkosähkön oma käyttö 
taloyhtiöissä ei aiheuta ALV-velvollisuutta 

KVL:n ennakkoratkaisu49 oli taloyhtiöiden 
kannalta hyvin positiivinen. Aurinkosähkön 
hyödyntämistä asukkaiden ja kiinteistön 
omassa käytössä taloyhtiön kiinteistöverkon 
sisällä todettiin taloyhtiön osalta ALV-
vapaaksi toiminnaksi muun muassa 
hyvityslaskentamallin, aurinkosähkön 
ostosopimusmallin (PPA) tai muun 
kiinteistöverkon sisäisen käytön osalta.  
 
Ainoastaan aurinkosähkön ylijäämän myynti 
rahaa vastaan määriteltiin 
ennakkoratkaisussa taloyhtiölle arvonlisäverolliseksi liiketoiminnaksi. Tältä osin 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti keskusverolautakunnan päätöksestä50. 
Ylijäämän ALV-kohtelu eteni siten korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätettäväksi. 
Valituksessa esitetyt perusteet siitä, että ylijäämän myynti ei täytä liiketoiminnan 
tunnusmerkkejä taloyhtiössä, olivat varsin vakuuttavia. Tämän raportin kirjoitushetkeen 
(12/2019) mennessä KHO:n päätös ei ollut vielä saapunut.  
 
KVL:n päätöksen jälkeen usein kysytty kysymys oli: “Kaatuuko taloyhtiöissä aurinkosähkön 
hyödyntäminen siihen, jos KHO ei muuta Keskusverolautakunnan päätöstä?” Aurinkosähkön 
pientuotannon kannattavuuden näkökulmasta Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu oli 
jo alkuperäisessä muodossaan tyydyttävä. Pientuottajat ovat saaneet ylijäämästä 
sähköyhtiöltä tyypillisesti vähäistä korvausta. Itse käytettynä aurinkosähkön arvo on noin 10-
16 snt/kWh, kun sen myynnistä saa tyypillisesti 2-6 snt/kWh. Näin ollen lähinnä omaan 
käyttöön tuotettu aurinkosähkö on taloudellisesti järkevää. Järkevästi mitoitetusta ja 
suunnitellusta taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmästä ei juuri synny ylijäämää.   
Mikäli KVL:n ennakkoratkaisu jää voimaan, aurinkovoimalan kannattaa suunnitella siten, että 
oman käytön osuus on mahdollisimman korkea. Jos kiinteistössä on lämpöpumppuja,  

 
49 Keskusverolautakunnan päätöksestä tiivistelmä Edilex: 
https://www.edilex.fi/kvl/20190028?fbclid=IwAR1jFS9v3AMo9PKt38HK1INlo7novyXc8poDdvwIRJwV
2NUGcj95Iv_eNPA ja Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu kokonaisuudessaan 
https://www.slideshare.net/FinSolar/alv-ennakkoratkaisu-aurinkoshkn-tuotanto-ja-shkautojen-lataus-
taloyhtiiss-2019 
50 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus aurinkosähkön ylijäämän myyntiä koskien 
https://www.slideshare.net/FinSolar/alv-ennakkoratkaisu-ja-valitus-2019 

https://www.edilex.fi/kvl/20190028?fbclid=IwAR1jFS9v3AMo9PKt38HK1INlo7novyXc8poDdvwIRJwV2NUGcj95Iv_eNPA
https://www.edilex.fi/kvl/20190028?fbclid=IwAR1jFS9v3AMo9PKt38HK1INlo7novyXc8poDdvwIRJwV2NUGcj95Iv_eNPA
https://www.slideshare.net/FinSolar/alv-ennakkoratkaisu-aurinkoshkn-tuotanto-ja-shkautojen-lataus-taloyhtiiss-2019
https://www.slideshare.net/FinSolar/alv-ennakkoratkaisu-aurinkoshkn-tuotanto-ja-shkautojen-lataus-taloyhtiiss-2019
https://www.slideshare.net/FinSolar/alv-ennakkoratkaisu-ja-valitus-2019
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lämminvesivaraaja tai sähköautoja, aurinkosähkön ylijäämällä voi esimerkiksi lämmittää 
taloyhtiön käyttövettä, jäähdyttää tiloja ja ladata sähköautojen akkuja. Mikäli taloyhtiö ei ole 
valmiiksi ALV-rekisterissä esimerkiksi vuokrattavan huoneiston takia ja ylijäämää syntyy 
vähän, niin voi olla kannattavampaa antaa ylijäämä pois vastikkeetta kuin ryhtyä ALV-
byrokratiaan vähäisten sähkönmyyntitulojen vuoksi. Ennakkoratkaisun mukaan taloyhtiö voi 
välttyä ALV-rekisteristä lahjoittamalla aurinkosähkön ylijäämän vastikkeetta sähköyhtiölle tai 
yhtiön kautta hyväntekeväisyyteen.  

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu sähköautojen latausmalleista: 
asukkaan latauspalvelu ei aiheuta taloyhtiölle ALV-velvollisuutta 

Keskusverolautakunnan päätös oli sähköautoilun kannalta hyvä: asukkaan latauspalvelu ei 
aiheuta taloyhtiöille 
arvonlisäverovelvollisuutta. Sähköajoneuvot 
lisääntyvät taloyhtiöiden asukkaiden 
keskuudessa. Moneen taloyhtiöön on jo 
asennettu sähköautojen latauspisteet sekä 
lukuisissa taloyhtiössä lataus on työn alla tai 
harkinnassa.  
 
Asunto-osakeyhtiön osakkaiden periaatteena 
on tyypillisesti toteuttaa sähköautojen lataus 
mahdollisimman vaivattomasti sekä 
kustannusvastaavasti. Asunto-osakeyhtiön 
osakkaille on tärkeää, että sähköajoneuvojen 
omistajat maksavat itse ajoneuvon 
latauksesta aiheutuvat kulut. 
 
Latauspisteiden asennus- ja palvelumalleja 
on monia. Jos lataussähkö tulee 
sähköautoon sähköteknisistä syistä 
taloyhtiön sähkömittarin ja sähkösopimuksen 
kautta, niin palvelu kattaa lataussähkön mittaamisen ja sähkökulujen hyvittämisen taloyhtiölle 
osakkaan puolesta. Tämä on helppoa ja reilua sähköauton omistajan ja naapurien 
näkökulmasta.  
 
Ennakkoratkaisun mukaan asunto-osakeyhtiön ei ole suoritettava arvonlisäveroa 
hakemuksessa tarkoitetusta lataussähkön myynnistä osakkaille seuraavissa 
latausmalleissa: 

● Osakas maksaa palveluntarjoajalle latauspistepalvelusta ja sähköstä yhden 
kuukausittaisen kiinteän maksun, jolloin latauspistepalvelun tarjoava yritys tilittää 
mittaustietojen perusteella asunto-osakeyhtiölle lataussähkön kulut osakkaan 
puolesta. 

● Osakas maksaa palveluntarjoajalle latauspistepalvelusta kiinteän maksun ja 
sähköstä kulutuksen mukaisesti vaihtelevan maksun, jolloin latauspistepalvelun 
tarjoava yritys tilittää mittaustietojen perusteella asunto-osakeyhtiölle lataussähkön 
kulut osakkaan puolesta. 

● Osakas maksaa asunto-osakeyhtiölle sähkö- ja mahdolliset muut latauksesta 
aiheutuneet kaapelointi- ja remonttikulut itse takaisin asunto-osakeyhtiölle ns. 
sähköajoneuvon latausvastikkeena. 
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● Asunto-osakeyhtiön kiinteistömittarin sähkösopimus siirretään sähköauton 
latauspalvelun tarjoajalle. Palveluntarjoaja maksaa kiinteistönmittarin sähkölaskut 
sekä laskuttaa sen jälkeen asunto-osakeyhtiötä sekä sähköautoa lataajia heidän 
omien kulutustensa perusteella. 

● Jakeluverkkoyhtiön alamittarilla mitataan sähköauton latauspisteen kulutus. 
Jakeluverkkoyhtiö jyvittää sähköajoneuvon sähkönkulutuksen hyvityslaskennalla 
suoraan osakkaan sähkölaskulle, jolloin taloyhtiön ja asukkaiden laskuilla näkyy 
suoraan omat sähkökulut. 

Mittarointi- ja kokeilukysely verkkoyhtiöille: mittaustavat 
vaihtelevat Suomessa 
Karoliina Auvinen, 2019 
 
Aalto ja LUT-yliopistot toteuttivat 06-
9/2019 verkkoyhtiöille mittarointi- ja 
kokeilukyselyn osana FinSolar 
aurinkosähköä taloyhtiöihin -hanketta. 
Kyselyllä selvitettiin, millaiset mittarit ovat 
kunkin verkkoyhtiön alueella parhaillaan 
käytössä ja milloin ne on suunniteltu 
vaihdettavaksi uusiin, toisen sukupolven 
(AMR 2.0) mittareihin. Kyselyllä 
kartoitettiin lisäksi verkkoyhtiöiden 
halukkuutta osallistua kokeiluihin, joissa 
testataan pientuottajien tasejakson (tunti) 
sisäistä netotusta ja/tai kiinteistöverkon 
sisäisille pientuottajayhteisöille tarjottavaa 
hyvityslaskentapalvelua. Kysely 
toteutettiin verkkoyhtiöille tavoitteena 
käynnistää jatkokokeilu, jossa halukkaat 
verkkoyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen netotuksia ennen kuin lainsäädäntö muuttuu ne 
salliviksi.51  
 
Mittarointikysely verkkoyhtiöille toteutettiin, jotta viranomaiset ja muut alan toimijat saisivat 
paremman käsityksen Suomen vaihtelevasta sähkömittarikannasta. Suomessa on nykyisin 
tuhansia aurinkosähkön pientuottajia ja määrä kasvaa alati. Mittarointitieto on hyödyllistä 
aurinkosähkön pientuotantoa harkitseville kuluttajille ja yhteisöille, koska mittaustapa 
vaikuttaa pientuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. 
 
Mittarointi- ja kokeilukysely toteutettiin verkkoyhtiöille verkkokyselynä: 
https://forms.gle/g7QWUH6Pj2MCKPvr8 ajalla 16.6.-16.9.2019. Energiateollisuus ry välitti 
kyselyn verkkoyhtiöille kesäkuussa 2019 ja lähetti muistutuksen elokuussa. Syyskuun alussa 
Aalto-yliopisto toteutti vielä muistutuskierroksen isoimmille verkkoyhtiöille.  
 

 
51 Auvinen K. 5/2019. Blogi:  Hyviä uutisia: valoa tunnelin päässä taloyhtiöiden 
aurinkoenergiayhteisöille. Saatavissa: https://finsolar.net/hyvia-uutisia-valoa-tunnelin-paassa-
taloyhtioiden-aurinkoenergiayhteisoille/ 

https://forms.gle/g7QWUH6Pj2MCKPvr8
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Vastaajat  
 
Suomessa toimii yhteensä 77 verkkoyhtiötä.52 Kyselyyn saatiin vastaukset yhteensä 36 
verkkoyhtiöltä: 
 

1. Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy 
2. Elenia Oy 
3. Forssan Verkkopalvelut Oy 
4. Haukiputaan Sähköosuuskunta 
5. Helen Sähköverkko Oy 
6. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 
7. Järvi-Suomen Energia Oy 
8. JE-Siirto Oy 
9. Jylhän Sähköosuuskunta 
10. Kemin Energia Oy 
11. Keminmaan Energia Oy 
12. Keravan Energia Oy 
13. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
14. Kokkolan Energiaverkot Oy 
15. KSS Verkko Oy 
16. Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
17. Lappeenrannan Energiaverkot Oy 
18. LE-Sähköverkko Oy (Lahti) 
19. Leppäkosken Sähkö Oy 

20. Loiste Sähköverkko Oy / Kajave 
Oy 

21. Nurmijärven Sähköverkko Oy 
22. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 
23. Paneliankosken Voima Oy 
24. PKS Sähkösiirto Oy 
25. Pori Energia Sähköverkot Oy 
26. Rovakaira Oy 
27. Rovaniemen Verkko Oy 
28. Sallila Sähkönsiirto Oy 
29. Savon Voima Verkko Oy 
30. Seiverkot Oy 
31. Tampereen Sähköverkko Oy 
32. Turku Energia Sähköverkot Oy 
33. Vaasan Sähköverkko Oy 
34. Vakka-Suomen Voima Oy 
35. Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
36. Verkko Korpela Oy

 
Kyselyn kattavuutta voidaan pitää kansallisesti hyvänä, koska kyselyyn vastasi merkittävä 
määrä isompia verkkoyhtiöitä. Kyselyssä kartoitettiin verkkoyhtiöiden alueella olevien 
asuinkerros- ja rivitalojen määrää. Vastanneiden verkkoyhtiöiden kokonaisarvio oli yhteensä 
noin 107 100 kerros- ja rivitaloa. Asuinkerros- ja rivitalorakennuksia on Suomessa noin 142 
000 ja niissä asuu yli 2,6 miljoonaa ihmistä53. Vastanneiden verkkoyhtiöiden alueella olevien 
kerros- ja rivitalojen määrä tästä on 75%. Vastanneiden verkkoyhtiöiden kattama osuus 
suomalaisista kerros- ja rivitaloista on merkittävä. 
 
Kysely alkuperäisessä muodossaan: 
 
Taustoitus ja johdanto 
 
Aalto- ja LUT-yliopistojen sekä STEK:n FinSolar aurinkosähköä taloyhtiöihin –hankkeessa on 
kokeiltu ajalla 2017-2019 aurinkosähkön hyvityslaskentamallia taloyhtiöissä Helsingissä ja Oulussa. 
Kokeilu on toteutettu yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n 
kanssa. Hankkeessa on lisäksi fasilitoitu päättäjien, yritysten, järjestöjen ym. tahojen välistä 
yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi pientuotannon esteisiin.  
 
Lainsäädäntö on muuttumassa lähivuosien aikana siten, että pientuottajien tasejakson sisäinen 
netotus sekä kiinteistöverkkojen sisäisten energiayhteisöjen hyvityslaskenta muuttuvat laillisiksi. 
Yhtenä vaihtoehtona pientuottajien ja energiayhteisöjen netotuslaskentojen toteutukselle on liittää 

 
52 https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_s%C3%A4hk%C3%B6verkko 
53 Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-677X. 2017, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun 
mukaan 31.12.2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2019]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_001_fi.html  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_s%C3%A4hk%C3%B6verkko
http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_001_fi.html
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ne osaksi Fingridin datahubin lakisääteisiä tehtäviä. Netotukset voisi olla mahdollista toteuttaa 
datahubissa noin vuosina 2022-2023. Tämän ohella TEM:ssä on pohdinnassa, tulisiko 
verkkoyhtiöillä olla suurempi rooli tarjota laskentaa palveluna asiakkailleen. Tämä voisi tarkoittaa 
esimerkiksi, että verkonhaltija toteuttaa netotuslaskentoja jo ennen datahubin käyttöönottoa 
perustuen joko vapaaehtoisuuteen tai lakisääteiseen velvoitteeseen. 
 
FinSolar -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa sovittiin huhtikuussa 2019, että siirtymävaiheen 
ajaksi (v. 2023 asti) lähdetään valmistelemaan energiayhteisökokeilua, jossa verkkoyhtiöt voisivat 
tarjota ja testata kuluttajille suunnattavia tuntinetotus- ja hyvityslaskentapalveluja. Energiavirasto 
harkitsee parhaillaan, miten kokeilu voitaisiin toteuttaa verkkoyhtiöiden toimesta. Kokeilun avulla 
voidaan kehittää ja testata käyttäjälähtöinen ja kustannustehokas toimintamalli palvelu- ja 
tietoliikenneketjuksi energiayhteisöjen, palveluntarjoajien ja datahubin välille. Kokeilussa mukana 
olevien verkkoyhtiöiden edustajat voivat osallistua IT-palvelupolkua kehittävään työryhmään.  
 
Tällä kyselyllä kartoitetaan verkkoyhtiöitä, jotka olisivat itse halukkaita tarjoamaan netotuspalveluja 
yksittäisille pientuottajille ja energiayhteisöille nykyisten sähkömittareiden datan perusteella joko 
omissa IT-järjestelmissään tai hankkimalla palvelun alihankintana IT-palvelun tarjoajalta. 
Verkkoyhtiö voi periä kokeilun aikana pientuottaja-asiakkailta palvelumaksua, joka kattaa 
palvelukuluja. Mikäli verkkoyhtiöitä ilmoittautuu kokeiluun mukaan sekä Energiavirasto näyttää 
kokeilulle vihreää valoa, kokeiluaika alkaa lokakuussa 2019.  
 
Kyselyllä selvitetään lisäksi, millaiset mittarit ovat kunkin verkkoyhtiön alueella parhaillaan käytössä 
ja milloin ne on suunniteltu vaihdettavaksi uusiin, toisen sukupolven (AMR 2.0) mittareihin.  
 
Kyselyyn voi vastata 16.9.2019 saakka. Vain Aalto- ja LUT-yliopistojen tutkijat käsittelevät 
alkuperäisiä vastauksia. Verkkoyhtiöiden mittaustapojen osalta kyselyn yhteenveto julkistetaan 
lokakuussa 2019. Kokeiluun liittyen kyselyn tulokset raportoidaan mm. Energiavirastolle, TEM:lle ja 
Energiateollisuudelle. Kiitos vastauksestanne etukäteen! 
 
Lisätietoja: 
 
FinSolar -projektijohtaja ja tutkija Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto  
karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 4624727 
tai 
Professori Samuli Honkapuro, LUT-yliopisto  
samuli.honkapuro@lut.fi, 040 030 7728 
   
Kysymykset 
 
1. Verkkoyhtiön nimi: * 
2. Vastaajan nimi ja tehtävänimike: * 
3. Vastaajan sähköposti: * 
4. Millainen mittaustapa on verkkoyhtiönne sähkömittareissa, jotka on asennettu pienasiakkaille, 
jotka voivat toimia sähkön pientuottajina? (Taustoitus: Eri mittalaitevalmistajien 
kolmivaihemittareiden mittaustapa poikkeaa toisistaan. Kaikki mittarit mittaavat vaihekohtaisesti 
jokaisen kolmesta vaiheesta erikseen. Tämän jälkeen mittarit kirjaavat mitatun tiedon joko mittarin 
tuotanto- tai kulutusrekisteriin. Tämän rekisteröinnin osalta eri mittalaitevalmistajien mittalaitteet 
toimivat eri tavoin: joko vaihekohtainen tieto kirjataan rekisteriin vaiheittain tai vaiheet summataan 
yhteen ennen tiedon rekisteröimistä mittarin muistiin. Tämä tapahtuu mittausjaksolla noin 0,5 
sekunnin välein, jolloin mittarissa on hetkellinen vaiheiden välinen netotus.) 

● Sähkömittari, joka ei netota vaiheiden välillä lainkaan 
● Vaiheiden välillä hetkellisesti netottava sähkömittari (nk. ferraris-mittausmenetelmä) 
● Mittareissa on molempia mittaustapoja käytössä 
● Muu, mikä (tarkenna kohdassa 5) 

5. Lisätietoja käytössä olevista mittareista: 
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6. Olisiko yhtiönne halukas kokeilemaan pientuottajien tasejakson (tunti) sisäistä netotusta ajalla 
10/2019-2023? 

● Kyllä 
● Ei 
● Emme osaa vielä sanoa, harkitsemme asiaa ja ilmoitamme 30.9.2019 mennessä 

7. Milloin yhtiönne tulee vaihtamaan suurimman osan nykyisistä mittareista uusiin toisen sukupolven 
sähkömittareihin (AMR 2.0)? 

● 2020 mennessä 
● 2021-2025 
● 2026-2030 
● 2030 jälkeen 

8. Haluaako yhtiönne osallistua energiayhteisökokeiluun tarjoamalla kiinteistöverkon sisäisille 
pientuottajayhteisöille hyvityslaskentapalvelua ajalla 10/2019-2023? 

● Kyllä 
● Ei 
● Emme osallistu kokeiluun, mutta olemme kiinnostuneita palvelusta ja haluamme osallistua 

muilla tavoilla sen kehittämiseen (esim. osallistuminen työpajoihin ja seminaareihin) 
● Emme osaa vielä sanoa, harkitsemme asiaa ja ilmoitamme osallistumisesta 30.9.2019 

mennessä 
9. Kuinka monta usean asunnon kiinteistöä (kerrostalot ja rivitalot) yhtiönne verkkoalueella on ja 
kuinka monta asuntoa niissä on? Karkea arvio riittää.  

● Kerros- ja rivitalojen lukumäärä noin: 
● Asuntojen / käyttöpaikkojen lukumäärä kerros- ja rivitaloissa noin: 

10. Yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero (mikäli eri kuin alussa): 
Palautetta / vapaa sana: 
Tallenna vastauksesi painamalla "submit" - kiitos! 

 
Kyselyn tuloksia 
 
Kyselyyn vastanneista verkkoyhtiöistä 26 yhtiöllä oli käytössä sähkömittarit, jotka eivät netota 
vaiheiden välillä lainkaan, yhdellä yhtiöllä oli käytössä vaiheiden välillä hetkellisesti netottavat 
sähkömittarit sekä yhdeksällä verkkoyhtiöillä oli molempia mittaustapoja käytössä.  
 
Kyselyyn vastanneet yhtiöt, joiden sähkömittarit eivät netota vaiheiden välillä lainkaan: 

● Elenia Oy 
● Forssan Verkkopalvelut Oy 
● Helen Sähköverkko Oy 
● Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 
● Järvi-Suomen Energia Oy 
● JE-Siirto Oy 
● Jylhän Sähköosuuskunta 
● Keravan Energia Oy 
● Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
● Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
● Lappeenrannan Energiaverkot Oy 
● LE-Sähköverkko Oy 
● Leppäkosken Sähkö Oy 

● Nurmijärven Sähköverkko Oy 
● Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 
● Paneliankosken Voima Oy 
● PKS Sähkönsiirto Oy 
● Pori Energia Sähkverkot Oy 
● Rovakaira Oy 
● Rovaniemen Verkko Oy 
● Savon Voima Verkko Oy 
● Seiverkot Oy 
● Tampereen Sähköverkko Oy 
● Turku Energia Sähköverkot Oy 
● Vaasan Sähköverkko Oy 
● Vakka-Suomen Voima Oy

 
Kyselyyn vastanneet yhtiöt, joilla on vaiheiden välillä hetkellisesti netottava sähkömittari (nk. 
ferraris -mittausmenetelmä): 

● Verkko Korpela Oy 
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Kyselyyn vastanneet yhtiöt, joiden mittareissa on molempia mittaustapoja käytössä: 
 

● Caruna Oy, Caruna Espoo Oy 
● Haukiputaan Sähköosuuskunta 
● Kemin Energia ja Vesi Oy 
● Keminmaan Energia ja Vesi Oy 
● Kokkolan Energiaverkot Oy 
● KSS Verkko Oy 
● Loiste Sähköverkko Oy 
● Sallila Sähkönsiirto Oy 
● Vantaan Energia Sähköverkot Oy 

 
Kyselyn perusteella netotuskokeiluihin halusi osallistua yhteensä 12 yhtiötä.  

 
Kaikkien vastaajien anonyymeja kommentteja kokeiluihin ja mittaroinnin kehittämiseen 
liittyen avoimeen kysymykseen “Palautetta / vapaa sana”: 
 

● “Mittareiden vaihtoa ei ole lukittu ja paras arvaus sen ajoittumisesta lienee 2024 alkaen ja 
ehkä 2027 mennessä. Haasteena on mm se, että oikeasti AMR 2.0 mittareita ei vielä meidän 
näkökulmasta ole ja vaikeuttaa arviointia.” 

● “Tehokkain tapa tuntinetotukseen lienee kuitenkin laskennallinen netotus järjestelmätasolla 
joka on myös jo mahdollista => mittarin tekemä netotus ei ehkä ole järkevää”  

● "AMR 2.0 , kovasti vierastan kyseistä tunnusta koska AMR 1.0 tuli meille käyttöön 2004-2005. 
Silloin laitteista sai luettua jonkun lukemarekisterin ja aikasarjan. AMR 2.0 tuli käyttöön 2007-
2009. Näissä enemmän älyä ja sähkökatkotietoja. AMR 3.0 2015- todellisia etäohjelmoitavia, 
varttivalmius, multienergiatuki jne. pitäisi oikeastaan puhua jo AMR 4.0 laitteista" 

● “Haluamme olla mukana edistämässä ja seuraamassa netotusperiaatteiden uudistamista. 
Olemme mukana omilla pientuottajayhteisölle suunnatuilla piloteilla, joita voidaan seurata 
yhdessä Finsolar-hankkeen kanssa” 

● “Datahubin roolin voisin näin alkumietinnöillä nähdä sellaisena, että siellä kiinteistön haltijan 
roolilla pidetään yllä energiayhteisön pelisääntöihin liittyviä asioita. Datahubissa tuo tarvitsee 
tehdä vain yhteen järjestelmään. Vertaisin tätä tilanteeseen, että yhdistetään tariffirakenteet 
ja siten luodaan eri osapuolille toimivaa markkinapaikkaa. Oikean mitatun tiedon ja netotetun 
tiedon osalta datahub/verkonhaltija roolit ovat moninaisempia, johon mielipide voi vaihdella 
lähestymiskulmasta. Tällä hetkellä veikkaisin sen puolesta, että jvh:lla olisi mitattu tieto ja 
netotettu tieto. Silloin Datahubiin välitettäisiin Datahubista saaduilla parametreilla netotettu 
tieto.” 

● “Nyt puhutaan rivi- ja kerrostaloista yhteisöinä. Meillä ja muilla on myös liike- ja 
hallirakennuksia, joihin toimintamallin tulisi tulevaisuudessa kohdistua. Toinen huomio on, että 
toimintamallia luodessa tulisi huomioida, että yhteisöjen asiakkaat pääsisivät 
kysyntäjoustomarkkinoille.” 

● “Mielellämme osallistumme työryhmään ja kuulemme EV:n ajatuksista kokeiluun liittyen, kun 
sitä on saatavissa. Sitten noihin Helenin ja Oulun kokeiluihin. Olisi hyvä EV:n ja noiden 
yhtiöiden kautta saada malleja, miten toimitaan kestävästi markkinoilla. " 

● “Valitettavasti meidän resurssit ei tähän riitä ja asiakastietojärjestelmän muutos vie meidän 
voimavarat tällä hetkellä.” 

● “Meneillään olevien mittaus- ja muiden tietojärjestelmien päivityksen takia kykymme osallistua 
kokeiluihin on jotakuinkin nolla. Toivoisin että perustelutekstissä pitäydyttäisiin faktoissa eli 
suunnitelmista tai esimerkiksi älyverkkotyöryhmän esityksistä ei puhuttaisi päätettyinä faktoina 
ennen kuin päätökset on tehty. (Ihan oppilaitosten ja tutkijoiden maineen ja uskottavuuden 
kannalta)” 

● “Tällä hetkellä mittaus ja laskutusjärjestelmät eivät mahdollista tuntinetotuksen kokeilua vaan 
se vaatisi järjestelmäkehitystä joka tässä aikataulussa ei ole ikävä kyllä mahdollista.” 
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● “Suhtaudumme kokeiluun erittäin positiivisesti, mutta 
emme pysty osallistumaan siihen, koska meillä on parhaillaan meneillään useita pitkäkestoisia 
Datahubiin liittyviä tietojärjestelmähankkeita.” 

● “Olisimme kovin mielellämme pilottina tässä tärkeässä hankkeessa, mutta menosssa olevat 
järjestelmäprojektit datahub-valmiuden saamiseksi vaativat kaikki resurssit.” 

● “Vaikuttaa mielenkiintoiselta kokeilulta” 
● “Tällä hetkellä järjestelmävaihdot, Datahub ja varttitase projekti työllistävät niin paljon, että 

meillä ei ole resursseja olla mukana niin aktiivisesti tässä hankkeessa kuin haluaisimme. 
Osallistumme mielellämme seminaareihin ja työpajoihin jos vain suinkin pystymme. 
Järjestelmätoimittajilla on tällä hetkellä projekti myyty hyvin pitkälle ja järjestelmien roadmapit 
on lyöty jo lukkoon. Tämän takia järjestelmiin ei ole mahdollisuuksia tehdä muutoksia ennen 
datahubin käyttöönottoa." 

● “Korostetaan, että kyseessä on verkkoyhtiön lisäpalvelu, jonka asiakas (=taloyhtiö) tilaa ja 
maksaa. Perustamismaksu eli laskentojen rakentaminen sekä muutokset kuin myös 
palvelumaksu per kuukausi "satoi tai paistoi". Eli vaikka jos tulisi lakisääteisenä velvoitteena 
verkkoyhtiöille, niin silti maksullinen lisäpalvelu niille, jotka lisäpalvelua haluavat.” 

● “Olemme halukkaita kokeiluun mikäli saamme sen järkevästi toteutettua 
järjestelmätoimittajamme kanssa. Meillä on samanaikaisesti käynnissä toinen iso 
tietojärjestelmähanke, joka voi vaikuttaa asiaan. Jos vaikutuksia on, niin voimme aloittaa 
kokeilun osaltamme vuoden 2020 alkupuolella, jos mahdollista hankkeen kannalta.” 

 
Laajempi yhteenveto kyselyn tuloksista toimitettiin Työ- ja elinkeinoministeriölle, 
Energiavirastolle, Energiateollisuudelle ja FinSolar-hankkeen ohjausryhmälle lokakuussa 
2019.  

Aurinkosähkön vaikutukset eri markkinatoimijoihin 
Samuli Honkapuro, 2019 
 
Aurinkosähkö mielletään usein eteläisempien maiden ratkaisuksi, ja sen soveltuvuus 
Suomen kaltaisiin olosuhteisiin herättää kysymyksiä. Totta onkin, että Suomen olosuhteissa 
on edullisinta tuottaa sähköä tuulivoimalla, aurinkosähkö puolestaan on edullisin 
tuotantomuoto lähempänä päiväntasaajaa. Aurinkosähkö ei siten pysty kilpailemaan 
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla edullisimpien tuotantomuotojen kanssa. Kuluttajan 
kannalta aurinkopaneeli-investointi on kuitenkin kannattava, jos omalla tuotannolla voi 
korvata verkosta ostettua sähköä, koska tällöin säästöä tulee myös siirtomaksuissa ja 
sähköverossa. Lisäksi aurinkosähkö kuuluu niihin harvoihin sähköntuotantomuotoihin, joita 
kuluttaja voi helposti itselleen hankkia. 
 
Tähän saakka kuluttajan oman pientuotannon hankkiminen on rajoittunut lähinnä 
omakotitaloihin ja kesämökkeihin. Kiinnostusta aurinkosähkön tuottamiseen olisi myös 
asunto-osakeyhtiöissä, kuten Finsolar -hankkeessa tehdyn kyselyn tulokset osoittavat. 
Tähän saakka haasteena on kuitenkin ollut se, että ei ole ollut joustavaa ja 
kustannustehokasta mallia oman tuotannon jakamiseen asunto-osakeyhtiön huoneistoille. 
Tämä vaatii käytännössä hyvityslaskentaa, jossa yhteisen aurinkovoimalan tuotantoa 
jaetaan kiinteistön sisällä huoneistoille laskennallisesti, perustuen olemassa olevien 
mittareiden mittaamaan tuotantoon ja kulutukseen. Näin taloyhtiöön syntyy energiayhteisö. 
Tällaista ratkaisua on Finsolar -hankkeessa kehitetty ja pilotoitu onnistuneesti, ja tarvittavien 
lainsäädäntömuutosten suhteen on näkyvillä valoa tunnelin päässä.  
 
Energiayhteisömalli mahdollistaisi merkittävän lisäyksen Suomen aurinkosähkötuotantoon. 
Teknis-taloudellinen potentiaali kerros- ja rivitaloihin asennettavalle aurinkosähkökapasitee- 
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tille, jos tuotantoa voidaan jakaa kiinteistön sisällä 
huoneistoille, on yli 1 000 MW, eli noin 10-kertaisesti verrattuna Suomen nykyiseen 
asennettuun aurinkosähkökapasiteettiin. Talojen kattopinta-alaa riittäisi suurempaankin 
määrään, mutta taloudellisesti tarkasteltuna tämä on kapasiteetti, joka olisi kannattavaa 
asentaa. Teknisestä näkökulmasta myöskään sähköverkko ei yleensä rajoita aurinkosähkön 
asentamista, koska tehoa syötetään harvoin verkkoon päin ja verkon mitoitus perustuu talven 
sähkölämmityksen tehontarpeeseen, joka on yleensä merkittävästi suurempi kuin 
aurinkosähköstä mahdollisesti tuleva teho. 
 
Aurinkovoiman kannattavuutta parantaa kustannusten pienentyminen; viimeisen 28 vuoden 
aikana keskimääräinen hintojen lasku on ollut 8 % vuodessa54. Hintojen laskun odotetaan 
jatkuvan myös tulevaisuudessa. Katolle asennettavan aurinkovoiman hinnan arvioidaan 
laskevan Euroopan Unionin alueella n. 40 % vuosien 2015 – 2030 välillä55. Hintojen laskuun 
on johtanut kasvava volyymi, aurinkosähkössä tyypillinen nk. oppimiskäyrä on ollut sellainen, 
että aurinkovoimaloiden yksikkökustannus on laskenut 24 % maailmanlaajuisesti asennetun 
kapasiteetin kaksinkertaistuessa. Kapasiteetti puolestaan on kasvanut voimakkaasti monissa 
Euroopan maissa aurinkovoiman tukien seurauksena. Tuilla on saatu aikaan haluttu 
vaikutus, eli uuden teknologian hinnan laskeminen tasolle, joka mahdollistaa investoinnit 
ilman tukia. Teknologian tukemista ei enää tarvita, kun tämä tavoite on saavutettu. 
 
Tarkasteltaessa aurinkovoiman lisääntymisen vaikutuksia koko sähköjärjestelmän kannalta, 
on hyvä huomata, että järjestelmän teknisenä reunaehtona on, että tuotanto ja kulutus ovat 
joka hetki yhtä suuria. Haasteita tämän tehotasapainon ylläpitämiseen tuovat säätilan 
mukaan vaihtelevat tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima. Tavoitteena on, että 
jokainen sähkömarkkinan osapuoli on vastuussa omalta osaltaan tämän tasapainon 
ylläpitämisestä ja sen kustannuksista. Siten kesäajan ylituotannolla ei voi kompensoida 
talviajan korkeampaa kulutusta tai päiväajan tuotannolla illan kulutusta, vaan sähkön oston 
ja myynnin tasapaino eli tase määritetään nykyisin tuntikohtaisesti, jatkossa ollaan 
siirtymässä 15 minuutin tasejaksoon. Sähkömarkkinoilla toimivat suuret myyjät ja ostajat, 
kuten sähkönmyyntiyhtiöt, vastaavat siitä, että toteutunut sähkön kulutus ja tuotanto vastaa 
heidän ennustettaan ja sähkön hankintaa. Mahdollinen ero ennusteen ja toteutuman välillä 
on tasevirhettä, josta aiheutuu kustannuksia. Nämä kustannukset valuvat lopulta sähkön 
käyttäjän maksettavaksi, joten on jokaisen etu, että pystytään mahdollisimman hyvin 
tasapainossa. 
 
Kun tarkastellaan aurinkosähkön vaikutusta koko energiajärjestelmän kannalta, on ilmeistä, 
että suurin osa aurinkosähkön tuotannosta osuu kesäajalle, jolloin sähkönkulutus on 
keskimääräistä pienempää. Aurinkosähkö ei olekaan ratkaisu Pohjoismaisen 
sähköjärjestelmän tehon riittävyyden kannalta, mutta sillä voidaan kuitenkin kesän, kevään, 
ja syksyn aikana korvata muuta tuotantoa. Toisaalta siihen vuodenaikaan, kun 
aurinkosähköstä saadaan hyvin tuotantoa, osuu tuotanto päiväajalle, jolloin myös kulutus on 
keskimääräistä korkeampi. Ilmaston lämmetessä jäähdytystarpeen ennakoidaan kasvavan, 
jolloin aurinkosähkön tuotanto osuu samaan aikaan kuin jäähdytyksen sähkön kulutus. Siten 
aurinkosähkö sopiikin hyvin tuottamaan energiaa esimerkiksi ilmalämpöpumpun 
viilennyskäyttöön. Tarkasteltaessa esimerkiksi LUT yliopiston tasakattoasenteisen 
aurinkovoimalan (51 kW) tuotantoa vuoden 2018 aikana huomataan, että tuotetun energian  

 
54 Fraunhofer 2019. Photovoltaics Report 14.11.2019. Saatavissa: 
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-
Report.pdf 
55 Ram, M., Child, M., Aghahoseeini, A., Bogdanov, D., Lohrmann, A., Breyer, C. A comparative 
analysis of electricity generation costs from renewable, fossil fuel and nuclear sources in G20 
countries for the period 2015-2030. Journal of Cleaner Production, 199 (2018), pp. 687-704 
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määrästä 66 % osui sellaisille tunneille, joilla pohjoismaisen sähköpörssin Suomen aluehinta 
oli korkeampi kuin ko. vuoden mediaanihinta. Tämän perusteella tuotanto näyttäisi 
painottuvan hieman keskimääräistä korkeampien hintojen ajalle. 
 
Sähköverkkovaikutusten kohdalla on hyvä huomata, että vaikka pientuotanto vähentääkin 
verkossa siirretyn energian määrää, ei tämä pienennä sähköverkon kustannuksia. Verkko 
mitoitetaan huipputehon tarpeen mukaan ja sen käyttöikä on kymmeniä vuosia. Siten 
verkosta aiheutuvat kustannukset ovat pääosin kiinteitä, ja pidemmällä aikavälillä osittain 
riippuvia huipputehosta. Aurinkosähköön perustuva pientuotanto pienentää verkosta 
otettavan energian määrää, mutta Suomen olosuhteissa se ei pienennä verkosta otettavaa 
vuotuista huipputehoa, koska suurin tehontarve on yleensä talvella. Jos kuluttajan maksama 
verkkomaksu perustuu verkosta otetun energian määrään, niin aurinkosähkön tuotanto 
pienentää verkkomaksua, mutta ei pienennä jakeluverkon kustannuksia, jolloin periaatteessa 
muut sähkönkäyttäjät voivat joutua maksamaan pientuottajan pienentyneen verkkomaksun 
osuuden. Vaikutus on pieni, jos tuottaja-kuluttaja-asiakkaiden määrä on pieni, mutta 
periaatteessa tässä muodostuu ristisubventiota, ja maksajaksi voivat joutua heikommassa 
taloudellisessa asemassa olevat kuluttajat, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa 
tuotantoa. Sähkönkäyttäjien tasa-arvoisen kohtelun vuoksi onkin oleellista, että pientuottajat 
osallistuvat kustannusvastaavasti verkkomaksuihin, jotta muut kuluttajat eivät joudu 
subventoimaan näitä korkeammilla verkkomaksuilla. 
 
Hinnoittelun kustannusvastaavuuden parantamiseksi verkkoyhtiöt ovat kasvattaneet kiinteän 
maksun osuutta hinnassa, ja jotkut yhtiöt ovat jo ottaneet käyttöön tehoperusteisen maksun, 
jossa osa siirtomaksusta perustuu asiakkaan verkosta ottamaan huipputehoon. 
Energiaperusteisen maksun ja kiinteän perusmaksun osittainen korvaaminen tehopohjaisella 
maksulla (€/kW) parantaa siirtohinnoittelun kustannusvastaavuutta ja siten pienentää edellä 
kuvattua pientuottajien subventiota. 
 
Yksi keskeinen keino ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on korvata fossiilista energiaa 
päästöttömällä sähköllä. Siirtymällä öljyn käytöstä sähköön esimerkiksi liikenteessä 
(sähköautot) tai lämmityksessä (maalämpö) vähennetään päästöjä. Samalla sähkönkäyttö 
kasvaa, mutta kun käytettävä sähkö tuotetaan päästöttömästi, niin kasvava sähkönkäyttö ei 
ole haitallista. Tällaista kehitystä voidaan edistää pienentämällä ympäristöystävällisen 
sähkön käytön kustannuksia, kuten energiaperusteista siirtomaksua ja sähköveroa.  
Verkosta otetun energian yksikköhinnan pienentyminen kuitenkin heikentää pientuotannon 
kannattavuutta, mikä on tämän muutoksen negatiivinen vaikutus kuluttaja-tuottajan kannalta.  
Samalla kuitenkin kuluttajan on kannattavaa tehdä toimenpiteitä, joilla hän voi pienentää 
verkosta otettua huipputehoa. Kysynnänjouston ohella yksi mahdollinen toimenpide jatkossa 
on kotitalouden tai energiayhteisön akkuenergiavaraston hankkiminen, mikä voi olla 
kannattavaa, kun akkujen hinnat laskevat. Samaa akkuvarastoa voi käyttää paitsi 
huipputehon leikkaamiseen, myös oman pientuotannon varastointiin. Tällöin pientuotanto 
tulee hyödynnettyä paremmin omassa kulutuksessa, mikä puolestaan parantaa 
pientuotannon taloudellista kannattavuutta. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että pientuottajan aurinkopaneeli-investointi on sekä 
järjestelmän että kuluttajan kannalta investointi energiatehokkuuteen; tavoitteena ei ole 
tuottaa sähköä myyntiin, vaan korvata ostosähköä omalla tuotannolla. Siten vaikutukset 
sähköjärjestelmän teknisen toiminnan ja kustannusten kannalta ovat vastaavanlaiset kuin 
muissakin energiatehokkuutta parantavissa ja sähkönkäyttöä pienentävissä muutoksissa. 
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Energiayhteisölainsäädäntö parantaa 
pientuottajien asemaa 

Mitä ovat energiayhteisöt ja niiden hyödyt?  
Salvatore Ruggiero, 2019 
  
Uusiutuvan energian yhteisöt ovat viime vuosina nousseet yhä enemmän tutkijoiden, 
hankekehittäjien ja lainsäätäjien huomion kohteeksi. Paikallistason toimijoiden 
osallistumisesta uusiutuvan energian hankkeisiin käytetään termiä ”energiayhteisö”. 
Käsitettä käytetään laajalti hankkeista, joissa tuotetaan, varastoidaan tai toimitetaan 
uusiutuvaa energiaa. Energiayhteisöt käsittävät moninaisia teknologioita, organisointitapoja 
sekä kansalaisten erilaisia osallistumistapoja.56 Esimerkkejä energiayhteisöistä ovat 
energiatehokkuus- ja energiantuotantohankkeet, joita voivat johtaa joko yritykset, ekokylät, 
taloyhtiöt tai yhdistykset. Erilaisille energiayhteisöille on yhteistä, että uusiutuvan energian 
projektien hyödyt jaetaan paikallisesti. 
  
Kirjallisuudessa energiayhteisö on määritelty lukuisin eri tavoin. Määritelmä riippuu usein 
lainsäädännöllisistä puitteista sekä siitä, kuinka kunnianhimoisesti valtio pyrkii kansalaisten 
osallistumisen lisäämiseen hajautetussa energiantuotannossa. Kansainvälisen uusiutuvan 
energian järjestön IRENA:n työryhmän (coalition for action) mukaan energiayhteisö on 
”taloudellista ja toiminnallista osallistumista ja/tai kansalaisten tai määritellyn yhteisön 
jäsenten omistajuutta uusiutuvan energian projekteissa”.57 Olennaista on, että kansalaiset 
voivat osallistua uusiutuvan energian hankkeisiin monin tavoin. Ensinnäkin, he voivat 
investoida uusiutuvaan energiaan, kuten suuriin tuulivoimalahankkeisiin. Tämä malli on tuttu 
Tanskassa, jossa lain mukaan vähintään 20 prosenttia tuulivoimahankkeiden omistuksesta 
tulee olla paikallisilla asukkailla. Kansalaisilla voi myös olla täysomistus paikallisissa 
voimaloissa, kuten 1500 osuuskuntamallista energiayhteisöä Euroopassa osoittaa.58 
 
Energiayhteisöhankkeiden määrä on kasvanut merkittävästi kahden viimeisen 
vuosikymmenen aikana ympäri maailmaa. Kasvun taustalla on politiikkamekanismeja, kuten 
syöttötariffeja, määrärahoja, lainajärjestelmiä ja veroyllykkeitä. Vaikka esimerkkejä 
energiayhteisöistä löytyy ympäri maailmaa, jotkut valtiot ovat edistäneet erityisen pitkään ja 
laajalti energiayhteisöhankkeiden kehitystä. Johtavia maita ovat muun muassa Tanska, 
Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat. Näistä etenkin Tanskalla ja Saksalla on pitkä historia 
paikallisista energiaosuuskunnista, joissa yhteisöt ovat kehittäneet yhteistyössä uusiutuvan 
energian hankkeita ja omistavat voimalat yhdessä. Tanskassa sähköntuotanto oli pitkään 
kansalaisten ja kuntien omistuksessa ja periaatteena oli, ettei voittoa tavoitella. Kaukolämpöä 
hallinnoivat yhä kuluttajaosuuskuntien ja kuntien omistamat voittoa tavoittelemattomat 
yritykset. Vuoteen 2000 asti suurin osa Tanskaan rakennetuista tuulivoimaloista oli 
kansalaisten osuuskuntien omistamia.59 Saksassa on suuri määrä tuuli- ja aurinkoenergia-  

 
56 ECOLISE: Community energy. Saatavissa:  http://wiki.ecolise.eu/index.php/Community_energy  
57 IRENA. 2018. Community Energy: Broadening the Ownership of Renewables. Saatavissa: 
https://coalition.irena.org/-/media/Files/IRENA/Coalition-for-Action/Publication/Coalition-for-
Action_Community-Energy_2018.pdf  
58 Ks. REScoop-hankkeet: https://www.rescoop.eu/  
59 Community Power: Denmark. Saatavissa: https://www.communitypower.eu/en/denmark.html  
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osuuskuntia, jotka ovat paikallisten maanviljelijöiden omistuksessa. Energiaosuuskunnat 
toimivat tyypillisesti kunnallisten energiayhtiöiden Stadtwerke-verkoissa ja toimittavat sekä 
sähköä että lämpöä. Tilastojen mukaan vuonna 2016 Saksassa oli 1024 rekisteröityä 
energiaosuuskuntaa. Näiden lisäksi on myös esimerkkejä muunlaisista energiayhteisöistä, 
kuten jaettu itse tuotetun energian käyttö kerrostaloissa. Tätä tukemaan useat valtiot ympäri 
Eurooppaa ovat sallineet uusiutuvan energian jakamisen asunto-osakeyhtiössä tai jopa 
naapurustossa. Hyvä esimerkki tästä on vuokranantajalta vuokralaiselle -sähköntarjontamalli 
Saksassa.60 
 
Energiayhteisöhankkeet tukevat kestävää kehitystä, sillä ne vähentävät ympäristön 
kuormitusta sekä tuottavat sosiaalista ja taloudellista hyötyä yhteiskunnalle. Empiiriset 
tutkimustulokset osoittavat, että kansalaisten hallinnoimat uusiutuvan energian hankkeet 
vahvistavat paikallista taloutta. Sosioekonomisesta kehityksestä esimerkkinä toimii 
maanviljelijöiden kehittämä tuulivoimapuisto Sprakebüllissa, pienessä kylässä Saksan 
Nordfrieslandissa. Tuulivoimapuisto on kasvattanut kunnan verotuloja ja paikalliset ovat 
investoineet hankkeesta kertyneitä tuottoja osuuskunnan kautta uuteen infrastruktuurin, 
kuten kaukolämpöverkkoon, biokaasulaitokseen sekä valokuituverkon kehittämiseen. 
Parhaillaan Schleswig-Holstein on Saksan ainoa osavaltio, joka takaa kaikille 
valokuituyhteyden. Toinen esimerkki paikallistaloudellisista hyödyistä on bio-CHP -
laitosprojekti Alpuan kylässä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen myötä siitä vastanneen 
Alpuan Kehitys ry:n energiakustannukset laskivat, hakkeen tuotannon piiriin syntyi uusia 
työpaikkoja, ja kylä onnistui pitämään koulun toiminnassa ja välttämään lapsiperheiden 
poismuuton.61 

  
Monet tutkimukset osoittavat, että energiayhteisöhankkeet edistävät uusiutuvan 
energiateknologian sosiaalista hyväksyttävyyttä. Esimerkiksi Saksassa kahdessa kunnassa 
tuulivoimaa kehitettiin keskenään erilaisilla omistusmalleilla. Vertaileva tutkimus osoittaa, 
että paikallinen hyväksyttävyys on korkeampaa kunnassa, jossa sovellettiin  
yhteisomistajuusmallia paikallisten ihmisten ja yksityisen yrityksen välillä verrattuna kuntaan, 
jossa tuulivoima oli yksityisomistuksessa.62 Muita tärkeitä energiayhteisöjen etuja ovat 
energiaosaamisen lisääntyminen, käyttäytymisen muuttuminen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistuminen. Osallistuminen energiayhteisöhankkeisiin voi vahvistaa 
energian käyttöä säästäviä elämäntapoja ja lisätä kansalaisten aktiivisuutta 
energiapoliittisissa keskusteluissa, mikä voi johtaa aiempaa kunnianhimoisempiin 
päästövähennystavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tähän ilmiöön viitataan 
energiakansalaisuutena. Jotkut tutkijat ovat osoittaneet, että energiayhteisöhankkeet voivat 
myös edistää sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta projektien toteutuksen edellyttäessä 
yhteistyötä.63 

 
60 GPE. 2019. Collective Self-consumption and Energy Communities: Legislative Reference 
Database. Short paper. Saatavissa: http://www.enusyst.eu/documents/RCDB-en.pdf.  
61 Co2mmunity: Community Energy Cases -tietokanta. Saatavissa:  
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases  
62 Ruggiero et al. 2019. Developing a Joint Perspective on Community Energy: Best Practices and 
Challenges in the Baltic Sea Region. Co2mmunity working paper No. 2.3. Saatavissa:  
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/03/Co2mmunity-working-paper-2.3.pdf  
63 Busch et al. 2019. Scientific Review on Community Energy Drivers and Barriers. Co2mmunity 
working paper No. 2.1. Saatavissa: 
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/65761630/co2mmunity_working_paper_No._2.1_v04.pdf  
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Energiayhteisöt EU:n lainsäädännössä 
Salvatore Ruggiero, 2019  
 
Energiayhteisön käsite on saanut viime aikoina hyvin jalansijaa eurooppalaisessa 
lainsäädännössä. Äskettäin hyväksytty Clean Energy for All Europeans -paketti takaa 
ensimmäistä kertaa EU-sääntelyn puitteissa oikeudet energiayhteisötoimijoille, jotka voivat 
kuluttaa itse tuottamaansa energiaa joko yksin tai yhteisössä. EU:n puhtaan energian paketti 
takaa energiayhteisötoimijoille oikeuden kuluttaa, varastoida ja myydä tuottamaansa 
energiaa samanarvoisina toimijoina energiayhtiöiden kanssa.64 Uusiutuvan energian 
direktiivissä (EU 2018/2001) määritellään uusiutuvan energian yhteisö ja kansalaisten 
energiayhteisö. Uusiutuvan energian yhteisöllä tarkoitetaan “oikeushenkilöä, a) joka 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustuu avoimeen ja vapaaehtoiseen 
osallistumiseen, on riippumaton ja tosiasiallisesti sellaisten osakkeenomistajien tai jäsenten 
määräysvallassa, jotka sijaitsevat lähellä kyseisen oikeushenkilön omistamia ja kehittämiä 
uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä hankkeita; b)  jonka osakkeenomistajat tai jäsenet ovat 
luonnollisia henkilöitä, pk-yrityksiä tai paikallisviranomaisia, mukaan lukien kunnat; c) jonka 
ensisijainen tarkoitus on  tuottaa ympäristöön  liittyvää, taloudellista tai  sosiaalista hyötyä 
osakkeenomis-tajilleen tai jäsenilleen tai alueille, joilla se toimii, eikä rahallista voittoa”.65 
 
Yhteishankinta- ja osakkuusmallit voivat parantaa investointien kustannustehokkuutta 
kansalaisille ja organisaatioille. Tämä oli huomioitu EU:n sähkömarkkinadirektiivin 
uudistusehdotuksessa vuonna 2017 näin: “Paikalliset energiayhteisöt voivat olla tehokas 
tapa hallinnoida energiaa yhteisötasolla niin, että sähköä tuotetaan omaan kulutukseen 
sähkönä, lämpönä tai jäähdytyksenä verkkoon liitynnällä tai ilman. Jäsenmailta edellytetään 
tällaisen toiminnan mahdollistavan lainsäädäntökehikon asettamista.” 66  
 
Voimaan astuneessa direktiivissä (2019/944) sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta määritellään kansalaisten 
energiayhteisö seuraavasti: “Kansalaisten energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, a) 
joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa tosiasiallista 
määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, 
paikallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä yrityksiä; b) jonka ensisijainen 
tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön 
liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueille, joilla se toimii; ja c) joka voi harjoittaa 
tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, 
kulutusta, aggregointia, energian varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai  
 
 
 

 
64 NEON. 2019. After the Clean Energy Package: Towards a Prosumer-Rights Framework. 
Saatavissa: http://www.neon-ombudsman.org/2019/04/23/after-the-clean-energy-package-towards-
a-prosumer-rights-framework/  
65 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN  
66 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 23.2.2017 COM(2016) 864 final/2 2016/0380 (COD) 
CORRIGENDUM. This document corrects document COM (2016) 864 final of 30.11.2016. Proposal 
for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for 
the internal market in electricity (recast). Available: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf.  

http://www.neon-ombudsman.org/2019/04/23/after-the-clean-energy-package-towards-a-prosumer-rights-framework/
http://www.neon-ombudsman.org/2019/04/23/after-the-clean-energy-package-towards-a-prosumer-rights-framework/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
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sähköajoneuvojen latauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai 
osakkailleen.” 67 
 
Energiayhteisöjen keskeinen piirre on, että niiden pääasiallinen tavoite on tuottaa 
sosioekonomista hyötyä tai etua ympäristölle. Kumpikin EU:n määrittelemä yhteisötyyppi, 
uusiutuvan energian yhteisö ja kansalaisten energiayhteisö, voi perustua usean toimijan, 
kuten kansalaisten, pienten yritysten ja paikallisten viranomaisten yhteistyöhön. Nämä 
yhteisötyypit kuitenkin erottaa toisistaan etäisyysvaatimus, jonka mukaan uusiutuvan 
energian yhteisön hankkeiden tulee perustua maantieteellisesti rajattavissa olevaan 
yhteisöön. Kansalaisten energiayhteisöillä ei taas ole maantieteellisiä kriteerejä, ja näin ollen 
uusiutuvan energian yhteisö voidaan nähdä kansalaisten energiayhteisön 
erikoistapauksena.68 Uusiutuvan energian direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot varmistavat 
”puitteet, joilla edistetään ja helpotetaan uusiutuvan energian yhteisöjen kehittämistä”.69 
Lisäksi jäsenvaltioiden tulee kehittää osaamista ja valmiuksia, tarjota keinoja rahoituksen ja 
informaation saatavuuden helpottamiseksi, taata haavoittuvassa asemassa olevien ja 
matalan tuloluokan kotitalouksien mahdollisuudet osallistua energiayhteisötoimintaan sekä 
poistaa epäoikeudenmukaiset lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet.70 
  
Uusiutuvan energian direktiivin 2 artikla määrittelee myös yksin ja yhdessä itse tuotettua 
uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat seuraavasti: 

● ’itse  tuotettua  uusiutuvaa energiaa käyttävällä kuluttajalla’  tarkoitetaan 
loppukäyttäjää, joka  toimii omissa tiloissaan rajatulla alueella tai jäsenvaltion niin  
salliessa muissa tiloissa ja  joka tuottaa uusiutuvista energialähteistä sähköä omaan 
kulutukseen ja joka voi varastoida tai myydä uusiutuvista energialähteistä itse 
tuottamaansa sähköä, edellyttäen että muun kuin itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 
käyttävän kotitalouskuluttajan kyseinen toiminta ei ole hänen ensisijaista kaupallista 
tai ammatillista toimintaansa. 

● ’yhdessä toimivilla itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävillä kuluttajilla’ 
tarkoitetaan 14 alakohdan mukaisesti vähintään kahta yhdessä toimivaa itse tuotettua 
uusiutuvaa energiaa käyttävää kuluttajaa, jotka asuvat samassa rakennuksessa tai 
monen asunnon rakennuksessa.  

 
Näistä jälkimmäinen on erityisen relevantti taloyhtiöille, sillä noin 40 prosenttia 
eurooppalaisista asuu kerrostaloissa.71   
 
Uudet EU-direktiivit ovat merkittävä askel kohti uutta energiajärjestelmää, jossa kansalaiset 
ja yhteisöt ovat keskeisessä asemassa. Energiayhteisöjen laajeneminen riippuu kuitenkin 
paljon siitä, kuinka jäsenvaltiot sovittavat EU-säädäntöä kansalliseen viitekehykseen.  
Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivit implementoidaan vuoden 2020 loppuun mennessä.  

 
67 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä… Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN  
68 Roberts J., Frieden D. & S d’Herbemont. 2019. Energy Community Definitions. Saatavissa: 
https://www.compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-note-on-energy-community-
definitions.pdf  
69 Ks. viite 65 
70 Ks. viite 68 
71 BPIE. 2011. Europe’s buildings under the microscope: A country-by-country review of the energy 
performance of buildings. Saatavissa:  http://bpie.eu/wp-
content/uploads/2015/10/HR_EU_B_under_microscope_study.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN
https://www.compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-note-on-energy-community-definitions.pdf
https://www.compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-note-on-energy-community-definitions.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/HR_EU_B_under_microscope_study.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/HR_EU_B_under_microscope_study.pdf
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Tuleva lainsäädäntö mahdollistaa 
taloyhtiöiden energiayhteisöille aurinkosähkön 
hyvityslaskennan   
Karoliina Auvinen, 2019 
 
Lainsäädäntö on muuttumassa Suomessa 
EU:n direktiiviuudistusten sekä Työ- ja 
elinkeinoministeriön johtaman 
älyverkkotyöryhmän linjausten pohjalta. 
Laki- ja asetusmuutokset implementoidaan 
Suomessa kansalliseen lainsäädäntöön 
vuoden 2020 loppuun mennessä72. Uusi 
lainsäädäntö sallii aurinkosähkön ja muun 
pientuotannon jakamisen kiinteistöverkon 
sisällä osakkaiden omaan käyttöön 
tasejaksoittain. Energiayhteisöjä koskeva 
uusi lainsäädäntö mahdollistaa 
taloyhtiöiden asukkaille aurinkosähkön 
hyödyntämisen hyvityslaskennan avulla.  
 
Mittausasetuksen muutoksella voidaan sallia, että pientuottajien laskutus ja taseselvitys voi 
perustua myös laskennalliseen tietoon. Tämä mahdollistaa kiinteistöverkkojen sisäisten 
energiayhteisöjen muodostamisen nykyaikaisesti älykkäiden sähkömittareiden mittaustiedon 
ja tietokoneohjelmiston avulla.  
 
Netotuslaskennat voidaan toteuttaa verkkoyhtiöiden mittaustietojärjestelmissä tai Fingridin 
datahubissa. Netotuksen ja hyvityslaskennan jälkeen laskennalliset mittaustiedot toimitetaan 
asiakkaalle, taseselvitykseen sekä markkinatoimijoille. Oleellista on, että tasehallinnassa ja 
laskutuksessa on vain yksi mittaustieto asiakkaalta. 
  

 
72 DIRECTIVE (EU) 2019/944 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 
June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 
2012/27/EU (recast). Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
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Ratkaisuehdotuksia ja toimenpidesuosituksia 
Kokeilujen tulos: hyvityslaskenta on suositeltava 
aurinkosähkön yhteistuotantomalli taloyhtiöille 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
FinSolar -hankkeen kokeilut edesauttoivat identifioimaan, että hyvityslaskentamalli on 
kiinteistön sisäisille energiayhteisöille kustannustehokas, käyttäjäystävällinen sekä muuhun 
tekniseen toimintaympäristöön soveltuva aurinkosähkön tuotantomalli. Se on myös 
taloyhtiöiden päätöksenteon kannalta joustavin aurinkosähkön tuotantomalli.  
 
Hyvityslaskentamallin etuja ovat: 

1. Voidaan hankkia isompi yhteinen aurinkosähkövoimala, joka on suhteessa 
edullisempi73 kuin pienempi, pelkän taloyhtiön kiinteistösähköön tai yksittäisen 
asukkaan omaan käyttöön hankittava voimala. 

2. Aurinkosähköinvestoinnin kustannukset ja tuotot jaetaan osakkaille samassa 
suhteessa kuin taloyhtiön kaikki muut kulut ja tuotot, osakkeiden lukumäärän ja 
vastikkeen jaon perusteella. Tämä on taloyhtiön osakkaille tärkeä 
oikeudenmukaisuusperiaate. Näin hyvityslaskentamall ei edellytä muutoksia asunto-
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. 

3. Taloyhtiön omaan kiinteistöverkkoon ei tarvitse tehdä mittari- ja johtoremonttia, koska 
hyvityslaskentaohjelmisto toimii jo käytössä olevien mittarien mittausdatalla. 

4. Asukkaat voivat edelleen kilpailuttaa omat sähkösopimuksensa. 
5. Hyvityslaskentamallilla muodostuvaan taloyhtiön sisäiseen energiayhteisöön 

liittyminen ja siitä poistuminen on helppoa, koska se edellyttää muutoksia vain 
hyvityslaskentasopimukseen ja -ohjelmiston asetuksiin. 
 

FinSolar-hankkeen johtopäätös oli, ettei takamittarointimalli ole yleisesti taloyhtiöille toimiva 
aurinkosähkön tuotantomalli. Takamittarointi edellyttää yhtiökokoukselta harvoin 
saavutettavissa olevaa yksimielistä päätöstä. Vaikka takamittarointi olisi määritelty 
yhtiöjärjestykseen, siitä huolimatta taloyhtiön mittari pitää vaihtaa jakeluverkkoyhtiön 
mittariin, mikäli osakas haluaa myöhemmin kilpailuttaa oman sähkösopimuksensa. 
Hyvityslaskentamalli soveltuu taloyhtiön päätöksentekoon ja mahdollistaa asukkaille omat 
sähkösopimukset. Kokeilujen pohjalta voidaan todeta, että järkevin tapa mahdollistaa 
pientuotanto asunto-osakeyhtiön asukkaille on aurinkosähkön hyvityslaskentamalli. Näin 
ollen energiayhteisöjen mahdollistamiseksi on tärkeää, että hyvityslaskennan 
lainsäädännölliset esteet poistetaan.74  

 
73 FinSolar. 2017. Aurinkosähkön hinnat ja kannattavuus. Saatavissa: 
http://www.finsolar.net/aurinkoenergian-hankintaohjeita/aurinkosahkon-hinnat-ja-kannattavuus/  
74 Auvinen K. ja Honkapuro S. 10/2018. Politiikkasuositus: Taloyhtiön asukkaiden aurinkosähkön 
tuotantoa tulisi edistää lainsäädäntömuutoksella. Saatavissa: https://finsolar.net/politiikkasuositus-
taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tuotantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/ 

http://www.finsolar.net/aurinkoenergian-hankintaohjeita/aurinkosahkon-hinnat-ja-kannattavuus/
https://finsolar.net/politiikkasuositus-taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tuotantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/
https://finsolar.net/politiikkasuositus-taloyhtion-asukkaiden-aurinkosahkon-tuotantoa-tulisi-edistaa-lainsaadantomuutoksella/
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Pientuottajien mittaushaasteet voidaan ratkaista 
tasejakson sisäisellä netotuksella 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
FinSolar-hankkeen mittaus- ja kokeilukyselyn tulokset osoittivat, sähkömittarien 
pientuotannon ylijäämän ja ostosähkön mittaustapa vaihtelee verkkoyhtiöstä toiseen. 
Vaihtelevat mittaustavat saattavat suomalaiset pientuottajat keskenään taloudellisesti 
eriarvoiseen asemaan: vaiheet keskenään netottavalla mittarilla pientuottaja voi saada 
täsmälleen samanlaisesta aurinkosähköjärjestelmästä noin kolmanneksen enemmän 
säästöä kuin vaiheet erikseen mittaavan mittarin omaava pientuottaja. Näin pientuotannon 
taloudellinen kannattavuus vaihtelee verkkoyhtiöstä ja kohteen mittarista riippuen.  
 
Tasejakson sisäisellä netotuksella voidaan ratkaista Suomessa havaittu pientuotannon 
mittausongelma. Pientuotannon netotuksessa yksittäisen pientuottajan sähkömittarilta 
luettavat ostosähkön ja tuotannon ylijäämän aikasarjat netotetaan kolmen eri vaiheen osalta 
yhteen tasejaksoittain. Tasejakson pituus sähkömarkkinoilla on nykyisin tunti ja 
tulevaisuudessa 15 minuuttia. Tasejakson sisäisellä netotuksella voidaan yhtenäistää 
verkkoyhtiöiden erilaiset mittaustavat laskennallisesti siten, ettei sähkömittareita tarvitse 
vaihtaa. 
 
Netotuslaskennan jälkeen pientuottaja on 
yhden tasejakson aikana joko sähkön ostaja 
tai ylijäämän myyjä, mutta ei enää molempia 
yhtäaikaa. Kuluttajat voivat saada 
verkkoyhtiönsä sivuilta ostosähkönsä 
kulutustiedot ja pientuotannon 
ylijäämätiedot tuntisarjatietoina. 
Tuntinetotus on linjassa tämän 
mittaustietojen esitystavan kanssa. Myös 
kuluttajien sähkölaskutus perustuu 
tuntisarjaan. Tuntinetotuksen toteuttaa 
jakeluverkkoyhtiöt omalla tai 
palveluntarjoajan ohjelmistolla.  
 
Kaupallisen toiminnan tulisi pohjautua jatkossa yhtenäiseen mittaustekniikkaan ja 
mittaustietoja yhtenäistäviin laskentasääntöihin, eikä enää vaihteleviin mittarien teknisiin 
mittaustapoihin. Netotuksella voidaan toteuttaa yksittäisten rakennusten ja energiayhteisöjen 
pientuotannon laskenta siten, että sähkön käyttäjiä kohdellaan energiamarkkinoilla 
keskenään tasapuolisesti.  
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Suomen kannattaa olla EU:ssa aktiivinen 
mittauslaitedirektiivin muuttamisessa  
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö haki vuonna 2019 komissiosta tulkintaa, joka mahdollistaisi 
pientuottajille ja energiayhteisöille IT-palvelujen tarjoamisen ensimmäisen sukupolven 
mittareilla.75  
 
Mittauslaitedirektiivin vaatimus kiinteästä mittarin näytöstä tulee poistaa, koska mittaustiedot 
voidaan varmistaa ja tarkistaa muilla keinoin.76 Mittausdatan määrä kasvaa jatkuvasti, 
esimerkiksi siirtyminen 15 minuutin taseeseen nelinkertaistaa mittaustiedon määrän. 
Lähtökohtaisesti mittarissa ei tarvita näyttöä, jos tietojen luenta mittarilta onnistuu muutoin; 
näyttö vain turhaan nostaa kustannuksia.  
 
Yksittäisen asiakkaan laskutus tulee hajautettujen teknologioiden yleistymisen myötä 
perustumaan yhä useammin oman asunnon sähkömittarin lisäksi sähköauton 
latauspisteiden ja paikallisen yhteisövoimalan mittaustietoihin. Useampi mittari voi palvella 
yhtä käyttäjää ja yksi mittari useampaa käyttäjää. Samalla osto- ja myyntimaksujen 
perusteena on yhä useammin tunti-, vartti- tai jopa hetkelliset kulutustiedot. Näistä syistä 
johtuen yksittäisen mittarin oma näyttö ei ole enää käytännöllinen tapa varmentaa 
mittaustietoja. Yksittäisen mittarin oma näyttö ei voi enää jatkossa toimia energian käyttäjien 
tarkastuspisteenä, koska yhä pienenevän mittarin näyttöön ei käytännössä voi saada 
järkevästi tarvittavaa datan määrää. Halvemmat mittarit säästävät verkkoyhtiöiden 
kustannuksia, mikä alentaa myös lopulta energian käyttäjien verkkopalvelumaksuja.  
 
Koko mittarikannan vaihtaminen Suomessa nyt sen takia, etteivät ne täytä nykyisen 
mittauslaitedirektiivin näyttövaatimuksia, ei ole meneillään olevan teknologia- ja 
markkinamurroksen sekä investointikustannusten vuoksi järkevää. Jos kaikki mittarit pitäisi 
vaihtaa uusiin mittauslaitedirektiivin näyttövaatimuksen vuoksi, syntyisi tästä suomalaisille 
turhia kustannuksia.  
 
Kuluttajille suunnattavat energian internet-palvelut ovat monille uutta EU:n tasolla. 
Suomalaisten kannattaa olla mittauslaitedirektiivin uudistamisessa EU:n tasolla aktiivisia, 
koska Suomi on globaali edelläkävijä kysyntäjouston mahdollistavassa infrastruktuurissa. On 
kansainvälisesti ainutlaatuista, että sähkömarkkinoiden taseselvitys tehdään Suomessa 
perustuen todellisiin etäluettavien sähkömittarien mittaustietoihin. Tämä mahdollistaa 
asiakkaille sähkön ostamisen sähköpörssin hintojen mukaan. Koko Euroopan tulisi siirtyä 
samaan suuntaan, joten suomalaisilla on hyvät vaikuttamismahdollisuudet, mikäli vain itse 
toimimme asiassa esimerkillisesti. Kansallisesti on kuitenkin otettava huomioon, että 
direktiivin muuttamisen onnistuminen on epävarmaa ja kestää helposti useita vuosia. 

 
75 https://finsolar.net/wp-content/uploads/2019/05/FI-non-paper-MID-vs-EMD-27112018.pdf 
76 Auvinen et. al. 2018. Keskustelupaperi: Ratkaisuehdotuksia sähkön mittauksen haasteisiin 
kuluttajien ja energiayhteisöjen puhtaan pientuotannon edistämiseksi. Saatavissa: 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33990 

https://finsolar.net/wp-content/uploads/2019/05/FI-non-paper-MID-vs-EMD-27112018.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33990
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Uusien sähkömittareiden (AMR 2.0) tulee mahdollistaa 
kuluttajien ja energiayhteisöjen energian internet -palvelut 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2018 
 
Nykyinen Suomen sähkömittarikanta tulee käyttöikänsä päähän pitkälti 2020-luvun 
puolivälissä, mutta osa verkkoyhtiöistä uusii jo mittareitaan. Suomessa siirrytään toisen 
sukupolven sähkömittareihin portaittain noin 0-15 vuoden aikana. Aurinkoenergian suosiota 
ja digitaalisia energiapalveluita ei osattu ennakoida Suomessa, kun ensimmäisen sukupolven 
sähkömittarien ominaisuuksia määriteltiin yli kymmenen vuotta sitten.  
 
Näköpiirissä on kehitys, jossa yksittäisen kuluttajan energialaskutus perustuu palveluihin. 
Taustalla palveluntarjoajat yhdistelevät erilaisten mittarien mittaustietoja energian käyttäjille 
- heidän luvallaan - sopivien palvelukokonaisuuksien muodostamiseksi.  
 
On tärkeää kehittää mittaustiedon siirtojärjestelmiä niin, että ne mahdollistavat 
kustannustehokkaasti ja tarvittavan tietoturvallisesti energian käyttäjille energian internet -
palvelujen hyödyntämisen. 
 
EU:n alueella mittarien iät, toiminnallisuudet sekä mittaustietoa koskevat tekniset ja 
tietosuojavaatimukset vaihtelevat merkittävästi. Voidaan todeta, että sähkömittarit ja niihin 
liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät ovat murroksessa ja nopeassa kehitysvaiheessa. 
Kehitysvaihe tulee kestämään todennäköisesti jopa vuosikymmeniä, koska 
energiajärjestelmän digitalisaatio ja uusien energiateknologioiden käyttöönotto ovat vasta 
alussa. Tämän pohjalta on järkevää muodostaa kriteerit uusille mittareille ja 
tiedonsiirtojärjestelmälle sekä toteuttaa laiteuudistuksia sitä mukaa, kun mittarikanta 
muutoinkin vanhenee. Suositeltavaa on uudistaa laitekantaa, tiedonsiirtojärjestelmää sekä 
lainsäädäntöä vaiheittain, kunnes vanha mittausjärjestelmä ja lainsäädäntö ovat lopulta 
asettuneet digitaaliseen aikaan.  
 
Uuden mittarisukupolven tulee palvella nykyistä laajemmin asiakkaiden tarpeita sekä 
mahdollistaa muitakin palveluja, kuin vain kulutetun energian laskuttamisen. Maksujen 
tarkistamista varten mittarien ominaisuudeksi voidaan määrittää mittaustiedon tallennus 
esimerkiksi neljän kuukauden ajalta sekä standardoitu liittymä, joka mahdollistaa lähes 
reaaliaikaisen mittaustiedon siirtämisen rakennuksen omaan tieto- ja 
älyohjausautomaatiojärjestelmään. Sähkömittareiden liittymälle on tärkeää asettaa sama 
standardi kuin vesi-, lämpö- ja kaasumittareille, jotta palveluyritykset voivat liittää ne kaikki 
kätevästi samojen automaatio- ja tietojärjestelmien piiriin sekä kehittää mittaustiedon päälle 
uusia palveluita. Näin energian käyttäjät voivat tarkastella mittarien tarkkoja mittaustietoja 
paikalliseen tietojärjestelmään liitettyjen näyttölaitteiden kautta. Mittarien toiminnasta ja 
valvonnasta vastaavat tahot voivat taas tallettaa liittymästä mittarin tarkat tiedot 
luentalaitteella hintojen laskenta-algoritmien ja asiakasmaksujen tarkistamiseksi.  
 
Sähkömittarien pitää toimia luotettavasti, nopeasti ja yhtenäisesti energian käyttäjien 
kannalta siten, että hinnoitteluun vaikuttava mittaustulos ei riipu asiakkaalle toimitetusta 
mittarityypistä. Sähkön mittausjärjestelmän tulee palvella energian käyttäjien sekä tuottajien 
mahdollisuuksia osallistua kulutusjoustoon, puhtaan energian tuotantoon, energian 
varastointiin ja sähköajoneuvojen lataukseen mahdollisimman kustannustehokkaasti.  
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Kuva: Mittaustiedon siirtyminen tulevaisuudessa 

 
Puhtaan energian nopea kasvattaminen on välttämätöntä - 
Suomi voi hyötyä digitaalisten palvelujen kehittämisestä 
Karoliina Auvinen ja Samuli Honkapuro, 2019 
 
 
Digitaalisilla palveluilla voidaan edistää puhtaiden energiaratkaisujen taloudellista ja helppoa 
käyttöönottoa kansalaisten ja energiayhteisöjen keskuudessa. Teknologia jo mahdollistaa 
sähkön puhtaan ja älykkään tuotannon sekä kuluttajien energian internet -palvelut. 
 
Yleistymässä ovat kiinteistöt, joissa on aurinkopaneeleita, lämpöpumppuja, sähköauton 
latauspisteitä, sähköautoja ja -polkupyöriä, akkuja ja kulutusjoustolaitteita yhtä aikaa. 
Yksittäisen sähkömittarin takana on yhä useammin sähköä tuottavia, kuluttavia, varastoivia 
ja säätäviä laitteita. Vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä on tärkeää 
kyetä säätämään ja ohjaamaan rakennusten ja laitteiden tehontarvetta 
kulutusjoustoautomaation avulla77.  
 
Visiokuvaus taloyhtiössä asuvan perheen energiapalvelusta havainnollistaa, miten 
digitalisaatio ja energiayhteisöt voivat mahdollistaa puhtaiden energiaratkaisujen 
kätevän ja vaivattoman hyödyntämisen kuluttajille tulevaisuudessa:  
Matti ja Maija Meikäläinen asuvat kahden lapsensa kanssa kaupungissa kerrostalossa. He ovat 
asunto-osakeyhtiön kautta osakkaana taloyhtiön yhteisessä aurinkovoimalassa sekä 
kaupunginosan energiaosuuskunnassa, jolla on tuulivoimaa sekä keskitetty lämpövarasto ja 

 
77 Airaksinen et al. 5/2017. Policy Brief: Rakennusten kysyntäjousto ja energiatehokkuus luovat 
perustan puhtaalle energiajärjestelmälle. Saatavissa: 
http://smartenergytransition.fi/fi/rakennusten_kysyntajousto_ja_energiatehokkuus/  

http://smartenergytransition.fi/fi/rakennusten_kysyntajousto_ja_energiatehokkuus/
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lämpöpumppuvoimala. Taloyhtiö on kytketty niihin avointen sähkö-, kaukolämpö- ja -kylmäverkkojen 
kautta. Perheellä on sähköauto, jota he lataavat vuoroin muun muassa ostoskeskuksessa, 
työpaikalla ja taloyhtiön pihassa.  
 
Aurinkosähkön tuotanto vähentää asunnon ostosähköä siltä osin, kuin oman voimalaosuuden 
tuotanto kattaa omaa kulutusta varttitunnin välein. Taloyhtiön yhteiseen 
kulutusjoustoautomaatiojärjestelmään on kytketty mukaan asunnosta huonekohtainen 
lämpötilanohjaus, saunan kiuas sekä sähköauton latauspiste. Kulutusoustoautomaatio auttaa 
säästämään energiaa ja vähentää sähkön tarvetta kalliina varttitunteina. Halpoina sähköpörssin 
vartteina esimerkiksi sähköauton lataus käynnistyy automaattisesti.  
 
Energiapalvelun tarjoaa “Energian Internet Oy”. Palvelu kattaa kodin sähkön ja lämmön sekä 
sähköauton latauskulut siirto- ja veromaksuineen sekä mahdollisen ylijäämätuotannon myynnin. 
Sähköauton lataus hoituu palvelun kautta niin, että puhelimella luetaan latauspaikan QR-koodi, 
jolloin latauskustannukset kirjautuvat Meikäläisten energialaskulle automaattisesti.  
 
Matti ja Maija voivat katsoa omaa energiatiliään tietokoneelta ja mobiililaitteista. Palvelusta voi 
nähdä asunnon lämpötilat huonekohtaisesti sekä tarkastella kodin ja auton sähkönkulutus- ja -
tuotantotietoja monin eri tavoin. He pystyvät myös vertailemaan, kuinka paljon he kuluttavat ja 
tuottavat energiaa verrattuna muihin samankaltaisiin energian käyttäjiin.  

 
Fossiilisista polttoaineista on luovuttava kokonaan parin vuosikymmenen aikana. Hallituksen 
Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen mukaisesti Suomen tulee olla päästötön 15 vuodessa. 
Puhdas energiajärjestelmä perustuu pitkälti puhtaita energialähteitä hyödyntäviin 
teknologioihin polttolaitosten ja polttomoottorien sijaan. Keskeisiä teknologioita ovat tuuli-, 
aurinko-, vesi- ja ydinvoima, lämpöpumput, kulutusjoustoautomaatio, energiavarastot sekä 
sähköajoneuvot. Aalto-yliopistossa laaditun skenaarion mukaan aurinkoenergiaa tarvitaan 
Suomessa vähintään 3 TWh, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan kokonaan78. 
 
Vanhentunut lainsäädäntö estää ja hidastaa nyt kehitystä.  Verotus- ja hinnoittelumallien 
sekä regulaation  pitää mahdollistaa päästöjen vähentäminen, puhtaan energian investoinnit 
sekä kuluttajien dynaaminen osallistuminen markkinoille. Lisäksi energiapalvelujen 
kehittyminen edellyttää laadukasta mittari- ja tiedonvälitysinfrastruktuuria. Kaiken 
lainsäädännön tulisi edistää Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden 
saavuttamista.  
 
Teknologia- ja kehitystrendit, jotka muuttavat energiajärjestelmää väistämättä: 

● Hajautetut teknologiat halpenevat ja digitalisaatio leviää. Sähkömarkkinat ja -verkot 
muuttuvat kaksisuuntaisiksi ja kuluttajat tulevat mukaan markkinoille internet-
sovellusten avulla. 

● Liikenne- ja lämpösektorit sekä teollisuuden prosessit sähköistyvät. 
● Perinteiset toimiala- ja markkinarajat rikkoutuvat: kiinteistö-, automaatio-, IT-, mobiili-

, media- ja palvelualat tulevat mukaan energialiiketoimintaan.79 
 

Hajautetut energiaratkaisut ovat jo kasvussa ja energiamarkkinat ovat murroksessa. 
Tulevaisuuden energiamarkkinat perustuvat puhtaisiin ja älykkäisiin teknologioihin, kuluttaja- 
ja käyttäjälähtöisyyteen sekä digitalisaatioon. Globaalin smart grid -markkinan kumulatiivinen 
suuruus vuoteen 2020 mennessä on arvioitu olevan 400 miljardia dollaria ja vuotuinen  

 
78 Rinne S, et al. 2019. Clean district heating - how can it work? Aalto University publication series 
BUSINESS + ECONOMY. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40756 
79 Ahola et. al. 2017. Kohti sähkömarkkinamallia 2.0. Keskustelupaperi. Saatavissa: 
http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-kohti-sahkomarkkinamallia-2-0/  

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40756
http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-kohti-sahkomarkkinamallia-2-0/
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markkinan kasvu 8 %. Energiayhteisöjen määrä kasvaa maailmalla alati. Niissä on kysyntää 
digitaalisille hyödynjako-, etävalvonta- ja mobiilipalveluille.  
 
Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja 
markkinakehityksessä.  
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Vinkit taloyhtiöille aurinkovoimalan hankintaan 
hyvityslaskentamallilla 
Karoliina Auvinen ja Jouni Juntunen, 2019 
 
Näköpiirissä on, että lainsäädäntö mahdollistaa hyvityslaskennan vuoden 2021 alusta 
alkaen, joten tässä on ohjeita taloyhtiöille aurinkosähkön yhteishankintaan 
hyvityslaskentamallilla.  
 
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta parantaa, kun koko taloyhtiö asuntoineen 
hyödyntää paikallisesti aurinkosähköä. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa koko 
taloyhtiön peruskuorman mukaan. Taloyhtiön peruskuorma kasvaa, kun asuntojen ja 
kiinteistön sähkönkulutukset summataan. Useamman käyttöpaikan yhteiskulutus 
mahdollistaa isomman ja yksikkökustannuksiltaan edullisemman järjestelmän hankinnan. 
Yksittäisten asuntojen kulutuksen vaihtelut myös tasaantuvat energiayhteisössä, mikä 
parantaa aurinkosähkön tuotannon ja kulutuksen kohtaamista sekä vähentää aurinkosähkön 
ylijäämän myyntiä verkkoon. Kiinteistösähkön osuus taloyhtiön kokonaiskulutuksesta on 
kaukolämmön piirissä olevissa rivitaloissa ja energiatehokkaasti rakennetuissa kerrotaloissa 
pieni, jolloin on järkevää tuottaa aurinkosähköä myös asuntojen käyttöön. 
 
Vinkit taloyhtiöiden edustajille aurinkopaneelien yhteishankintaa varten: 

1. Ota yhteyttä alueesi verkkoyhtiöön ja tiedustele, millä aikataululla hyvityslaskenta 
tulee tarjolle.  

2. Käynnistä keskustelut naapureiden kanssa aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta.  
3. Kun hyvityslaskenta tulee saataville ja suurin osa naapureista alkaa olla hankinnan 

kannalla, vie investointi päätettäväksi taloyhtiön yhtiökokoukseen. 
Hyvityslaskentamallilla aurinkosähköjärjestelmän voi hankkia enemmistöpäätöksellä. 
Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen etenemään aurinkojärjestelmän hankinnassa. 
Aurinkosähköjärjestelmää varten voidaan varata rahaa esimerkiksi tietty 
maksimisumma osakasta kohti. Kaukolämmössä olevalle rivitaloasunnolle sopiva 
summa voi olla esimerkiksi noin 800 euroa ja yksiölle puolet siitä. Tässä yhteydessä 
on syytä keskustella myös rahoituksesta. Voiko yhtiö käyttää omia varoja vai 
katetaanko investointi yhtiölainalla? Myös leasing-rahoitus tai energianostosopimus 
voi olla varteenotettavia vaihtoehtoja, jos omaa pääomaa ei ole eikä lainaa haluta tai 
voida ottaa. Malleissa aurinkovoimala maksetaan osamaksuilla ja voimala siirtyy 
laitteiston omistajaksi sopimuskauden päättyessä.  

4. Hyvityslaskennassa taloyhtiön asukkaiden yhteisvoimalasta aurinkosähköä jaetaan 
asuntoihin tunneittain samassa suhteessa, kun asukkaat omistavat osuuksia 
voimalasta. Kun jako-osuudet menevät samassa suhteessa kuin vastikkeet, niin 
aurinkovoimalan hankinta ei edellytä muutoksia asunto-osakeyhtiön 
yhtiöjärjestykseen. Mikäli omistus- ja jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, 
tulee ne kirjata yhtiöjärjestykseen. Aurinkosähkön jakaminen asuntoihin tapahtuu 
verkkoyhtiön toimesta automaattisesti asunto-osakeyhtiön määrittelemien jako-
osuuksien mukaan. 

5. Kilpailuta aurinkosähköjärjestelmän toimitus budjetin puitteissa siten, että 
tarjouspyynnössä pyydetään mitoittamaan taloyhtiöille ja sen asukkaiden omaan 
käyttöön taloudellisesti mahdollisimman kannattava voimala. Liitä tarjouspyynnön 
liitteeksi taloyhtiön ja sen asuntojen sähkönkulutuksen tuntitiedot, sillä niiden 
perusteella aurinkoenergiajärjestelmien toimittajat osaavat mitoittaa taloyhtiöösi 
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sopivan kokoisen voimalan. Tuntitiedot saat 
alueesi verkkoyhtiöltä. Edellytä myös tarjouspyynnössä, että aurinkovoimalan 
toimittaja hoitaa taloyhtiön puolesta voimalan verkkoonkytkentä- ja rakennusluvat. 
Aseta hankinnan ehdoksi, että voimalalla on vähintään 10 vuoden tuotto- ja 
järjestelmätakuu. Näin aurinkovoimalan hankinta on taloyhtiölle riskitöntä ja 
vaivatonta.  

6. Aurinkosähköjärjestelmän toimitusaika kestää yleensä muutaman viikon. Kilpailuta 
taloyhtiön sähkösopimus pientuottajan sähkösopimukseksi ja solmi alueesi 
verkkoyhtiön tai vastaavan palveluntarjoajan kanssa hyvityslaskentasopimus, jotta ne 
astuvat voimaan silloin kun aurinkovoimala asennetaan. Ylimääräinen aurinkosähkö 
myydään tai luovutetaan vastikkeetta sähköyhtiölle riippuen lopullisesta KHO:n ALV-
ratkaisusta (ks. raportin ALV-selvitystä käsittelevä kappale). Yhtiöt maksavat eri 
hintoja tuotetusta sähköstä, joten pientuottajana sähkösopimus kannattaa 
kilpailuttaa. Yleisesti ottaen verkkoon myyminen ei kuitenkaan kannata. Tämä johtuu 
siitä, että sähköyhtiö maksaa ylijäämäsähköstä yleensä vain pörssihinnan mukaisesti, 
kun taas korvattaessa ostosähköä omaan kulutukseen vältetään maksamasta 
siirtomaksuja ja veroja. 

7. Aurinkovoimala voidaan liittää osaksi taloyhtiön olemassa olevaa 
kiinteistövakuutusta. Ilmoita vakuutusyhtiöön aurinkovoimalasta, jotta se sisällytetään 
taloyhtiön kiinteistövakuutukseen. FinSolar-hankkeen pilottitaloyhtiöiden kokemusten 
perusteella aurinkovoimala ei ole nostanut vakuutuksen hintaa.  

Katso myös:  

➢ Energia-asiantuntija Janne Käpylehdon laatima aurinkosähköopas kerrostalojen 
asukkaille, hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille: 
https://ilmastokatu.fi/files/2017/02/Aurinkosa%CC%88hko%CC%88opas_07022016.
pdf   

➢ Motivan aurinkosähkösivut: 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko 
 

https://ilmastokatu.fi/files/2017/02/Aurinkosa%CC%88hko%CC%88opas_07022016.pdf
https://ilmastokatu.fi/files/2017/02/Aurinkosa%CC%88hko%CC%88opas_07022016.pdf
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko
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LIITE I: Avoimia vastauksia 
aurinkosähkökyselyyn 2018 
Avoimet vastaukset aurinkosähkökyselyn kysymykseen “3. Jos et ollut kiinnostunut hankinnasta, 
niin kuinka suuri taloudellisen hyödyn tulisi olla tai mikä muu tekijä parantaisi ostohalukkuuttasi?”: 

● Varmuus siitä, että osakkuudesta pääsee muuttaessa eroon. Asunnon ostajalla ei varmaankaan 
nimittäin olisi ostopakkoa ko. osuuteen, jolloin saattaisi tulla pattitilanne. 

● Hankinnan TMA 5-10 vuotta 
● Kuoletusaika esimerkissä on KORKEA, kai yli 20 v. 
● Vähintään 10 %.  
● Takaisinmaksuaika pitäisi saada painettua selvästi alle 10v. 
● Järkevä hankintahinta ja parempi kokonaisenergia hyöty (sähkö kokonaan itselle, varasto + lämmöt 

talteen talveksi). Tuo esitetty malli on yksityisihmisten ryöstöä. 
● Jos kesäkaudella saisi sähkökulutuksesta suurimman osan katettua em. järjestelmällä, niin olisihan 

se positiivista. Kesällä sähkökulutus muutoinkin pienempää, kun asukkaat ovat mökeillään melko 
paljon.  

● Nopeampi takaisinmaksuaika – esim. 90€ säästö / kk 
● Takaisinmaksuaika max. 10 vuotta. 
● Vähentää talon kustannuksia. Takaisinmaksuaika yli 20 v 
● Sähkölaskut ovat niin pieniä, ettei käytännössä mitenkään 
● Sen suuruinen, että sijoitus olisi maksettu max. 5 vuodessa takaisin. 
● Takaisinmaksuaika n. 6-8 v ja toisenlainen, aktiivinen taloyhtiö. 
● Jos takaisinmaksuaika olisi lähempänä 10 tai edes alle 15 vuotta, olisin kiinnostuneempi. 

Kerrostalo-osakkeessa tuskin tulee asuttua yli kymmentä vuotta kerrallaan. 
● Yli 100 euroa 
● Sähkön kulutus on taloyhtiössämme aika pieni ja sen osuus taloyhtiön ja osakkaiden 

asumiskuluista on vähäinen. Nykyisillä hinnoilla ei olisi kovin kiinnostava vaihtoehto. Aika paljon 
muutakin hallittavaa taloyhtiössä, joten kustannushyötyyn nähden iso vaiva. 

● Jos takaisinmaksuaika olisi noin 5 vuotta, silloin olisin kiinnostunut. 
● 500 euroa vuodessa 
● Ostosähkön korvattavuus aurinkosähköllä tulisi olla merkittävä ja investoinnista tulisi saada 

suhteellisen lyhyessä ajassa hyöty irti.  
● Takaisinmaksuajan pitäisi olla alle 5 vuotta 
● lyhyt takaisinmaksuaika 
● 100 
● Mahdollisimman laaja osallistuminen 
● Kuoletus 5 vuodessa 
● 23v takaisinmaksuajan sijasta vaikkapa 3v. 
● Jos takaisinmaksuaika olisi edes luokkaa 10-15v, tai vaihtoehtoisesti järjestelmän mukana seuraisi 

osittainen verkkoriippumattomuus, ts. jonkinlainen energiavarasto.  
● 3% tuotto pääomalle 
● Muidenkin osakkaiden kiinnostus on erittäin tärkeää. 
● "Voimala tuottaa käsittääkseni eniten energiaa päiväsaikaan, jolloin en itse ole sitä kotona 

käyttämässä (poikkeuksena jotkut always on -laitteet kuten jääkaappi). Malli, jossa 
aurinkovoimalalla katetaan, taloyhtiö hankkii voimalan ja kattaa sillä kiinteistösähköä kuulostaa 
minusta paremmalta. 

● Vastasin silti ""Melko todennäköisesti"", koska voisin lähteä hommaan mukaan ideologisista syistä, 
vaikka taloudellisesti investointi ei olisi kovin kannattava." 

● Taloudellisesti pitäisi tilanteen olla vähintään +-0 muutamassa vuodessa. 
● 80e/kk, jolloin takaisinmaksuaika menisi noin 10-vuoteen (jos nyt nopeasti oikein laskin). Taikka 

sitten paneelien oletushinta saisi olla isompikin, ja takaisinmaksuaika huonompi, jos 
aurinkoenergian määrä olisi suurempi (ts. kokisin korvaavani enemmän perinteisesti tuotettua 
sähköä "omalla" aurinkoenergiallani). Nyt oletettu noin 10% omatuotanto tuntuu liian pieneltä. Eli  
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voisin olla kiinnostunut ostamaan 4500€:lla kymmenen paneelia, ja tuottamaan näin 200 e:n edestä 
vuosittaista säästöä, vaikka takaisinmaksuaika olisi alkuperäinen 20 vuotta. Saisin kuitenkin 4500 
eurolla oikeasti hyvää mieltä, ja vähän taloudellistakin hyvää. 

● "Aurinkoenergian parempi hyötysuhde sekä taloyhtiön energiapankki mikä latautuu täyteen ennen 
kuin ylimääräinen energia syötetään sähköverkkoon myyntiin (Esim. Tesla Powerwall). 

● Paneelien integrointi niin, että se on osa kattorakennetta (Esim. Tesla Solar Roof), jonka ansiosta 
paneelien huolto on osa katon huoltoa. " 

● Alle 15 vuoden takaisinmaksuaika 
● Tämmöinen omistusosuus on liian vaikea asia tavalliselle osakkeen omistajalle. 
● Yli 50 eur 
● Jos voimalassa on esim. 10 osakasta, minua arveluttaa, kuka ylläpitää, huoltaa ja korjaa 

paneeleita. Onko kymmenen osakkaan valittava joukostaan huoltopäällikkö? 
● Vähintään 5% vuosituotto sijoitukselle ja niin pitkä takuu että kattaa takaisinmaksuajan. 
● Merkittävä. Takaisinmaksuaika n 10v 
● Muiden osakkaiden tulisi olla kiinnostuneita, jotta hanke toteutuisi 
● Pelkän aurinkosähkön hankinta ei sinänsä kannattava. Suurempi hyöty olisi aurinkokeräimet, jotka 

lämmittäisi veden ja asunnot. 
● Taloyhtiöllä tulisi lisäksi olla hankittuna akkuja tuotetun sähkön varastointiin. Pelkkien paneelien 

hankinnalla en ole vakuuttunut investoinnin kannattavuudesta 900 euron hankintahintaan. 
● Takaisinmaksuaika noin 10 vuotta 
● Kerrostalokokoluokan aurinkosähköjärjestelmä maksaa noin 1500 €/kW.  Jos paneelit ovat 250 W, 

niin siinä mielessä kelvollinen hinta voisi olla 750 €. Takaisinmaksuaika on kuitenkin tällöinkin 19 
v. Olisin kiinnostuneempi aurinkosähköstä, jos takaisinmaksuaika olisi 10-15 vuotta.  

● Tuossa takaisinmaksuaika paneeleille olisi yli 22 vuotta. Takaisinmaksuaika 5 vuotta olisi varma 
valinta mutta yli 20 vuotta on liian paljon. 

● 80 euroa, sitten kiinnostuisin jo.  
● Aurinkopaneeleiden hinnat pitää olla alempi kuin nyt. 
● yli 10 % 
● Mulla on jo. Sen tuotto on -99% ihan toteutumasta. Tuopahan mielihyvää ja saa kehua kavereille. 

Mun on Helenin kivikon voimalassa paneeli, jonka numero on mun syntymävuosi. 
● 50% 
● Tuotto sijoitukselle lähempänä 10% 
● Jos alkuinvestointia voisi maksaa takaisin sähkölaskussa syntyneen säästön mukaan, ostaisin 

varmasti! 
● Alle 10v takaisinmaksuaika  
● En osaa sanoa summan suuruutta, mutta kyllä taloudellinen hyöty on tärkeä kannustin.  
● Hankintahinta pitäisi tulla maksetuksi lyhyemmässä ajassa 
● 100 euroa 
● Investointi ja käyttökustannusten tulisi olla alle nykyisen markinahinnan ilman mitään verotukia. 
● Hyvän asian edistäminen riittää. Talo yhtiöt turhan jäykkiä asian suhteen. 
● Jos tuottoa saisi tarpeeksi niin olisi ihan mahdollista, että ostaisin osuuden. Nyt taloyhtiömme 

kuluttaa sen mitä paneelit pystyisivät tuottamaan. Parempi siis, että taloyhtiö ottaa siitä täyden 
hyödyn jolloin kaikki hyötyvät yhtiövastikkeissa tuloksesta. 

● Sujuvuus tärkeää. 
● Takaisin maksuaika 5-8 vuotta 
● Sijoituksen pitäisi tuottaa ympäri vuoden hyvällä ennustettavuudella.  
● 15v takaisinmaksuaika olisi hyvä tavoite 
● Hankintahinta lähempänä 10-15 x säästö. 
● Max 10v takaisinmaksuaika 
● Takaisinmaksuaika alle 10 v, mieluummin 5 
● Tuplat.  
● Takaisinmaksuaika alle 10 v 
● NPV positiivinen 30v laskenta-ajalla 
● lähelle +-0 maksettua hintaa korotetussa vastikkeessa 
● ehkä 10% sijoitussummasta 
● En ole varma, kuinka kauan tulemme asumaan nykyisessä asunnossa eli sijoituksen elinkaari 

omalta osalta. Miten kävisi muutossa? Pitäisikö omistus myydä eteenpäin vai? 
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● Järkevä takaisinmaksuaika investoinnille 
● 75eur/a, esimerkin mukaisessa ympäristössä. 
● Haluaisin tietää tarkemmin tästä järjestelystä ennen päätöstä, kovasti olen silti kiinnostunut 
● Tuon perusteella hankinnan takaisinmaksuaika olisi osakkaan kannalta yli 20v. Jotta harkitsisin, 

tulisi sijoituksen tulla kannattavaksi 6-8 v viiveellä. Eli noin 100-120 euron hyödyllä. Riippuu myös 
mitä sähköä taloyhtiö nykyään käyttää: uusiutuvaa vai fossiilista. 

● TMA 10-15 vuotta 
● Kuoletus 3 vuotta 
● Olen kiinnostunut hankinnasta ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi, enkä taloudellista hyötyä 

tavoitellakseni. 
● Taloyhtiössämme on vain yksi sähkömittari, yhtiö ostaa kaiken sähkön ja osakkaille se jaetaan 

alamittareiden kautta. Pystymme siis rakentamaan melko ison taloyhtiön voimalan, ei tarvitse tehdä 
erillisiä sopimuksia/ asukas. Pystymme käyttämään itse n. 25 kW tehon. 

● Takaisinmaksuaika noin 5 vuotta 
● Takaisinmaksuajan tulisi olla enintään 15 vuotta. 
● Takaisinmaksun tulisi olla noin 10v 
● 100 €/ vuosi tai vajaa 10 v. kuoletus sijoitukseen.  
● Luultavasti omaan käyttööni sopisi paremmin omat paneelit oman asuntoni katolla. 
● Jos pelkkä investoinnin täma on yli 20 vuotta niin ei mielestäni voi validisti edes puhua 

taloudellisesta hyödystä... Täma luokkaan 5v niin hankintahalukkuus paranisi.  
● Hankittu jo 
● Huomattavasti isompi 
● Kuinka suuren piikkitehon saa tuolla 900 €:lla. Miten investointilaskelma on tehty. Paljonko maksaa 

paneelien osuus. Mitkä ovat paneelien asennuskustannukset ja paljonko maksaa sähköistys sekä 
automaatio, jota järjestelmä voidaan kytkeä talon järjestelmään. Näyttää siltä että paneelit 
tuttaisivat noin 333 kWh vuotuisen energiamäärän. 

● Merkittävästi parempi esim. kolmasosa tai puolet. 
● Takaisinmaksuaika saisi olla korkeintaan 10v.  
● Vähimmäisvaatimus on, että paneelien käyttöiän aikana syntyneen taloudellisen hyödyn tulisi olla 

suurempi kuin paneeliin tehty sijoitus.  40 euron vuotuisella hyödyllä tehty sijoitus ei maksa ikinä 
itseään takaisin. 

● 80 euroa tai varma tieto siitä, että se nostaisi asunnon arvoa tai että asuisimme asunnossa yli 10 
vuotta. 

● Riippuu siitä, miten pitkään aion asua ko. yhtiössä. Järkevää suuruusluokkaa olisi noin 10 vuoden 
TMA tai alle.  

● Tuotto tulisi olla sillä tasolla, että se kattaa investointi ja operointi kustannukset 
● Vuosittainen säästö olisi 200 e 
● Takaisinmaksuaika max. 5 v 
● Takaisinmaksuaika reilusti vähemmän kuin huoneiston oletettu hallinta-aika tai jonkinlainen 

varmuus siitä, että aurinkosähköosuus on myytävissä eteenpäin järkevään hintaan.  
● 10000 kWh kulutuksella 6 vuoden kuoletusaika. 
● Mikä olisi voimalan kokonais(sähkön)tuotto. Menisikö (paljonko) yhtiön yhteiseen kulutukseen. 
● Takaisinmaksuaika alle 10-15 vuotta. 
● Parempi henkilökohtainen taloudellinen tilanne. Miksi hankinta olisi henkilökohtainen? Eikö olisi 

selkeämpää, että yhtiö maksaa paneelit ja jyvittää saavutetut säästöt osakkaille tasapuolisesti?  
● "Koko käyttösähkö pitäisi saada aurinkoenergiasta: keskikokoisen kerrostaloasunnon valaistus ja 

kodinkoneet. Erityisen tärkeää olisi päästä irti paikallisen sähkömonopolin siirtomaksuista 
● paljon nopeampi takaisinmaksuaika 
● Taloyhtiön yhteisen yleissähkölaskun pieneneminen. 
● nopeampi takaisinmaksuaika, mahdollisuus myydä ylijäämäsähköä kannattavasti tai 

aurinkosähkön käyttö taloyhtiön sähkönkulutukseen, jolloin säästö näkyisi myös vastikkeessa 
● Investoinnin takaisinmaksu alle viidessätoista vuodessa 
● Olettaen aurinkopaneelin kestävän 30 vuotta, laskin että sijoituksen tuottoprosentti olisi noin 1,97 

%. Koska tämäkin on aika optimistinen oletus, on sijoitus melko huono. Kyllä tuoton tulisi olla 
inflaatiota korkeampi. 

● < 15v ROI. Tuotannon ja kulutuksen seuranta tuottaa pelillistymisen, se on mahtavaa! :) Samalla 
se ohjaa kulutuksen muutokseen, joka nostaa omakäyttöastetta, pienentää takaisinmaksuaikaa ja 
vähentää tuotantoa muualta. 
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● Hyödyn tulisi selvästi näkyä laskullani-esim. suoraan 
alennusrivinä, muuten 40e vuotuinen säästö jää näkymättä. 

● vuosittaisen säästön pitäisi maksaa itsensä takaisin 10 vuodessa, 40 eurolla 22 vuotta 
● Investoinnin kuoletus max. viidessä vuodessa. Esitetyssä mallissa investoinnista saatu hyöty olisi 

maksanut itsensä takaisin liian pitkällä aikavälillä. Mieluummin odottaisin vuoden tai kaksi, tällöin 
alkuinvestoinnin määrä mitä suuremmalla todennäköisyydellä on pienempi. Nyt investoinnissa 
vahvasti enemmän pr-arvoa, paneelien valmistamisen jalanjälki on vielä melko suuri siitä saatuun 
hyötyyn nähden, joten sen perustelu luonnon säästämisellä on vielä hiukan ontuva. Siirtomaksujen 
kasvaessa toki houkutus omavaraisempaan sähköntuotantoon kasvaa.  

● Jos voimalan voi rahoittaa taloyhtiön rahoituksella tai asuntolainalla 
● 20 % 
● Takaisinmaksuaika tulisi olla monin kerroin lyhyempi. Noin 5v. 
● Takaisinmaksu 10 vuotta tai alle 
● Pitäisi olla optio lainalle, jonka voi maksaa kokonaan heti tai myöhemmin. Ja läpinäkyvyys kok 

kustannuksista ja omasta osuudesta. Ja jokin tae, että kaikki energia tulisi käytettyä ilman että sitä 
pitäisi myydä verkkoon jos ei kotona "tuhlaamassa" sähköä (silloin säästö paljon huonompi). 

● Omanpääomantuotto yli 8 % 
● 90-150 euroa niin takaisinmaksu asettuu järkevälle tasolle.  
● Tässä ko. esimerkissä vähintään kaksin- mielellään kolminkertainen niin että aurinkovoimalan 

tuottamalla sähköllä säästäisi huoneiston sähkö- ja siirtolaskusta vähintään neljäsosan. 
● Takaisinmaksuaika 16 vuotta tai alle 
● Vaikutus asunnon myyntihintaan 
● Maalämpöön sitoutettu tuotto  
● 80 eur. Ostohalukkuutta parantaisi, jos taloyhtiössä päätettäisiin tästä yhteisesti, ja paneelien 

asennuskustannukset jyvitettäisiin vastikkeisiin. Eli koko summaa ei tarvitsisi maksaa heti, vaan 
maksaisi sen ajan kuin asuu yhtiössä.  

● Vuosittainen säästö ainakin 80-100 euroa 
● 5 vuoden takaisinmaksuaika 
● Sähkön säästäminen akustoon 
● Vaivattomuus 
● 100 
● 300 
● 100% omavaraisuus sähköntuotannosta (aurinko + akut, mahdollisesti tuulivoima) jolloin 

sähkösopimukset voisi irtisanoa. 
● 150 e 
● Huoli teknologian huoltotarpeista rajoittaa kiinnostusta 
● Lyhyt takaisimaksuaika 
● Pienempi hinta tai suurempi hyöty 
● Positiivinen tuotto 5% korolla 
● Selvästi merkittävämpi kuin 40€. Paljonko olisivat ylläpitokustannukset? 
● Suoran takaisinmaksuajan pitäisi olla alle 10 vuotta. En myöskään usko, että investointi omaan 

aurinkosähköön on ympäristön kannalta kovinkaan tehokas.  
● Takaisinmaksuaika <5 V. 
● Takaisinmaksuaika on liian pitkä, kun perhetilanteen vuoksi muutamme suurempaan asuntoon 

lähivuosina. 
● Takaisinmaksuaika tulisi puolittaa. Hyöty on liian pieni. 
● Taloyhtiön hallintokulut syövät rahallisen hyödyn. Kunnossapitovastuu katon osalta yhtiöllä ja 

paneelit lisäävät kunnossapitokustannuksia. Näiden haittojen poistaminen parantaisi 
ostohalukkuutta. 

● Tms 10 vuotta  
● Tuossa takaisinmaksu oli niin pitkä, että rahalla kannattaa tehdä joku toinen ilmastoteko. 
● Uskoisin, että Aurinkokeräimet olisivat taloyhtiölle parempi hankinta. 
● Ei korvaa muuta sähkön tuotantoa. 
● No jos plussalle pääsisi niin se olisi postiivista.  
● Saatavan sähkön pitäisi olla selvästi halvempaa kuin ostosähkön 
● Takaisinmaksuajan pitäisi olla alle viiden vuoden. Liian iso kulu sijoittaa tähän hätään, enkä halua 

paritalon katolle isoja paneeleja. 
● Toimen pitäisi alentaa päästöjä tehokkaasti 



                                                      
 

68 (82)                                                                                                                      

● Vaihdoimme taloyhtiössämme ilmastosyistä 100% 
ydinsähköön. 

● Takaisinmaksuaika enintään 10 vuotta. 
● 20% vuotuisen sähkölaskun hinnasta 10%:n sijaan 
● 25 vuoden takaisinmaksu 
● 4 % tuotto on ihan ok, JOS kaikki varmasti menee kuin Strömsössä. Ajatellen takaisinmaksuaikaa, 

niin yli 20 vuotta on liian pitkä aika suhteessa järjestelmän käyttöikään. 
● 90€/v 
● Budjettiin sopiva hinta 
● hyvin suuri 
● Investoinnin kuoletusaika tulisi olla muutama vuosi, tai jos se olisi n. 10 vuotta, se tulisi hoitaa 

hoitolainalla. Tällöin investoinnin rahoitus ei kohdistu ainoastaan nykyiselle osakkaalle (En usko 
asunnon arvonnousuun paneeleiden takia) Muutoin investoinnissa jää pakkasen puolelle omana 
asumisaikana (meillä enää 1v) kuin myös keskimääräisenä asumisaikana 7v.  

● Investoinnin takaisinmaksuajan tulisi olla alle 15 vuotta. 
● Korkea kustannus suhteessa säästöihin. Esim. viidessä vuodessa kertyvä hyöty sama kuin 

lähtökustannukset voisi olla sopiva. 
● Kunhan ei tule hirveästi miinusta 
● Kuvauksessa ei kerrota investoinnin elinkaarta, eli kannattavuuslaskelmaa ei pysty tekemään. 
● Luottamus että investointi tuottaa 3-5% pääomalle. 
● Lyhyempi investoinnin takaisinmaksuaika 
● Max 15v takaisinmaksuaika 
● Oletettu vuosituotto yli inflaation 
● ROI max. 5 vuotta niin sitten 
● Säästön tulisi olla 80€/v 
● Sähkön varastointi mahdollisuus, sähkön myyminen takaisin energiayhtiölle ei ole kannattavaa. 

Taloudellinen hyöty tulisi olla merkittävämpi, kuinka paljon...en osaa sanoa ainakin tuplat 
esitettyyn. 

● Takaisinmaksuaika 10v 
● Takaisinmaksuaika alle 10 vuotta. 
● Takaisinmaksuajan olisi syytä olla vähintään <5v, mieluiten <3v. 
● Taloudellisen hyödyn tulisi olla merkittävä 
● Täma alle 14 vuotta. 
● väh. 10 % sähkölaskusta 
● Varastointimahdollisuus. Kaiken energian ottaminen auringosta.  
● Vuosittain n. 10% hankintahinnasta. 
● Vuosituoton tulisi olla vähintään 5% ja mieluummin lähellä 10%. Esimerkin mukaan jäädän alle 

viiteen. Kaksi paneelia (280w) itsessään maksaa nykyään noin 400e yksityiselle kuluttajalle ja 
siihen tulee päälle invertterit, asennuskulut ym. Taloyhtiön hankkeeseen saadaan neuvoteltua 
hieman parempi hinta, joten noin viidellä sadalla eurolla tulisi saada kaksi paneelia oheislaitteineen 
asennettuna. Näiden tuotto on noin 500kWh vuodessa, joten sähkön hinnalla 10c/kWh 
takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta.  

● Yli 100 euroa vuodessa 
● 50% 
● 60 euroa 
● 100 €/vuosi 
● 20% vuosittaisesta kulusta voisi olla järkevämpi 
● 25%+ hyöty tai sitten PIENI alkusijoitus 
● 5 vuoden takaisinmaksuaika 
● 5-8 vuoden takaisinmaksuaika 
● 50-60 euroa 
● Alle 10 vuoden TMA. 
● Alle 7 vuoden takaisinmaksuaika  
● Eihän tuossa ole säästöä lainkaan. Jos olisi edes vähän. 
● esimerkissä säästö 100 € 
● Esimerkissä takaisinmaksuaika (ilman inflaatiota ja diskonttausta) oli 23 vuotta, tämän ajan pitäisi 

näkemykseni mukaan olla vähintään puolet lyhyempi. 
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● Haluaisin tarkemman kuvauksen omistuksen vastuista, 
säästöosuuden laskennasta: mahdolliset paneelien korjauskulut pidentäisivät hankinnan 
takaisinmaksuaikaa, joka mielestäni tulisi olla <15v.  

● Investoinnin pitäisi kuoleentua alle 10 vuodessa.  
● Investoinnin takaisinmaksuaika pitäisi olla max. 10 vuotta 
● Investoinnin takaisinmaksuaika reilusti alle 10 v. 
● Investointi pitäisi pystyä kuolettamaan 10 vuodessa 
● Jos minun hankintani edistäisi seuraavia/uusia aurinkopaneelihankintoja toisessa taloyhtiössä. 
● lisää tietoa siitä, miten "homma toimii", mitkä ovat vaikutukset ja kokonaisinvestointi - taloudellinen 

hyöty ei ole niin tärkeä 
● Lyhyt takaisinmaksuaika. Mieluummin pinnat, jotka tuottavat aurinkoenergiaa kuin että 

aurinkovoimala katolle. 
● Palvelumuotoinen hankinta. Vuokrataan katto jollekulle, joka myy sähkön verkkoon tms. 
● Pienempi ostohinta tai suurempi hyöty. 
● Pienempi panostus, esim. max. 500 € --> lähtisin mukaan "urheiluhengessä". Tässä mallissa 

sijoitetun pääoman tuotto jää alle 5 %:n, mikä vain välttävä. Tyydyttävä taso 6-10 % tai vähintään 
5 %, jos panostus suurempi kuin tuo 500 €. 

● Rivitalossamme harkitaan PV voimalaa. Haasteena että loma-ajat asukkaat kesällä poissa. 
● Sähkön saisi käytettyä kiinteistössä, ei syöttöä verkkoon. 
● Takaisinmaksu max. 10v 
● Takaisinmaksuaika 5-6 vuotta  
● Todellinen hyöty 
● väh. 100 eur 
● Vähän pitkä takaisinmaksuaika 
● Vain peruskulutuksen verran tuottava voimala koska ylijäämä myynti ei kannata 
● Vuosittaisen taloudellisen hyödyn tulisi olla 50% tämän hetkisestä sähkölaskusta. 
● Oma tuotanto omaan käyttöön. 

Avoimet vastaukset aurinkosähkökyselyn kysymykseen: “9. Mitä mieltä olet aurinkosähkön 
hyödyntämisestä taloyhtiöissä? Vapaa sana.”:  

● Kannatettavaa.  
● Tulevaisuutta vahvasti. Lainsäädäntö laahaa pahasti jäljessä. Sähköä pitää pystyä jakamaan myös 

asuntoihin. 
● Munat monessa korissa, eikö! 
● Sitä olisi vapaasti saatavissa, mutta hankintakustannukset ovat edelleen kynnyskysymys. Myös 

myrskyjen vaikutus paneeleiden pysymiseen korkealla katolla ja mahdollisesta irtoamisesta 
syntyvät hengenvaaratilanteet mietityttävät.  

● Mielenkiintoista, mutta nykyisten säädösten puitteissa hankalaa, kun ylimääräisä sähköä ei voi 
jakaa asukkaille ilman siirtomaksuja.  

● Siitä pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa. Aurinkosähkön omatuotanto ei aiheuta mitään haittaa 
ympäristölle tai muille ihmisille. Eikö sen pitäisi olla siten suorastaan suositeltavaa kaikille, ketkä 
kykenevät sitä tekemään? Nyt ei esimerkiksi isännöitsijältä ole tullut kirjettä miten helppoa 
aurinkosähkön tuotanto taloyhtiöissä olisi ja kuinka helposti omatuotantosähkön saisi vähennettyä 
omasta sähkölaskusta. Kaipaisin hyviä tarjouksia, jossa kerrottaisiin step by step miten 
järjestelmän hankinta, asennus ja talous toimivat minulle. 

● Kaikkien taloyhtiöiden pitäisi ottaa auringosta 100% hyöty itselleen. 
● Tämä on tulevaisuutta. Järkevästi yhdistelemällä tuleviin remontteihin uskoisin tästä olevan hyötyjä 

saatavissa, jos aurinkosähköä päädyttäisiin ottamaan käyttöön. Toki kustannukset aiheuttavat aina 
keskustelua ja taloyhtiön eläkeläisenemmistö päättänee, investoidaanko vai ei. 

● Taloyhtiöiden kannattaa mielestäni selvittää mahdollisuudet aurinkoenergian hyödyntämiseen. 
● Pitäisi olla taloyhtiön hankintoja, koska sähkönkulutus monesti suuri sekä ilmastoinnilla, saunalla 

että hissillä yms. 
● enemmän pitäisi hyödyntää aurinkosähköä. katot ja parvekkeiden kyljet täyteen paneeleja. esim. 

katolle taloyhtiön omat ja parvekkeille osakkaiden omat 
● Investointien suunnittelu- ja asennuskustannuksilla pitäisi saada vastaava oikeus 

kotitalousvähennykseen kuin omakotitalon omistajalla. 
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● Todella kannatettava ajatus. Kiinnostaisi tietää, miten 
kaupunki suhtautuu vanhojen kerrostalojen kaupunkikuvaan aurinkopaneelien suhteen. Tästä ei 
ole ollut julkisuudessa juurikaan tietoa.  
 
 
Luulen, että aika moni ajattelee, ettei lupaa paneeleihin kuitenkaan irtoa, koska kaupunki haluaa 
suojella vanhojen kerrostalojen ulkomuotoa. 

● erittäin hyvä asia, mutta hinta on monille ongelmana. 
● Oikea ja järkevä suunta 
● Aurinkosähkön hyödyntäminen on vaikeaa taloyhtiössä ja takaisinmaksuajat ovat muutenkin 

kohtalaisen pitkiä. 
● Kannatan 
● Kannattaisi suuremmassa mittakaavassa.  
● Kannatettava kaikin puolin. Jos siirtohinnan nousevat tätä rataa, voi tulla ajankohtaiseksi piankin. 

Kysymyksiä herättää vielä ylläpitokustannukset, jotka täytyy lisätä kuluihin alkupääoman lisäksi. 
● Olisi hienoa, jos siitä saataisiin helppoa.  
● Vain todellinen mahdollisuus päästövähennyksiin tekisi aurinkosähköstä kiinnostavan. Suomessa 

se ei nykyisellään aurinkosähköllä toteudu. 
● Voisi olla vaikea meillä toteuttaa, yli 100-vuotias talo, koristeellinen ja monimuotoinen peltikatto, 

jyrkkä harjakorkeus. 
● Teknologian ja kannattavuuden kehittyessä houkutteleva vaihtoehto. 
● Viimeistään peruskorjauksen yhteydessä asunto-osakeyhtiöni pitäisi selvittää aurinkosähköön 

liittyvien hyötyjen ja kustannusten suuruus. Kaikkeen julkiseen rakentamiseen pitäisi sisältyä 
aurinkoenergian (tai muun uusiutuvan omavaraistuotantoon perustuvan energialähteen) 
käyttöönotto. 

● Surkein näkemäni kysely pitkään aikaan. Tämä ei ota millään tavalla kantaa järjestelmän 
hankintahintaan ja ylläpitokustannuksiin vs. sähkön hinta jne. 

● Etenkin katot kannattaisi tietenkin hyödyntää energiamielessä. Tämän kyselyn tulokset ovat 
varmaan tosi vinoutuneita vs. ihmisten keskimääräinen mielipide.  

● Aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiössä ei saisi olla yhtään haastavampaa kuin 
omakotitalossa. Erityisesti rivi- ja erillistaloissa taloyhtiö tuottaa usein ainakin byrokratiaa 
yksittäisen asunnon katto-osuudelle rakennettaviin aurinkovoimaloihin. 

● Toivon että taloyhtiömme hallitus tekee töitä mahdollisen aurinkosähkön käyttöönotosta. Talon 
sijainti on optimaalinen ja talossa käytetään maalämpöä. Talo on 9 kerroksinen ja katoltaan L-
muotoinen eli useampaan ilmansuuntaan on mahdollista ohjata elementtejä. 

● Isännöitsijän mukaan se ei ole järkevä ratkaisu, koska tuotannon pitäisi mennä As Oy:n yhteiseen 
käyttöön, joka suht vähäistä (valaistus, sauna) eikä loppua syntynyttä energiaa ole helppo jakaa 
osakkaiden kesken. Myynti verkkoon ei myöskään ole kannattavaa. Näiden tietojen varassa 
keskustelu ae:n käytöstä tyrehtyi. 

● Jokin pieni porkkana olisi paikallaan hankintapäätöksen helpottamiseksi. 
● Mielestäni sitä pitäisi hyödyntää enemmän kuin nykyään. Kerrostalojen katoille voisi hyvin laittaa 

aurinkopaneeleja, ei häiritse ketään. Kustannukset kuitenkin mietityttää. 
● Ihan mahtava juttu 
● "Pitkään olen harkinnut aurinkosähkön ehdottamista yhtiökokouksessa. Mutta valtaväestön ollessa 

eläkeikäisiä, en usko heidän innostuvan aiheesta. 
● Suhtaudun erittäin positiivisesti, kunhan investointien takaisinmaksuaika on kohtuullinen verrattuna 

mm. voimalan käyttöikään 
● Lumen poisto pulpettikatolta mietityttää 
● Erittäin kannatettavaa, joskaan ei välttämättä vielä taloudellisesti perusteltavissa, ja siten ei ehkä 

useimmissa taloyhtiöissä erityisen suosittua. Virtuaalimittaroinnin lakiepäselvyyksien selvittäminen 
voisi vielä asioita paljon eteenpäin. 

● Rahallinen hyöty ei ole vielä riittävä. Päätöksenteko aurinkosähkön käyttöönotosta voi olla vaikeaa 
taloyhtiöissä. Varsinkin taloyhtiöissä, joissa omistajina on sijoittajia, voi olla vaikea tehdä asumisen 
hintaa laskevia, mutta investointikustannuksia aiheuttavia päätöksiä. 

● Kannatan ehdottomasti. Tuulivoimalatukia pois ja aurinkosähkö- ja biopolttoaineille tukea. Luonto 
kiittää.  

● Korkea aika aloittaa. 
● Tärkeä asia. Tätä kannattaa rummuttaa! 
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● Iso kannustus niille, jotka vievät asiaa eteenpäin. 
● Tulisi, jos mahdollista, suunnitella osana kokonaisenergiaratkaisua. 
● Toivoisin, että kaikki taloyhtiöt, joilla vain on mahdollisuus, alkaisivat hyödyntää aurinkosähköä 

seuraavien viiden vuoden aikana. 
● Mahtava ja edistyksellinen asia! 
● Suurin este aurinkosähkön yleistymisen tiellä on, että jonkun pitäisi ryhtyä toimeen ja vakuuttaa 

osakkaat, että asennuksesta ei ole liikaa vaivaa. Useimmat varmasti ovat sisäistäneet hyödyt. 
● Mikäli se on teknisesti mahdollista, olisi hyvä, että siitä tulisi normaalia. Ajattelen lähinnä luontoa. 
● Siitä kannattaa ehdottomasti keskustella lisää. 
● Tärkeämpi kuin koskaan mutta isännöitsijöillä surkeasti tietoa ja osaamista. Ovat todellinen 

pullonkaula! 
● En näe, että aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiöissä säästää rahaa pitkällä tähtäimellä, jos 

siirtomaksut vastaavasti nousevat siirtoinfran kustannusten kattamiseksi. En koe aurinkosähkön 
olevan keskitettyjä ratkaisuja (tuuli- vesi- ja ydinvoima) resurssitehokkaampi, ennemminkin päin 
vastoin. Pidän enemmän perinteisestä sähköstä "as a service" ja arvotan toimitusvarmuuden ja 
sähkön laadun korkealle. 

● "Suhtaudun ajatukseen erittäin positiivisesti! Olen itse mukana taloyhtiön hallituksessa ja yritän 
ajaa asiaa pikkuhiljaa eteenpäin. Muut hallituksen jäsenet ovat skeptisempiä asian suhteen. Epäilyt 
liittyvät mm. siihen, miten paneelit vaikuttavat kattorakenteisiin ja katolla työskentelyn 
turvallisuuteen. Yhtiölle tarjottu mahdollisuutta sijoittaa katolle matkapuhelintukiasema 
vuosivuokraa vastaan - paneelien ja tukiaseman yhteiselo katolla ei välttämättä onnistu helposti. 

● Naapuriyhtiömme hankki aurinkovoimalan katolleen tänä vuonna. Odotan mielenkiinnolla heidän 
kokemuksiaan, jahka he saavat vähän dataa siitä, paljonko säästöjä käytännössä syntyy." 

● Jos homma tehdään erittäin helpoksi, ja vapaaehtoisuuteen perustuvaksi, niin toivottaisin erittäin 
tervetulleeksi taloyhtiöömme. Äänestäisin jopa sen puolesta, että taloyhtiö voisi maksaa jotkut 
asennuskustannukset, ja kukin sitten omat paneelinsa, jos haluavat. En ole varma ottaisinko itse, 
luulisin että ottaisin, mikäli oikeasti saisin tuotettua huomattavan osan tarvitsemastani sähköstä 
aurinkovoimalla. 10% tuntuu liian pieneltä osuudelta.  

● Järkevää niin kauan kuin se on taloudellisesti kannattavaa (takaisinmaksuaika selvästi alle 
voimalan käyttöiän) ja korvaa korkeampipäästöistä energiantuotantoa -- muutenhan nämä 
aurinkopaneelit kannattaisi laittaa jonnekin muualle. 

● Lisää tätä 
● Katot ovat korkealla, joten laitetaan ne tuottamaan sähköä. Vielä kun saataisiin hankintahintaa 

tiputettua 15% 
● Asioiden järjestelyt vaikeaa. Miten esim. toimii aoy laki tämän kanssa.  
● Erittäin tervetullutta. Kaipaisin julkiseen keskusteluun entistä selkeämpiä tuotetun sähkön 

hyödyntämistapoja ja tietoa jakamisesta osakkaille. 
● Kaikkea positiivista, lisää yhteisöllisyyttä jos saadaan kaikki mukaan 
● Mahdollisuuksia taloyhtiöiden osakkaille tulisi lisätä ja viestintään tulisi panostaa 
● Hyvä juttu 
● Jos aurinkopaneelien tuottamaa sähköä saisi jaettu myös osakkaiden käyttöön ilman sähköveroa, 

niin aurinkoenergian käyttö kasvaisi todella rajusti. 
● Ilman lainsäädännön muutoksia ei etene, koska joudutaan tekemään minimaalisia ratkaisuja. 

Samoin siirtomaksujen kehitys vaikuttaa kannattavuuslaskelmien merkittävästi. 
● Kannattaa testata 
● Toivon että hajautettu, uusiutuva energiantuotanto lisääntyy 
● Osa megatrendiä. Tätä ei voi välttää.  
● Paneelien ja akkujen hintojen laskiessa erittäin positiivinen kehitys alalla todennäköisesti. 
● Toivon, että paneelien hinnat vielä laskevat ja aurinkosähkön hyödyntäminen yleistyy.  
● Periaatteessa hyvä idea, jos talo on sopivasti sijoittunut ja aurinkosähkö saadaan hyödynnettyä 

myös asuntojen sähkönkulutukseen. Pitkän takaisinmaksuajan takia tulisi tarkastella ylimääräisen 
aurinkosähkön hyödyntämistä lämmityksessä, tuottamalla aurinkosähköllä lämpöä vesivaraajaan 
koko taloyhtiön kulujen vähentämiseen. 

● Paras vaihtoehto toistaiseksi vaikuttaisi olevan kiinteistösähkön korvaaminen 
● Olisi hienoa, jos aurinkosähkö olisi taloudellisesti kannattavaa taloyhtiöissä! Hintojen täytyy laskea, 

jotta se olisi tarpeeksi houkuttelevaa.  
● Koen, että se on tällä hetkellä liian hankalaa ja hyvin monessa talonyhtiössä käytännössä 

mahdoton totetuttaa. 
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● Liian vähäistä toistaiseksi!  
● Hyvä juttu 
● Kannatan  
● Se on hieno juttu. Ajattelin rakentaa maaseudulle paskahuussin - ihan semmonen puucee, jossa 

tuuletus ja käsipesuvesi liikkuu aurinkosähkön voimalla. 
● Tätä pitäisi pitää esillä enemmän ja tiedottaa myös isännöitsijätoimistoja, jotka voisivat ottaa asian 

esille taloyhtiön hallituksen kanssa. 
● Tyhjää kattopinta-alaa pitäisi hyödyntää enenevissä määrin. Kausiluontoisen tuotannon johdosta, 

mikäli aurinkoenergiaa tuotettaisiin enemmän, tulisi voimalaitostuotannossa siirtyä helposti sähkön 
tuotannon määrää muunneltaviin laitoksiin. Alueilla missä sähköä ja lämööä tuoetaan 
yhteistuotannolla tulisi kaupunkien ohjata paneelien määrää, jotta yhteistuotanto pysyy järkevänä. 

● Olisi paljon hyvää potentiaalia, hankintaa pitäisi helpottaa. Erikoista että asunnot on rajattu 
kokonaan pois tuen piiristä.  

● Toivon, että kattojen pinnat saadaan hyödylliseen käyttöön tuottamaan sähköä! 
● Kannatettava hanke jos muut välttämättömät hankkeet, esim. peruskorjauksiin liittyvät on jo 

toteutettu. 
● Esteitä pitäisi poistaa, jotta se olisi taloudellisestikin kannattavaa. 
● Hyvä asia, mutta lainsäädännön ja kaksisuuntaisuuden pitäisi kehittyä tukemaan paneelien 

hankintaa ja kannattavuutta 
● Kehittämisen arvoinen asia. Seuraan mielenkiinnolla asian kehittymistä. 
● Hyvä asia, jos on kannattavaa ja suht. mutkaton hankkia 
● On toistaiseksi tehty lainsäädännön kautta liian vaikeaksi, hyvä jos uusia helpompia tapoja löytyy. 
● Ei hyödynnetty paljoakaan. Potentiaalia olisi. 
● Olen hallituksen jäsen yhdessä yhtiössä ja minua ahdistaa suuresti, että koen riittämättömyyttä 

ajaa edes pienempiä energiaan liittyviä päästövähennystoimia yhtiössä (vaikka olen 
kestävyystutkija ammatiltani). Aurinkosähkön ajaminen läpi tuntuu täysin mahdottimalta idealta. 
Olen osakas myös toisessa taloyhtiössä mutten siellä hallituksessa. Siellä kenties voisin 
osakkaana jo ehdottaa hallitukselle asiaa selvitettäväksi. 

● Liian kallista ja pelkkää ideologista touhua näillä leveysasteilla. 
● Ehdottoman hyvä asia.  
● Lisää tietoa ja ratkaisuja tarvittaisiin sähkön parempaan hyödyntämiseen taloyhtiön sisäisessä 

käytössä 
● Olisi erittäin hyvä, jos kaikki vähän kerrallaan ottaisivat kattoremonttien yhteydessä tai vaikka sen 

jälkeen paneeleja. Tuosta tulisi hyötyä kaikille osakkaille, joten se olisi tasapuolista hyötyä. 
Tulevaisuutta ajatellen myös autojen lataamiseen saisi sähköä, jos siis paneeleja voidaan laittaa 
niin paljon, että sähköä riittäisi. Tämä myös vähentäisi huomattavasti sähköverkon kuormitusta, 
joka on tietysti hyvä asia kun autoja aletaan lataamaan lähivuosina. 

● Hyvä idea. Tein muutama vuosi sitten taloyhtiöllemme aloitteen omasta voimalasta, silloin se 
tyrmättiin lähinnä esteettisin perustein (110 vuotias suojeltu talo). Notkeat paneelit (thin film) istuisi 
paremmin ulkonäköön, mutta olen itse vähän epäileväinen, miten liimatut paneelit vaikuttavat 
peltikaton elinkaareen (tavoitteena 100 v). 

● Taloudellista kannattavuutta ei tulisi esittää yksin ns. takaisinmaksuajalla. 
● Riippuu ihan mihin suuntaan kattokulmat on, tule varmaan puraa kenen katolle tulee lisää kuormaa. 

Koen aurinkosähkön enemmän yksilölliseksi: minä asennutan omaan käyttöön. Valitettavasti se ei 
toimi kesäasunnollani, jossa olisi loistomahdollisuus tuottaa sähköä muillekin. 

● Idea kiva, käytäntö hankala. 
● Minusta se on erittäin tärkeä vaihtoehto ja ekologisesti kestävä. Ylipäänsä vihreän energiatuoton 

mahdollisuus/valinta on relevanttia siis auringon ohella mukaan lukien vesi- ja tuulienergia. 
● Takaisinmaksuajat ovat liian pitkiä. Sähkö on niin halpaa hyvin kilpailutettuna (alle 10c/kWh sis. 

verot + siirrot + muut maksut) 
● Tätä olisi erittäin kannatettavaa edistää. Luultavasti iso osa taloyhtiöistä ja osakkaista ovat 

toistaiseksi tietämättömiä asiasta ja mahdollisista hyödyistä (erit. taloudellinen hyöty).  
● "Olisi mahtava asia! 
● Jos hankinta saa myös tukea niin ilman muuta.  
● "Ihan OK ajatus, paneelien säästöt ei vielä oikein taida olla kohdallaan.  
● Päästöttömyys ei ole itsellä merkittävästi erilaista, sillä ostan ydinsähköä." 
● Hyvä ajatuksena, tekniikan tulee edelleen tehostua ja halventua 
● Tekniikka ei vielä vastaa odotuksiin.  
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● Olennaista on, että hankinta on mahdollisimman 
vaivaton. Kustannussäästön tulisi olla myös vähintään kohtuullinen 
 

● Hallitus ja yhtiökokous ovat ennen kaikkea suhtautuneet varauksella investoinnin 
takaisinmaksuaikaan ja siihen, että kestävätkö paneelit talven yli, mikäli paneeli maksaisi itsensä 
takaisin 5-8 vuoden kuluessa (arvio, jonka hallituksen jäsen oli saanut eräältä aurinkosähköä 
tarjoavalta yritykseltä). Päätöksen tekeminen helpottuisi merkittävästi, mikäli takaisinmaksu aika 
on lyhyempi eli riski matalampi. 

● Tulevaisuutta. Esim. meidän taloyhtiössä on 5 isoa tallia aurinkoisella tontilla. Arvelen, että aika ei 
vielä ole kypsä tälle (ja yhtiömme pt-suunnitelmassa on muuta kustannettavaa lähivuosille). 
Hallituksen jäsenenä voin ja aion vaikuttaa tähän asiaan lähivuosina.  

● Konkretisoisi osakkaille ylipäänsä energiantuotantoa, taloyhtiön tuloja/menoja sekä jokaisen omia 
mahdollisuuksia vaikuttaa.  

● Kaukolämpötaloissa suurin lasku tulee lämmityksestä ja taloyhtiön sähkölasku on siihen verrattuna 
aika pieni. Mutta jos hyötyjä paneeleista jakaisi osakkaille... eli osakkaiden oman asunnon tarpeisiin 
saisi aurinkosähköä omalta katolta... sellainen voisi ehkä mennä läpi pitkähkön aivopesun jälkeen. 
Mutta että investoitaisiin vain sen taloyhtiösähkön (iv-koneet ja valaistus) tarpeisiin, niin en usko, 
että meidän taloyhtiössä tulisi kannatusta ainakaan alkuun.  

● Kannatettavaa 
● Minulla on jo oma 6 kWp aurinkovoimala 
● Suurin kysymykseni on paljonko huolto maksaa talvisin. Huoltoyhtiö joutunee talvisin kiipeämään 

katolle putsaamaan lumet paneeleista. Matka- sekä tuntikorvaus lienee peittoavan nopeasti hyödyt, 
mikäli talviaikaan joudutaan käymään katolla useasti. Toki joillain katoilla jo valmiiksi 
lumenpudotukset keskustassa missä nämä voisivat tehdä asian samalla kenties. 

● Sen hankinta on vielä vaikeaa, ellei mahdotonta ja kynnystä pitäisi ehdottomasti madaltaa 
● Tämä on kiinnostava asia, mutten tiedä, onko ajankohtainen juuri nykyisen taloyhtiöni kannalta.  
● Muiden ekologisten ratkaisuiden yhteydessä huippujuttu. Esim. maalämpökeskuksen rinnalle 

aurinkokeräimet ja aurinkosähköpaneelit kesäkaudelle. 
● Kannatettavaa 
● Esimerkkejä olisi hyvä kuulla pioneereilta 
● Vaatii paljon neuvottelua, kesäaikaan täysi hyödyntäminen haasteellista, muuten on hyvä 

potentiaali 
● Aurinkopaneelit jokaisen taloyhtiön katolle mahdollisimman pian. Tämä saisi olla vaikka pakollista, 

en vastustaisi. Kiitos!  
● Erittäin mielenkiintoinen ja kannatettava vaihtoehto. 
● Kannatettava ajatus ja tulevaisuudessa varmaankin lähes jokaisessa yhtiössä. 
● Omistan sähköauton, joten olisin erittäin kiinnostunut tästä. 
● Erittäin tärkeä asia 
● Turha kattopinta-ala on hyvä hyödyntää tuottavaan toimintaan. Sähkölle löytyy jatkuvasti käyttöä, 

joten sitä ei tarvitse myydä verkkoon pilkkahinnalla. 
● Hyvä idea! Kunhan ikkunalaseista saadaan energiaa keräävä, niin sellaiset kaikkiin rakennuksiin. 
● Aivan loistavaa. Toivon lisääntyvän. Ajattelen myös jälkipolvea. Omavaraisuus tärkeä. 
● Idea hyvä mutta Excel ei vain toimi  
● Seuraava lämpöpumppu - itsestään selvä osa kiinteistöä 
● Pitäisi olla laajasti käytössä jo nyt. 
● "Miulla on lastenlasten kanssa tehty sähkökinneri johon tulee n. 300W tehoinen aurinkopaneeli. 

Moottorin teho on 1000W. Kuljettaessa nimellisuuntaa, voidaan paneeli suunnata 45 asteen 
kulmaan aurinkoa kohti. On ilmeistä että < 25 km /h kulkeva ajoneuvo ottaa tehoa noin 300 W. On 
mahdollista, että paneelien tuotto onnellisissa olosuhteissa pystyy tuottamaan kaiken ajoneuvon 
kulutuksen. Akkuja voi purkaa noin 1500 Wh joten jo yksin sillä energialla auto kulkee noin 5 h. 
Epämääräisestä lähtötietojen asettelusta huolimatta voitaneen päätellä että 1 kWp maksaa noin 
2700 € jolloin sen investointikustannus on esim. bio-pien-CHP voimalaan nähden on noin 
kymmenkertainen. Aurinko sähkö tuottaa energiaa silloin kun sitä ei tarvita. CHP taasen tuottaa 
silloin kun tarvitaan, ja vielä noin 1,5 kertaisesti lämpöä.  Sen lisäksi oikein toteutettu bio-CHP voi 
toimia jopa hiilinieluna. 

● Sähköverkon piirissä olevien kiinteistöjen aurinkopaneelit eivät tällä hetkellä ole millään kriteerillä 
järkeviä näillä leveysasteilla. Sen sijaan esim. Kauriin ja Kravun kääntöpiirien välissä menetelmä  
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lienee jo nyt kannattava. Siellä on jopa 330 aurinkopäivää vuodessa ja huipun tuottoaika jotain 
2400 h/a. Kotitaloudet pärjää yön yli parilla kolmella halvalla lyijyakulla." 

● Harkinnan arvoinen ajatus 
● Erittäin suositeltavaa 
● Erittäin kannatettava idea, jos kustannus on kohtuullinen.  
● Se on ideologiaa ilman taloudellista kannattavuutta. 
● Hyvä ajatus jos kustannukset voidaan pilkkoa riittävän pieniksi ja tuotto on kannattava. En tiedä, 

miten isossa pientaloyhtiössä tarvittava laitteisto pystyttäisiin mahduttamaan kiinteistön vanhoihin 
tiloihin. En tiedä nostaako aurinkosähkö asunnon arvoa. Olisin erittäin kiinnostunut, jos 
tarkoituksenamme olisi asua tässä yhtiössä niin kauan että saisimme sijoituksesta hyötyä. 

● Olisi hienoa! 
● Kasvava trendi joka aurinkokennohintojen laskiessa ja ihmisten tietoisuuden kasvaessa kasvattaa 

osuuttaan. Onnistuakseen taloyhtiössä niin aurinkokennotuotanto tulee tarjota ylläpitopalveluna, 
sillä nykypäivän asukkaat haluavat helppoa elämään ei heillä ole aikaa yhteisön yleisten asioiden 
hoitoon  

● Meillä on pieni taloyhtiö (6 asuntoa) ja perustamiskustannukset ovat varmasti sen verran korkeat 
että asia saattaisi tylpistyä rahaan. Mutta iso taloyhtiö ehkä lähtee helpommin mukaan - jos voidaan 
osoittaa, että sähkölaskut huomattavasti pienenevät. Mutta vaatisi mielestäni myös asioiden 
ohjausta siihen suuntaan, että valaisimet ovat ledejä tms eli todella perehdyttäisiin energia-asioihin. 

● Mahtava idea, toivottavasti toteutuu 
● Harvoin kannattaa. Omakotitaloissa harrastelijat saa harrastaa ja harrastukset maksaa. 

Taloyhtiössä "viattomatkin" päätyvät maksumiehiksi. Vihreässä ideassa ei ole mitään väärää, 
mutta sitten asia pitäisi myydä sellaisena taloyhtiölle ja unohtaa lupaukset rahansäästöstä. 

● Erittäin kannatettavaa rivitaloissa. 
● Epäselvää (minulle) miten se hyödyn jakaminen käytännössä menisi. 
● Taloyhtiönä meitä kiinnostaa aurinkosähkö, mutta lupien saaminen ja projektin kannattavuus 

arveluttavat. 
● Se pitäisi tehdä byrokratian puolesta mahdollisimman helpoksi taloyhtiölle toteuttaa. 
● Hyvä ajatus, mutta minusta pitää olla yhtiön hallinnassa eikä henkilökohtaisessa hallinnassa 
● Olen As Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Suunnittelemme aurinkovoimalan hankkimista. Aluksi 

ajatuksemme oli, että vuokraamme kattomme aurinkovoimalalle, mutta sähkhöyhtiöt eivät olleet 
kiinnostuneita. Tätä ideaa, että asukkaat omistaisivat suoraan paneelit, pitänee kehittää. Yhtenä 
ongelmana on, etteivät As Oy:t saa energia-avustusta aurinkovoimala hankintaan. 

● Tekniikka ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä Suomen oloihin. Hinta ja tuotetun sähkön määrä eivät 
kohtaa. 

● Kannattavuus kyseenalainen. rahat tarvitaan huoltoon ja korjauksiin 
● Olisin kiinnostunut aiheesta, mutta selvittelytyöt ja edullisten avaimet käteen ratkaisujen 

olemassaolo pohdituttaa. 
● Sopivasti tehtynä järkevä täydentävä komponentti 
● Kannatettava kehityssuunta. Pitää olla selkeästi ja luotettavasti esitettävä kustannuslaskelma. 
● hyvä idea, mutta tekniikka ja kannattavuus pitää olla korkealla tasolla. Huoneistokohtaisen 

sähköntuotannon lisäksi tulisi tutkia mahdollisuuksia hyödyntää taloyhtiön sähkönkulutuksen 
kattamiseen.  

● Kaukolämmönkin parissa olevissa taloyhtiöissä on usein myös yhtiön yhteistä sähkönkulutusta 
melko merkittävästi (esim. piha- ja porrasvalot, saunat jne.). Jos tarjolla olisi helppoja palveluja (eli 
esim. annetaan katto paneelifirmalle käyttöön, tasataan sähköllä yhteistä kulutusta, ja jaetaan 
mahdolliset rahalliset tuotot), olisi helppo lähteä yhtiönä mukaan. 

● Tulisi hyödyntää kaikkialla, missä se on taloudellisesti kannattavaa. Ei toki tarvitse olla tuottoa 
maksimoivaa, mutta on hyvä tiedostaa, että investoinneilla on myös vaihtoehtoisia kohteista, joista 
osa voisi olla ympäristön kannalta parempia. Toivoisin kuitenkin, että tällaiset vähäpäästöiset 
energiamuodot hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle. 

● Suurin haaste on byrokratiateknologinen. Ihannetapauksessa infra olisi yhteistä ja tuotettu enegia 
jaettaisiin osallistujien kesken (=Parempi omakäyttöaste, pienemmät investoinnit). Tämän esteenä 
on takamittarointivaateet sekä tietysti asenteet. 

● Meidän taloyhtiö on kiinteistösähkön osalta hyvä kohde voimalalle (tuntikulutus normaalisti yli 
5kW). Tämän asian selvittäminen ei paljoa vaadi (pääsy tuntikulutustietoihin), mutta 
luvan/tunnukset kuitenkin eli hieman uutta työtä isännöitsijälle. Voisiko kiinteistösähkön tietojen  
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● saamista (pyydä ne suoraan isännöitsijältä/allekirjoitettu lupa niiden saamiseen) kuvata/ohjeistaa, 

jotta esim. asiasta kiinnostunut hallituksen jäsen voi helpommin pyytää isännöitsijältä näitä tietoja? 
● Kaiken uusiutuvan energian käyttöönotto on positiivinen asia. Asia kiinnostaa hyvin, mutta 

aurinkosähkön hankintojen tarvitsisi maksaa itsensä takaisin, jotta se yleistyisi enemmän. Oletan,  
että valtion antamilla tuilla voitaisiin saada aurinkosähkön yleistymään. Moni ihminen on varmasti 
kiinnostunut, mutta monelle edullisuus on tärkeintä eri syistä. 

● Meillä kuulemma selvitetty mutta isännöitsijä sanoi, ettei 17v takaisinmaksuajalla todettu tarpeeksi 
järkeväksi. Asuntolaina- tai taloyhtiörahoituksella olisi 

● Liian hankalaa nykyisen lainsäädännön takia 
● Olisi varmasti toivottavaa hyödyntää kattopinta-ala tuottavammin, mutta toisaalta tämän mallin 

lukujen yli 20 vuoden takaisinmaksuaika ei päätöksentekoa helpota. 
● Hyvä asia mutta nykypäivänä ei läheskään järkevä. 
● On erittäin tärkeä, että tulisi enemmän, mutta lainsäädännön on vielä lian hankala. 
● Kotitalousvähennystä tulisi saada käyttää tässä, kuten saisi omakotitalossa. Ja lisäksi pitäisi saada 

sama veroetu, kun yrityksillä tälle. Yli 20v takaisinmaksuaika tässä on aika pitkä, mieluummin 
taloyhtiölaina halukkaiden osakkaiden kesken ja sitten voisi maksaa halutessa velan pois 
900eurolla tai sitten lainanvähennyksiä 20-40eur per kk tms. Sitä pitäisi hyödyntää esim. 
sähköautoihin tai koneelliseen ilmanvaihtoon tms. että varmasti tulisi käytettyä, koska päivällä 
ollaan usein töissä eikä kuluteta kotona sähköä (verkkoonmyynti ei kannattavaa 
nykypelisäännöillä) 

● Lainsäädäntö jarruttaa,  
● Parempi jos ei tarvitse investoida vaan tehdään sähkölle ostosopimus.  
● Mielellään näkisin sitä tapahtuvan enemmän 
● Tietoa varmaan tarvittaisiin lisää. Mainostusta suorastaan. ihmiset haluavat kuulua fiksujen 

joukkoon, siksi pitäisi aurinkosähkö saada brändätyksi fiksujen valintana. :-) 
● Ihan mahdollista. Esimerkki huono. Mieluummin pitää puhua paljon suuremmasta voimalasta 

sanotaan 30 paneelia tai enemmän 
● Erittäin kannatettavaa 
● Skaala ylös ja kokonaiskustannukset alas. Miten kaksi paneelia voi maksaa 900 euroa? 
● Haluaisin että minuun otettaisiin yhteyttä kartoittaaksemme mahdollista projektia.  
● Taloyhtiön oma käyttö vähäistä verrattuna koko kiinteistön käyttöön 
● Erittäin kannatettavaa erityisesti ekologiselta kannalta.  
● Ehdottomasti kehittämisen arvoinen 
● Erittäin hyödyllistä ja toivottavasti tulevaisuudessa lisääntyy. 
● Kannatettavaa. Pienistä puroista kasvaa iso joki. Kun vielä saisi seinät, ikkunat ja katot suoraan 

tuottamaan sähköä, eikä tarvitsisi erillisiä paneeleita 
● Kannatan 
● "Tulisi hyödyntää osana taloyhtiön omaa energian tuotantoa. Iso osa lämmitysmuodoista vaatii 

sähköä sen toimimiseen ja sähkölaitteiden määrä kasvaa entisestään esim. sähköautot ja muut 
sähköiset liikkumisen muodot. 

● Toivon mukaan aurinkopaneelien energian tuotantoa saataisiin kehitettyä nopeammin niin hyöty/€ 
olisi houkuttelevampaa.  

● Suomen kesät ovat hyvin valoisia, joten osan vuodesta aurinkopaneelit pystyisivät tuottamaan ison 
osan päivästä sähköä." 

● Kannatettavaa 
● taloudellisesti kannattamatonta nykyhinnoilla 
● Suomen oloissa täyttä tuhlausta. Pelkästään olemattoman pieni mahdollinen lasku katon 

vedenpitävyydessä vesittää potentiaaliset tuotot täysin. 
● Kannatettavaa esim. kesähelteillä jäähdytykseen, mutta talvella huolto yms. voivat herättää 

keskustelua - huoltokustannusten / puhdistamisen allokointi ja työturvallisuus 
● Odotetaan vielä hetki. Eikä lasketa siirtomaksua tuotoksi, se voi muuttua kiinteäksi  
● Toistaiseksi kannattavuus on todella heikko. Taloyhtiö on ainoa toimija, joka ei saa mitään tukea 

aurinkosähköinvestointeihin mikä ei ainakaan lisää kiinnostusta. Ongelmaksi muodostuu myös 
kulutuksen kohdentaminen järkevästi, kun taloyhtiö lämpeää kaukolämmöllä.  

● Ihan OK. Tosin asialla ei ole juurikaan vaikutusta ilmastonmuutoksen torjuntaan.  
● Kiinnostava mahdollisuus, mutta tarvitsisin asiasta lisää tietoa 
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● Talojen kattojen sijaan olisi hyvä, jos esim. autokatoksia hyödynnettäisiin. Tosin varjostuksia 

saattaa olla enemmän.  
● Asunto Oy lakia muutettava, jotta tällaiseen saadaan päätös paljon helpommin.  
● Ei siinä ole järkeä ainakaan vielä. Jos moni taloyhtiö hankkii paneelit, kallistuu sähkönsiirto per 

siirretty energiayksikkö, jolloin varsinkin muut maksavat. Yhteiskunnan kannalta kyseessä on 
miinussummapeli? 

● Aurinkosähkö on hyvä juttu, mutta se ei varsinaisesti ratkaise mitään ongelmaa asukkaan 
näkökulmasta. 900€ on iso raha laittaakseni sen hankintaan, josta ei ole selvää hyötyä esim. 
asumismukavuuden kannalta. 

● Koko ajatus aurinkosähköstä Suomessa on järjestön. Sen takaisinmaksuhinnat on liian pitkät ja se 
vaikeuttaa sähköverkon hallintaa isossa kuvassa, siis jos sitä käytettäisiin paljon. Pelkkää kallista 
kosmetiikkaa, jolla ei Suomen leveyksillä ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen torjunnan 
kanssa.  

● Jos rahaa haluaa tuhlata niin mikäs siinä 
● Varmaan ihan ok, mutta en halua niitä oman matalan talon päälle. 
● Suomessa ei juuri mitään järkeä.  
● Ei ole toistaiseksi taloudellisesti järkevää, mutta kehittyvä trendi. Kotimaisuus on älytön argumentti, 

koska paneelit ja niiden raaka-aineet tulevat pääosin Kiinasta. Päästöttömyys ei sekään pidä 
paikkaansa johtuen tarvittavien mineraalien tuotannosta. 

● En näe juurikaan hyötyä sähkön tuottamisessa paikallisesti, itselleni se aiheuttaisi lähinnä turhaa 
lisätyötä, kun pitää huolehtia huolloista ym. kunnossapidosta. Minusta ei ole selkeää näyttöä, että 
aurinkosähkön käyttö vähentäisi päästöjä Suomen oloissa, ja jos vähentääkin, todennäköisesti vain 
tekijällä <2x. Paljon mieluummin sijoittaisin rahojani ydin- tai tuulivoimaan Suomessa, joilla päästöt 
vähenevät noin tekijällä 10x ja kannattavuuskin näyttää paremmalta. 

● Tyhjänpäiväistä ja kallista kikkailua, en kannata. 
● Tarvitaan lisää kokemuksia hankkeista, erityisesti vanhoissa taloyhtiöissä. 
● Haluan nähdä puolueettomia tutkimuksia pitkäaikaisista hyödyistä ja haitoista 
● Runsaasti käyttämätöntä potentiaalia. Oiva mahdollisuus näpäyttää Carunoita yms. toimijoita 
● Olisi tärkeä saada sääntelyä kuntoon? 
● Ollaan varauduttu muiden remonttien (LVIS, maalämpö) yhteydessä paneeleihin, mutta se ei ole 

vielä kannattavaa. 
● On selvää, että energiaverojen ja siirtomaksujen korotus tuo oman aurinkoenergian tuotannon 

paremmin kannattavaksi. Oleellisinta olisi, että saadaan verkkoyhtiöiden rinnalle käytäntö 
(laskennallinen jako tuotetulle sähköllä), jolla isännöitsijä toimistot voivat (laajentaa palveluaan) 
hyvittää taloyhtiön tuotannon investointiin osallistuneille osakkaille. 

● Näitä saisi tulla enemmän!  
● eipä kannata, kun sitä ei saa jakaa edelleen osakkaiden omaan käyttöön (ilman veroseuraamuksia) 
● Olen siitä erittäin innostunut, mutta en koe, että se olisi toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa. 
● Kunhan hallinnointi saadaan kevyeksi ja investointien takaisinmaksuaika kohtuulliselle tasolle, niin 

varmasti yleistyy. 
● Hyvä idea, mutta pitäisi olla myös taloudellisesti kannattavaa. 
● Tarvii kovasti markkinointia! 
● Erittäin hyvä ajatus. 
● Kaupunkilaisilla on varaa ja kattoja kannattaisi hyödyntää energiantuottoon tai viherkattoina 

luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 
● Ei rahallisesti oikein perusteltavissa 
● Erittäin hyvä ja kannatettava idea kun talouspuoli on järkevällä tasolla. 
● Taloyhtiöissä on asunnoissa omat sähkömittarit ja luulen että yhteisen voimalan tuoton jakaminen 

asuntokohtaisesti on hankalaa. Pitääkö esim. kaikilla osakkailla olla sopimus saman sähkön 
myyjän kanssa? Yhtiön oma sähkönkulutus on kuitenkin minimaalista. 

● Pitää siirtyä talokohtaiseen sopimukseen sähkön osalta. Asuntojen välillä eli talon sisällä on voitava 
jakaa sähköä ilman operaattoria, siirtomaksuja ja veroja. Sähkönkulutus voidaan toki edelleen 
mitata huoneistokohtaisesti ja jakaa talon sähkön kokonaiskustannukset (verkkosähkö + 
aurinkosähkö) kulutuksien suhteessa. 

● Yleisesti ottaen suhtaudun positiivisesti. Ihmettelen eo. esimerkkiä, minusta siinä 
takaisinmaksuaika oli epärealistisen pitkä tai sitten ymmärsin kysymyksenasettelun väärin. 
Yhtiömme siirtyi muutama vuosi sitten maalämpöön yksimielisellä päätöksellä, ja uskon, että jos  
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● taloudellisesti hanke olisi laskettavissa kannattavaksi, myös aurinkosähkökennosto voisi mennä 

läpi. Em. matematiikalla en kuitenkaan sitä usko.  
● Erittäin heikkoa tällä hetkellä. Isännöitsijöiden ja taloyhtiön hallitusten konservatiiviset ja 

diktatuuriset suhtautumistavat yleisiä. 
● Ainakin meillä plisi otollista kattopintaa, jolla sit tuottaa. 
● Hieno juttu, harmi vain, kun taloyhtiöiden päätöksenteko ei tue cleantech-innovaatioiden 

käyttöönottoa - esim. sähköautojen latauspisteiden torppaamiseen käytettiin syynä 
yhdenvertaisyyden periaatetta, jos yhdelle sallitaan, kaikille pitäisi olla tarjolla. Miten aurinkosähkön 
hankinta onnistuisi yhdenvertaisuusperiaatetta kunnioittaen? 

● Hyödynnetään aivan liian vähän 
● Kaikki järkisyyt ovat aurinkosähkön kannalla, ihmiset eivät vain näe sen mahdollisuuksia. 
● Kaikki mahdollisuudet uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen kannattaa hyödyntää. 
● Mielelläni näkisin kaikissa taloyhtiöissä aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspaikat. 
● Minun mielestä aurinkopaneelien tuottama energia tulisi käyttää kiinteistön yleiseen 

sähkönkulutukseen, mutta ehkä tällainen kyselyssä kuvattu osuus on helpompi myydä osakkaille 
ja tarvitseeko tällöin kaikkien ottaa edes osaa aurinkovoimalaan? Omassa yhtiössä on ainakin 
kovaa vastustusta lähes kaikkeen peruskorjaukseenkin liittyvää joten näen tällaisen läpiviemisen 
ehkä hankalana. 

● Nykyisen taloyhtiön julkisivu on suojeltu, joten aurinkopaneelien sijoittaminen olisi haasteellista ellei 
mahdotonta. 

● Olen herätellyt keskustelua aurinkopaneeleista ja toivon että ne saataisiin viiden vuoden sisällä.  
● Olisi hienoa, jos tulisi ”avaimet käteen”-ratkaisuja taloyhtiölle. 
● Suositeltavaa 
● Talojen kattojen hyödyntäminen energiantuotannossa on hyvä asia - säästää maa-alaa ja ehkä 

jossain vaiheessa pienentää myös siirtoverkkojen rakentamisen tarvetta. Vaatii kuitenkin 
muutoksia lainsäädäntöön sillä usein sähkönkulutus huoneistoissa on niin pientä, että nykyisin 
edellytettävät järjestelyt tekevät tuotannosta taloudellisesti kannattamatonta (oma kulutukseni on 
1300 kWh).  Järjestelyjen on syytä olla sellaisia, etteivät ne sotke sähkömarkkinan toimintaa 
kokonaisuutena. 

● Ehdottomasti suositeltavaa. 
● Vanhoissa taloyhtiöissä osakkaat nuukia, eivät halua tehdä remonttejakaan mitkä olisi 

välttämättömiä. Uusissa ehkä järkevämpiä osakkaita 
● hyvä asia ainakin yhteissähköihin 
● Takamittarointi pitäisi sallia, eli taloyhtiön paneelien sähköä pitäisi voida käyttää taloyhtiön sisällä 

ilman veroja ja siirtomaksuja. 
● Kiinteistösähkön kulutuksen osalta mielekästä. Oma kulutus ei ajoitu päiväsaikaan, joten en näe 

suuria aurinkosähköjärjestelmiä mielekkäinä taloyhtiössä. 
● Vaikeaa eikä tuo hienoon kaukolämpöjärjestelmään juurikaan etuja. 
● kannatettavaa 
● Toistaiseksi ei taloudellisesti kannattavaa, vaan ennemminkin gimmick-tyyppinen lisämauste. 
● Kannatettavaa. Ehkä osana muuta energiaremonttia. 
● Sähkön kokonaishinnan kasvaessa ja paneelien sekä muiden komponenttien hintojen alenemisen 

seurauksena potentiaalisesti kannattava investointi. Vaatii lisäksi aina tarkan mitoituksen jokaisen 
taloyhtiön tuntikohtaisen sähkön kulutusprofiilin mukaan, jotta yli ~90 % tuotetusta sähköstä 
saataisiin hyödynnettyä taloyhtiössä. Nykyisillä hinnoilla en suosittelisi taloyhtiöille omaa 
sähköntuotantoa aurinkosähköjärjestelmällä. 

● Se olisi tosi hienoa ja tarpeellinen osa ilmastotavoitteiden saavuttamista.  
● Meidän pitäisi tehdä sitä enemmän. 
● Mahdollista, mutta tällä hetkellä liian kallis investointi. 
● Valtion tuki puuttuu 
● Hieno asia. Sitä pitäisi hyödyntää joka paikassa missä vain voi. 
● Kesä 2018 toi mukanaan jälleen suuren jäähdytystarpeen varsinkin kerrostaloasunnoissa. 

Saataisiinko jäähdytystarve katettua omalla, uusiutuvalla energiantuotannolla, että ei tarvitsisi 
energiankulutustaan lisätä sen takia, että saisi kesällä siedettävät asuinolosuhteet? 

● Hyvä idea. Aina parempi, jos ei tarvii maksaa siirtoja ja veroja 
● Minulla on ollut voimala jo 10v ja sen tuottoa rajoittaa naapurin puut. Lainsäädäntöä pitäis muuttaa 

niin että puusto pitäisi voida kaataa latvasta. 
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● Idea on hyvä, mutta ratkaisujen tulee olla taloudellisesti 
perusteltavissa - ainakin lähes. 

● Kannattavuus vaihtelee aika lailla tapauskohtaisesti. 
● "Miksi tästä ei ole tietoa esim. isännöitsijöillä ja taloyhtiöiden hallituksilla? Yhteystiedot 

markkinointiin on siis saatavissa. 
● Jos joku asia arveluttaa, niin turvallisuus esim. tulipaloriskiin liittyen ja sitä kautta toki vakuutuksiin 

liittyen. Asia on aika vieras kuitenkin loppujen lopuksi." 
● Nykyisillä avaimet käteen -hinnoilla ei olisi järkevää teettää tähän 4 talon rivitaloyhtiöön, koska jo 

asennuskustannukset olisivat suuret paneelimäärään nähden. Äkkiseltään laskettua joku 200-
300m2 olisi tilaa. Tulevaisuudessa varmaan. Myöskin kaukolämmön vaihtamista maalämpöön voisi 
tulevaisuudessa miettiä. 

● Pitäisi tehdä helpommaksi/mahdolliseksi 
● Rupeaa lähestymään taloudellisuutta, jos olosuhteet ovat suotuisat. Huom! Myös aurinkolämpö. 
● Sitä kun pystytään vielä myymään eteenpäin 
● Talvella lumenpudotus katolta voi olla hankalaa 
● Kun aurinkoenergia hyödynnetään kokonaisuudessaan asia on järkevä. Tuo kuvattu malli on 

tavallisten asukkaiden riistämistä ja heiltä rahojen huijaamista tarvittavan sijoituksen 
omarahoitusosuuden kattamiseksi, eli kantamaan se varsinainen riski, jota varsinainen raha 
kammoaa yli kaiken. 

● Pitäisi olla todella varmuus "takamittaroinnista", joka on monelle tuntematon. 
● talon sijainti ja suuri kattopinta-ala sopisivat hyvin aurinkovoimalan asennukseen ja verkkoon 

liitettyyn sähköntuotantoon 
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