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Aurinkoenergiahankkeet Suomessa 
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Tanhuan kanssa.  Koulutuspaikkana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousins-

tituutti Tarvaalassa. Koulutuspäällikkönä ja erikoistumisharjoittelun vastaavana ohjaa-

jana toimii Jukka Nikkilä. 

Kiitän Heidi Tanhuaa hänen ystävällisyydestään ja joustavuudestaan. Hän antoi minul-

le varsin vapaat kädet toteuttaa itsenäisesti tätä työtä, joka teki tästä aiheen lisäksi mie-

lekkään työstettävän.  

Kiitokset kuuluu myös kouluttaja ja toimittaja Heli Antilalle. Hänen rohkaisunsa ja 

neuvonsa juuri oikeaan aikaan jaksoi kantaa opiskeluja eteenpäin.  

Kiitän myös toimittaja Mervi Mäki- Nestettä, jonka ammatillinen näkemys kirjoittami-
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1. Mitä on aurinkoenergia? 

Aurinkoenergia on puhdasta, uusiutuvaa energia, josta ei muodostu hiilidioksidia eikä 

jätteitä. Ainoastaan aurinkojärjestelmälaitteiden valmistukseen kuluu ja kierrätykseen 

kohdistuu rasitetta. Aurinkoenergiaan ei kohdistu myöskään polttoainekustannuksia, 

joka seuraa monia muita energiamuotoja.  

 

2. Energian tuotanto Suomessa 

Energialähteinä käytetään sähköntuotannossa Energiateollisuuden mukaan ydinvoi-

maa, vesivoimaa, kivihiiltä, maakaasua, puupolttoaineita sekä turvetta. Jätteenpoltto, 

tuulivoima ja aurinkoenergia toimivat toistaiseksi prosentuaalisesti varsin vaatimatto-

milla osuuksilla, mutta varsinkin tuulivoiman osuus on ollut kasvamassa. Aurin-

koenergialla olisi myös erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan, joka on nyt 

vain vaatimattomasti alle promillen luokkaa. Nämä prosenttiosuudet käyvät ilmi seu-

raavasta kuviosta 1. 

 

 

Kuvio 1. Sähkön hankinta 2013 

 

Sähkön hankinta 2013 

ydinvoima 26,9 %

vesivoima 15,1 %

nettotuonti 18,7 %

biomassa 13,5 %

kivihiili 12,4 %

maakaasu 7,7 %

turve 3,6 %

aurinko- ja tuulivoima 0,9 %

jäte 0,9 %
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Yhteispohjoismaisilla markkinoilla vallitsee vapaa kilpailu. Sähkön tuotannon var-

muutta lisää monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotannonrakenne eli ei olla pelkästään 

yhden tai kahden energialähteen varassa.  Suomessa toimii noin 120 yritystä, jotka 

tuottavat sähköä. Lisäksi on noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalai-

toksia.  

 

3. Aurinkoenergian määrä 

Aurinko tuottaa tunnetusti huomattavan suurta määrää energiaa. Maan pinnalla sätei-

lyn teho on 170 000 TW eli 170 000 000 000 000 000 W. Käytännössä tuosta ei voida 

hyödyntää kuin pieni osa. (Energiateollisuus/ aurinkoenergia). Auringon energia on 

säteilyn lämpö- ja valoenergiaa säteilyn sisältäessä koko sähkömagneettisen säteilyn 

spektrin. Tästä energiasta noin 19 prosenttia imeytyy ilmakehään. Pilvet estävät sätei-

lyn pääsyä maahan. Keskimäärin maahan asti pääsee Suomessa vajaa 200 W/ neliö-

metriä kohden, mutta keväällä teho voi olla parhaimmillaan jopa nelin- tai viisinker-

tainen.  

Etelä-Suomen auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat verrattavissa Keski-Euroopan 

säteilymääriin. Tämä tarkoittaa käytännössä helmi-maaliskuun vaihteesta aina pitkälle 

lokakuuhun asti. Keskisessä Suomessa siitä jäädään hieman pienemmälle tasolle. Käy-

tännön tasolla voidaan ottaa vajaa kuukausi pois molemmista suunnista. Pohjoisessa 

Suomessa auringon hyödyttämä määrä jää pelkästään kesäajalle.  

Seuraava kuvio 2. esittää auringonsäteilyn määrää koko Suomen alueella. Vertailun 

vuoksi siihen on otettu Saksan vastaava auringonsäteilyn määrä. 

 

Kuvio 2. Auringonsäteilyn määrät 
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Numeerisina arvoina tämä tarkoittaa, että yksi kilowatti aurinkopaneelitehoa tuottaa 

Ilmasen mukaan Etelä- Suomessa noin 800 kWh vuodessa. Tämä on saman verran 

kuin Pohjois- Saksassa. Lapissa samat paneelit tuottavat 650 kWh vuodessa. Motivan 

laskelmien mukaan arvio on kuitenkin positiivisempi. Eli Etelä- Suomessa auringonsä-

teilyä jokainen aurinkopaneelin neliömetri kerää 1 000 kWh.  

 

4. Tarvittavat laitteet ja niiden mitoitus 

 

Aurinkoenergiaan käytetyt sovellukset jaetaan yleensä lämpöä ja sähköä tuottaviksi. 

Passiivisesti auringosta saatavaa valoa ja lämpöä voidaan käyttää suoraan ilman erillis-

tä laitetta. Aktiivisessa hyödyntämisessä auringonsäteilyä muunnetaan joko sähköksi 

aurinkopaneeleilla tai lämmöksi aurinkokeräimillä. Aurinkokeräin ei siis tuota sähköä, 

mutta se tuottaa samankokoista aurinkopaneelia enemmän energiaa. Säteilyn määrästä 

voidaan muuttaa noin 15 prosenttia sähköksi aurinkopaneeleilla (noin 150 kWh 

/sähköpaneelin neliömetri) ja noin 25- 35 prosenttia lämmöksi aurinkokeräimillä (noin 

250- 500 kWh lämpöä energiaan/ aurinkolämpökerämen neliömetri). 

Aurinkopaneelilla tuotetaan aurinkosähköä. Ne koostuvat aurinkokennoista, joissa au-

ringonsäteiden energia saa aikaan sähköjännitteen. Raaka- aineina kennoissa käytetään 

yleisimmin yksikiteistä (tehokkaampia ja kalliimpia), monikiteistä, nauhamaista tai 

amorfista piitä. Aurinkokenno on elektroninen puolijohde. Siinä auringonsäteily syn-

nyttää kennon ala- ja yläpinnan välille jännitteet. Kun kytketään riittävä määrä kennoja 

sarjaan, saadaan haluttu jännitteen taso.  

Sähköä voidaan varastoida yöajaksi tai pilvisten päivien varalle aurinkoenergiasovel-

luksiin kehitetyllä akulla, joka kestää usein toistuvaa purkausta ja latausta. Akkuja 

voidaan käyttää useampaakin. Lyijyakut ovat yleisimmin käytettyjä. Akku ei ole 

myöskään pakollinen, jos kerätyn sähkön määrä on vähäinen. Tällöin energia käyte-

tään saman tien esimerkiksi kasteluun tai ilmastointiin tai se syötetään valtakunnalli-

seen sähköverkkoon (edellyttää sopimusta sähköyhtiön kanssa). Jos kuitenkin ajatel-

laan aurinkoenergiaa käytettävän talon tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen, ovat 

akut ehdottoman tarpeellinen osa hankintaa. Aurinkopaneeli ja akku yhdistetään toi-

siinsa lataussäätimellä, jonka tarkoitus on estää akuston syväpurkauksen ja ylilatautu-

misen sekä virran vuotamisen takaisin paneeliin. Tähän järjestelmään voidaan yhdistää 

myös toinen energiantuotantomuoto tuomaan lisäenergiaa, esimerkiksi tuulivoimala.  

Laitteiden toimivuus riippuu kennoston eli aurinkopaneelin tuottaman virran määrästä, 

joka on sidoksissa auringonsäteilyn voimakkuuteen. Mitä aurinkoisempaa, sitä voi-

makkaampaa on säteily ja virran määrä. Pilvisellä päivällä tämä toimii käänteisesti. 

Laitteiden hyötysuhteissa on myös eroja. 

Aurinkoenergia investointi on yleensä kannattava, koska se on hyvin pitkäikäinen kes-

toltaan, kymmeniä vuosia. Nimellisteho paneeleilla putoaa puoli prosenttia vuodessa 
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ja huoltokustannukset ovat hyvin pienet. Huoltotoimenpiteinä ovat yleensä tuotantolu-

kemien tarkistus vähintään kerran kuukaudessa ja lumien poisto paneelien päältä hel-

mi- ja maaliskuussa. Paneelit tuottavat taloudellisesti parhaiten, kun niistä saatava 

sähkö hyödynnetään itse paikan päällä.  

Laitteet toimivat niin, että aurinkopaneelit liitetään verkkoinvertteriin, joka muuttaa 

paneelien tasajännitteen sähköverkkoon sopivaksi vaihtojännitteeksi. Hyödynnettäessä 

3-vaiheinvertteriä ja kulutuskohteet liittämällä oikein, paikallinen kulutus hyödyntää 

kaiken aurinkopaneeleista saatavan sähkön ja loput otetaan verkosta. Jos haluaa hyö-

dyntää aurinkoenergiaa sähkökatkon aikana, niin silloin yleensä tarvitaan erotuskytkin. 

Vaihtosuuntaajaa käytettäessä on mahdollista tuottaa aurinkosähköjärjestelmän avulla 

omaa 230 V:n sähköä. 

Aurinkopaneelit mitoitetaan yleensä niin sanotun päivittäisen peruskuorman mukaan. 

Siinä lasketaan, mikä on päivittäinen keskimääräinen, tasainen kulutus. Aurinkopanee-

lit mitoitetaan sen jälkeen hieman isommaksi kuin tuo peruskuorma.  

Ennen laitteiston tilaamista kannattaa olla jo yhteydessä omaan sähkölaitokseen. Tämä 

johtuu siitä, että sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, jos laitteiston puutteellisuuden 

takia tulee jotain ongelmia. Tämän vuoksi tulee tarkistaa, että verkkoinvertteri on so-

piva ja täyttää vaatimukset. Sähkölaitokselle tulee myös toimittaa tekniset dokumentit 

laitteistosta. Vikatilanteissa esimerkiksi invertterin tulee kytkeytyä pois päältä. Sähkö-

laitoksen kanssa tulee myös tehdä sopimus 2- suuntaisesta mittaroinnista.  

Aurinkopaneelit asennetaan etelän suuntaan yleensä 45 asteen kulmaan. Tätä kulmaa 

voidaan säädellä erikseen sen mukaan, halutaanko maksimoida tuotanto kesällä vai 

ympärivuotisesti pimeämpäänkin vuodenaikaan. Useimmiten aurinkopaneelit saa 

asentaa katon suuntaisesti ilman toimenpide- tai rakennuslupaa, mutta asia tulee erik-

seen paikkakuntakohtaisesti tarkistaa rakennusvalvonnasta. Aurinkopaneeleita asenne-

taan joskus seinällekin, mutta pystysuuntaisella asennuksella paneelien tuotanto jää 

vaatimattomaksi. Aurinkopaneeleihin saa ostettua erikseen automaattisia kääntäjiä, 

joiden avulla paneeli on aina kohtisuorassa aurinkoon nähden.  

Aurinkopaneeleja on integroitu suoraan rakennuksen seinässä, jolloin ne toimivat sa-

malla rakennuksen julkisivuna. Tämä tekniikka on kehittymässä kovasti ja suunnitteil-

la on, että koko rakennukset voitaisiin päällystää kevyellä sähköä tuottavilla ja lä-

pinäkyvillä paneelikerroksilla. 

Aurinkopaneeleja on myös integroitu suoraan kattoon eli ei tarvita erillisiä aurinko-

paneeleja. Tämä tapa on ollut käytössä jo Keski- Euroopassa ja toiminut siellä hyvin. 

Tällainen tapa toimii hyvin, kun rakennetaan uudisrakennusta ja tehdään sen kattoa. 

Samoin vanhojen rakennuksen katon vaihdon yhteydessä voidaan valita peltikattoon 

integroidut aurinkopaneelit. Keski- Euroopassa on pienempi lumikuorma kuin Suo-

messa, joten tuo on toiminut erinomaisesti. Suomen olosuhteissa toimivuus on vielä 

avoinna, että miten kestää lumikuorman sekä jatkuvan jäätymisen ja sulamisen kevääl-

lä. Jos tämä ratkaisu toimii Suomessa, niin aurinkoenergian käytön voi olettaa lisään-
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tyvän huomattavasti, sillä integroituna aurinkopaneelit sointuvat esteettisesti hyvin ra-

kennuksen kanssa yhteen.  

Aurinkokeräimiä on myytävänä tasokeräimiä ja hieman tehokkaampia tyhjiöputkike-

räimiä. Niiden etuna on auringon valon osuminen putkiin hyvässä kulmassa vuoro-

kauden kaikkina aikoina. Toisaalta suomalainen Savosolar Oy on kehittänyt tasoaurin-

kokeräimen, joka on tällä hetkellä ollut markkinoiden tehokkain aurinkokeräin. Sen 

tehokkuus perustuu nano- pinnoitteeseen.  

Kaikkiin päälämmitysmuotoihin voidaan yhdistää aurinkolämmitysjärjestelmä. Vesi-

varaajan kanssa se soveltuu erityisen hyvin, mutta sitä voi käyttää myös lämpöpump-

pujärjestelmien yhteydessä. Öljylämmitykseenkin on kehitetty öljyn ja aurinkolämmön 

yhdistävä öljykattila. Suorasähköllä lämmitettävässä talossa aurinkosähköä voidaan 

hyödyntää käyttöveden lämmittämisessä. Jos talo on vesikiertoinen, niin aurinkoläm-

pöä voidaan käyttää myös talon lämmitykseen kytkemällä se lämminvesivaraajaan.  

 

5. Alan toimijoita Suomessa 

Alternative Solutions Finland Oy Helsingissä on aurinkoenergialaitteisiin keskittynyt 

yritys, jolla on kattava valikoima alaan liittyviä tuotteita.  

Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy Kuopiossa toimii aurinkoenergialaitteiden jälleen-

myyjänä. 

GreenEnergy Finland on Lappeenrannassa toimiva energia- alan yritys, joka on perus-

tettu vuonna 2010.  

Nereus Oy toimii valtakunnallisesti ja on perustettu vuonna 1989. Hoitaa suunnittelus-

ta myyntiin ja asennuksiin myös aurinkoenergia- laitteistoja.  

NeroWatt Oy on konsulttiyritys, joka on erikoistunut erityisesti aurinkosähkölaitosten 

suunnitteluun.  

Rexel Finland Oy Kuopiossa toimittaa erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä. 

Roaming Oy on perustettu vuonna 1994 ja toimittaa aurinkopaneeleja kaikkiin koko 

luokkiin.  

Ruukki Oy valmistaa maailman ensimmäisiä omakotitaloon asennettavia kattoja, jotka 

hyödyntävät aurinkolämpöä. Katon tuotenimeksi on valittu Ruukki Classic solar- läm-

pökatto ja se tuotiin markkinoille vuonna 2013.. Se tuottaa energiaa käyttöveteen sekä 

rakennuksen lämmitykseen.  

Savosolar Oy Mikkelissä myy aurinkoenergia- asennuksiin tarvittavia keräimiä ja lait-

teita. Yritys on saanut viime vuonna 2014 ison tilauksen Tanskasta, johon on tilattu 
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7 300 neliömetriä aurinkokeräimiä, joten kokemusta suurista tilauksista alkaa myös ol-

la. 

Suntrica Ltd myy muun muassa tavallisuudesta poikkeaviakin  aurinkokennoratkaisuja 

eri koko luokissa.  

Tämä listaus ei ole täydellisen kattava, koska pienempiäkin toimijoita ympäri Suomea 

löytyy. Tähän on koottu lähinnä suurimpia tai muuten edistyksellistä tekniikkaa käyt-

täviä yrityksiä. Kesämökeille suunnattuja pieniä järjestelmiä myydään varsin monessa 

paikassa aivan tavarataloja myöden. Koko omakotitalon tai isomman järjestelmän 

suunnitteluun ja laitteistoihin kannattaa käyttää enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa, jotta 

se on varmasti toimiva. Jotkut kiinteistön omistajat tekevät osan asennustyöstä itse ra-

han säästämiseksi. Monesti kannattaa kuitenkin hankkia avaimet käteen- periaatteella 

laitteisto, jolloin voi olla varma sen toimivuudesta ja takuuehdoista.  

 

6. Toteutuneita hankkeita omakotitaloihin  

Mynämäellä ja Lappeenrannassa on toteutettu yhteistä hanketta omakotiasujille uusiu-

tuvan aurinkoenergian käyttöön ottamiseksi. Elokuussa 2013 järjestettiin aurinkosäh-

kötilaisuus, jossa paikallisille asukkaille kerrottiin verkkoon kytkettävien aurinkosäh-

köjärjestelmien mahdollisuuksista ja hankinnoista. Paikalla olijoista 15 kiinnostui ti-

laamaan kimppatilauksena laitteistoa avaimet käteen- periaatteella. Heille Green Ener-

gy Finland Oy tarjosi esimerkiksi 5 kW verkkoonkytkettyä järjestelmää hintaan 8 190 

€, sis. alv. Hinta oli voimassa vain sillä hetkellä ja sille yhteistilaukselle. Laitteiston 

laskettiin vähentävän sähkölaskua noin 500 euroa vuodessa kiinteistöä kohden. Jos ti-

lasi suuremman laitteiston kuin 5 kW, niin säästöä tulee toki vastaavassa suhteessa 

enemmän. 

Lappeenrannassa tehtiin yhteishankinta aurinkoenergiajärjestelmien tilaamiseksi Sak-

sasta. Hankintaan otti osaa 21 kiinteistönomistajaa ja niiden sähköasennuksetkin tilat-

tiin yhteisesti. Jokainen hoiti kuitenkin oman aurinkosähköjärjestelmänsä tilauksen it-

se verkkokaupan kautta. Yhteiseksi tilaushinnaksi muodostui 150 000 euroa, jolla saa-

tiin 450 aurinkopaneelia. Yhden kiinteistön osalta hinta oli keskimäärin 7 500 euroa 

veroineen + rahti + sähköasennus. Aurinkosähkövoimalan laskettiin maksavan itsensä 

takaisin 12 vuodessa, laitteiston kestoajan ollessa 30 vuotta. 

Hinta muodostui Lappeenrannan yhteistilauksessa reilusti matalammaksi Saksasta ti-

lattuna kuin jos olisi tilattu Suomesta. Hintaan vaikutti myös se, että päädyttiin yhteis-

kuljetukseen yhdellä rekalla. Yhteiskuljetus puolitti rahtikustannukset kiinteistöä kohti 

verrattuna siihen, että jokainen olisi kuljetuttanut tuotteet eri kuljetuksilla. Yhteistila-

uksen rajana kuljetuksen osalta on yleensä 12- 16 kiinteistöä riippuen rekan ja tilauk-

seen kuuluvien laitteiston koosta. 

Lappeenrannassa jatkettiin vastaavia yhteistilauksia hyvien kokemusten seurauksena. 

Vuosi sitten 2014 uusia tilaajia oli jo noin 40 aurinkoenergiajärjestelmille omakotita-
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loihin. Vesa- Matti Puro on toiminut tämänkin Lappeenrannan hankkeen koordinaatto-

rina. Siellä on myös järjestetty Puron johdolla oppimispajoja eli työpajoja, joissa voi 

opetella aurinkosähköjärjestelmien asentamista itse omaan kiinteistöönsä sähköasen-

nuksia lukuun ottamatta. Samalla opetetaan työturvallisuusasioita. 

 

7. Laki 

Suomessa ei ole lakia, jolla olisi määritelty pientuottajan saamaa hyvitystä sähköyhti-

öltä tuottamastaan aurinkosähköstä. Siitä huolimatta monet sähköyhtiöt huomioivat 

tämän energian tuotannon ja korvaavat hieman kiinteistön omistajalle saamastaan 

energialisästä.  

Muita aiheeseen liittyviä lakeja löytyy. Sähkömarkkinalaki (386/1995) ja valtioneu-

voston asetukset sähkömarkkinoista (65/2009), sähköntoimitusten selvityksestä ja mit-

tauksesta (66/2009) sekä sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa 

(691/2007). 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996). 

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010). Lisäksi 

on valtioneuvoston asetukset. Valtioneuvoston määräämä asetus energiatuen myöntä-

misen yleisistä ehdoista (1313/2007). 

Kattava listaus voimassa olevista lakimääräyksistä ja asetuksista löytyy opas sähkön 

pientuottajalle 2012 lopusta, liite 3. 

 

8. Sähköyhtiöiden osallistuminen aurinkoenergiaan 

Suomessa ei toimi takuuhintajärjestelmä toistaiseksi. Joissakin maissa, kuten esimer-

kiksi Saksassa sähköyhtiöt ovat velvollisia ostamaan tiettyyn takuuhintaan yksityisten 

aurinkovoimaloiden tuottamaa sähköä. Tämä ei kuitenkaan ole tilanne Suomessa. Sak-

san mallin seurauksena siellä tuotetaankin aurinkoenergiaa 1500 kertaa enemmän asu-

kasta kohti kuin Suomessa, vaikka auringon säteilyn määrä on samaa luokkaa.  

Suomessa pitää jokaisen tahon käydä erikseen neuvotteluja paikallisen sähköyhtiön 

kanssa, sillä heidän kannalta toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuva. Tämä tarkoittaa 

sitä, että maantieteellisesti voi olla merkittäviä eroja eri puolella Suomea sähköyhtiöi-

den kanssa riippuen erityisesti siitä, minkälainen on heidän asenteensa uusiutuvia 

energiamuotoja kohtaan.  

Motiva julkaisee 40- sivuista opasta sähkön pientuottajalle 4/ 2012. Sen voi ladata 

Motivan sivuilta pdf- muodossa toistaiseksi ilmaiseksi. Siinä käsitellään asioita sähkö-

verkkoon liittymisestä, verotuksesta, luvista ja ilmoituksista, tuista ja yleensäkin uu-

siutuvasta energiasta.  
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9. Aurinkoenergia maatiloilla 

Maatilojen on oltava pitkälle omavaraisia johtuen sekä sijainnista että toiminnan luon-

teesta. Sähkökatkot koettelevat eniten juuri maaseutujen alueita kesäisin ukkosten ai-

heuttamien sähkökatkojen seurauksena että syksystä kevääseen lumen ja lumimyrsky-

jen aiheuttamien vahinkojen seurauksena. Sähkökatkot kestävät maaseutualueilla hel-

posti tunteja, päivien kestävät sähkökatkotkaan eivät ole olleet tavattomia Suomessa. 

Korjaustöihin menee aina maastossa jonkin verran aikaa. 

Varsinkin eläintiloilla on taattava sähkön saanti ilman katkoja. Navetat ovat pitkälle 

automatisoituja ja muutamankin tunnin sähkökatkos aiheuttaa suunnatonta haittaa sekä 

työmäärässä että rahassa. Suurissa kanaloissa tilanne on vielä huolestuttavampi. Näis-

sä paikoissa on suuret sähkönkulutukset ympäri vuoden. Suurimmissa yksiköissä on 

varauduttu huolellisesti sähkökatkojen varalle omilla generaattoreilla ja varajärjestel-

millä. Keskikokoisilla ja pienemmillä tiloilla omaa varajärjestelmää ei välttämättä ole 

ollenkaan tai se on hankittu vain lyhytkestoista tilannetta ajatellen ja/ tai vajaatehoi-

seksi.  

Suurilla maatiloilla aurinkoenergia puoltaa paikkaansa, vaikka heillä on lähes poikke-

uksetta erinomaisesti järjestetyt varajärjestelmät. Siitä huolimatta aurinkoenergia on 

varteenotettava vaihtoehto. Tällöin voidaan ajatella ympäristöystävällisellä, päästeet-

tömällä ja uusiutuvalla energialla korvattavan osan jokapäiväisestä energian tarpeesta. 

Tämä on silkkaa kilpailuetua. Aurinkoenergialla saadaan pudotettua jatkuvia, suuria 

sähkölaskuja suurimman osan vuodesta eli parannetaan yrityksen kustannustehokkuut-

ta. Toinen hyöty tulee yrityksen maineeseen asiakaskuntaan nähden. Ympäristötietoi-

nen yritys on ihmisten mielissä arvokkaampi kuin sellainen, joka ei välitä ympäristös-

tään tai jopa saastuttaa sitä. Valinta on ilmeinen. Viime vuosina ollaan nähty selkeästi, 

kuinka ihmiset ovat alkaneet toteuttaa ostokäyttäytymisessään näiden arvojen mukais-

ta rahan käyttöä. Muutaman vuoden kuluttua ympäristötietoisuus voi olla kynnysky-

symys yleensä edes markkinoille päästäkseen.  

Keskikokoisilla maatiloilla, joita ovat erityisesti monet lypsy- ja nautakarjatilat, hyö-

tyisivät suuresti myös aurinkoenergiasta. Lihakarjatilojen sähkönkulutus on maltilli-

sempi verrattuna lypsykarjatiloihin. Lypsykarjatiloilla lypsyjärjestelmät, varsinkin lyp-

syrobotit sekä maidon jäähdytys- ja säilytys ja putkistojen pesut kuluttavat suuren 

määrän sähköä joka vuorokausi vuoden jokaisena päivänä. Samoin eläinten juottopis-

teet ja ruokinta toimivat automatiikalla, joka tarvitsee sähköä. Hellekausina lehmien 

vointi heikkenee, koska niiden kuumuuden sieto ei ole kovinkaan hyvä. Tämä näkyy 

välittömästi tulotason heikkenemisenä maitotilissä, koska lypsettävä maitomäärä ei ole 

samansuuruinen kuin muuna vuodenaikana. Aurinkoenergian hyödyntäminen auttaisi 

keskikokoisia tiloja pitämään tilansa kustannukset aisoissa yhä kiristyvillä markkinoil-

la. Kustannukset maatiloilla ovat nousseet, mutta monilla tulot ovat pudonneet. Yhtälö 

on haasteellinen pidemmän päälle. Aurinkoenergian suuremmalla käytöllä voitaisiin 

puuttua jatkuviin, pakollisiin kustannuksiin alentamalla niitä. Ostettavan sähkön määrä 

vähenisi konkreettisesti. Tällöin jäisi mahdollisuus harkita navetan viilennystä hel-
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leaikoina lehmien vointien parantamiseksi. Pieni lisäinvestointi maksaisi itsensä nope-

asti takaisin parantuneena maitotilin määränä. Aurinkoenergia toimisi samalla vara-

energialähteenä sähkökatkojen varalle keväästä syksyyn eikä kalliiseen polttoöljyyn 

tarvitsisi turvautua. 

Pienillä maatiloillakin aurinkoenergiasta olisi silkkaa hyötyä. Tämän kokoluokan 

maatilat ovat kaikkein tiukimmilla. Niinpä säästöjä täytyy löytää jokaisesta mahdolli-

sesta kohdasta. Tämän kokoluokan maatiloihin pätee sama kuin keskikokoisiin maati-

loihin, mutta laitteistoihin ei tarvitse investoida samanlaista summaa. Voidaan aloittaa 

tai kokeilla varsin kevyillä laitteistoilla. Mutta jos halutaan oikeasti hyötyä, niin hyviin 

akkuihin kannattaa panostaa tämänkin kokoluokan maatiloilla. 

Kasvinviljelytiloilla energian käyttö on huomattavan erilaista kuin eläintiloilla. Säh-

könkulutukseen tulee piikki vasta, kun aletaan kuivattamaan viljaa. Silloin kustannuk-

set ovat suuret hetkellisesti. Viljankuivureita on käytetty polttoöljyllä tai hakkeella. 

Keski- Euroopasta on hyviä kokemuksia aurinkoenergian yhdistämisestä viljankuivu-

reihin. Kustannukset alenevat tuntuvasti. Myös Suomessa on parilla maatilalla kokeil-

tu asiaa ja oltu tyytyväisiä sen toimivuuteen. Kasvinviljelytiloilla lyhyt kuivausaika ja 

sääolosuhteet eivät aina osu ideaalisti yhteen. Kuivausaikana ei välttämättä paista au-

rinko ollenkaan. Tällöin pitää olla aurinkoenergiaa varastoituna akkuihin. Tällainen 

järjestelmä olisi hyvä olla monikäyttöinen, jotta se olisi taloudellisesti kunnolla kan-

nattava. Eli silloin kun aurinkoenergiaa ei tarvita viljankuivurissa, niin sitä voisi käyt-

tää jonkun läheisen rakennuksen sähkönkulutukseen. Tällöin siitä olisi todellista hyö-

tyä.  

Aurinkoenergiajärjestelmien rakentaminen maatiloille on huomattavan paljon yksin-

kertaisempaa ja nopeampaa kuin esimerkiksi tuulivoiman. Tuulivoiman päästeettö-

myys on valtti itsessään. Kuitenkin monet Suomessa vastustavat esteettisistä tai muista 

periaatesyistä tuulivoimaa, vaikka se muualla maailmassa on aika yleistä myös maa-

seudulla. Tuulivoimalan saaminen käyttövalmiiksi kestää yleensä vuosia, joskus yli 

kymmenen vuotta. Välillä se ei onnistu ollenkaan ympäristön vastustuksen vuoksi. 

Lupaprosesseihin vierähtää aikaa, vaikka itse tuulivoimalan rakentaminen olisi koh-

tuullisen nopeaa. Tähän verrattuna aurinkoenergialla on ehdoton etu puolellaan. Ym-

päristön vastustusta ei juuri ole, koska ei ole sanottavia haittojakaan. Lisäksi maatiloil-

la on lukuisia rakennuksia eri ilmansuuntiin, joten sopivan tai sopivien kattojen löyty-

minen aurinkoenergiaa varten on yleensä kohtuullisen helppoa.  

Maatilojen osalta aurinkoenergiahankkeilla on joitakin etuja verrattuna kotitalouksiin. 

Aurinkoenergiahankkeisiin on mahdollista saada investointitukea maksimissaan 40 % 

investointikustannuksista. Siihen on ollut varattuna erikseen rahaa ja tukea haetaan 

paikallisesta ELY- keskuksesta. 50 kVa ja sitä pienemmät järjestelmät on vapautettu 

sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta, joka kannattaa varsinkin pienten maatilojen 

huomioida. Asennustyöstä voi saada erikseen kotitalousvähennyksen.  
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10.  Kuntakatselmus 

 

Vuonna 2003 aloitettiin kuntakatselmusten tekeminen Helsingissä, Mikkelissä ja 

Nousiaisissa. Siitä on toiminta laajentunut niin, että vuoden 2014 loppuun mennessä 

tukipäätöksiä oli tehty 50 kunnan kuntakatselmuksista. Näissä kuntakatselmuksissa 

tutkitaan kyseisen kunnan mahdollisuuksia toteuttaa uusiutuvan energian käyttöä 

omalla alueellaan.  

Toimenpide- ehdotuksia tehtiin kuntakatselmuksissa yhteensä 262 kappaletta, joka te-

kee noin 8 kappaletta kuntaa kohden. Näistä reilut kaksi kolmasosaa kohdentuu kun-

nan omistamiin kohteisiin ja vajaa kolmasosa muiden omistamiin tai kunnan yhteis-

työkohteisiin. Ehdotettujen kohteiden keskimääräisiksi takaisinmaksuajoiksi tuli 6,6 

vuotta.  

Jos kohteet toteuttaisivat toimenpiteet, niin niiden vuotuinen säästövaikutus olisi yh-

teensä noin 27 miljoonaa euroa. Lisäksi uusiutuvan energian käytön lisäys olisi 2 778 

GWh ja hiilidioksidipäästöjen vähennys olisi 900 000 tonnia Motivan laskelmien mu-

kaan.  

Kustannuksia kuntakatselmusten teosta tuli keskimäärin 11 800 euroa kuntaa kohden. 

Pienien kuntien katselmusten hinta oli kovin vaihteleva ollen keskimäärin 1,4 euroa 

asukasta kohden. Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa hintavaihtelu oli maltilli-

sempaa. Katselmuksen hinnaksi tuli näissä noin 0,3 euroa asukasta kohden.  
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11. Yhteenveto 

 

Aurinkoenergiaa ja aurinkosähköjärjestelmiä on joo alettu käyttämään paikoissa, jois-

sa verkkosähköä ei ole saatavilla tai sen järjestäminen aiheuttaisi suuria kustannuksia. 

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kesämökit, veneet, väyläloistot, linkkimastot, saa-

risto- ja erämaakohteet.  

Suomen ulkopuolella aurinkoenergiaa on menestyksekkäästi käytetty vaikeissa pai-

koissa esimerkiksi Afrikassa, jossa aurinkoa on riittävästi, mutta muiden sähkön tuo-

tannon tapojen järjestäminen ei olisi mahdollista.  

Laitteistojen parantuminen ja monipuolistuminen sekä tietoisuuden lisääntyminen au-

rinkoenergian mahdollisuuksista on lisännyt kiinnostusta monissa paikoissa tätä ympä-

ristöystävällistä energian tuotannon tapaa kohtaan. Aurinkoteknillinen yhdistys ry jul-

kaisee 208- sivuista Aurinko- opasta, jonka voi tilata 30 euron hintaan (+alv + pk), jos 

aihe alkaa kiinnostaa laajemmin.  

Uusia aurinkoenergiateknologioita kehitetään kovaa vauhtia. Muutaman vuoden kulut-

tua markkinoilla lienee monta uutta, käyttökelpoista tuotetta. Nyt on jo tullut taipuisia 

ohutkalvo- paneeleita, joita voidaan käyttää joustavasti rakennusten erimuotoisten 

parvekkeiden, porraskäytävien ja katosten pinnoilla. Niitä voidaan hyödyntää jopa 

laukuissa ja vaatteissa.  

Aurinkoenergian hyödyt ovat loistavat. Sitä on saatavilla ilmaiseksi suurimman osan 

vuotta, laitteistot ovat pitkäikäisiä, kymmeniä vuosia kestäviä ja kohtuullisen pienellä 

huollolla toimivia. Ne toimivat äänettömästi ja eivät aiheuta näköhaittaa. Tämä on eh-

doton etu esimerkiksi tuulivoimaan verrattuna, jonka hyvät puolet jäävät usein ympä-

ristön vastustuksen jalkoihin vuosikausiksi, jolloin hankkeet eivät etene.  

Aurinkoenergiaa voi hyvällä omallatunnolla pitää eettisenä tapana tuottaa energiaa. 

Sillä ei kuormiteta ja saastuteta ympäristöä vaan pysytään kestävän kehityksen periaat-

teissa. Sitä käyttämällä säilytetään ympäristö ja luonto hyvässä kunnossa vielä seuraa-

ville sukupolvillekin. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Lähdeluettelo 

Aurinkoenergiaa.fi- sivustot 

Energiateollisuus- sivustot 

Ilmase- sivustot 

Motiva - sivustot 

Mynamaki.fi- sivusto 

Opas sähkön pientuottajalle 2012. Motiva. 

Ruukki 2013. Arkisto, internet- sivusto 
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Liite 1. Suomen suurimmat aurinkovoimalat (aurinkoenergi-

aa.fi/Info/184/aurinkovoimaa-suomessa) 

 

1. Helen Oy, Helsinki,       340 kW 

2. Astrum- liikekeskus, Salo,       322 kW 

3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT,  220 kW 

4. ABB Oy, Helsinki,      181 kW 

5. Vaisala Oyj, Helsinki,    101 kW 

6. Kauppakeskus Skanssi, Turku    70 kW 

7. Kiilto Oy, Lempäälä     66 kW 

8. Helsingin kaupungin ympäristökeskus,   60 kW 

9. Espoon kaupungin varikko, Mankkaa  55,2 kW 

10. Vacon Oyj, Vaasa     55 kW 

11. Porin uimahalli     52,5 kW 

12. LHJ Group Oy, Forssa     50 kW 

13. Etelä-Savon Energia, Mikkeli    49,5 kW 

14. Kiinteistö Oy Aurinkopaja, Pori    49,5 kW 

15. Vuores-talo, Tampere     45 kW 

16. Cargotec Finland Oy, Tampere    45 kW 

17. Derby Business Park, Espoo    40 kW 

18. Citymarket Lielahti, Tampere    39 kW 

19. Neste Oil- huoltoasema, Kemiönsaari   33,8 kW 

20. Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto, Hamina   33,75 kW 

21. Satmatic Oy, Ulvila     33,5 kW 

22. ABC Perniö, Salo     33 kW 

23. Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari   30 kW 

24. Jyväskylän ammattiopisto    25,6 kW 

25. Kerrostalo, Helsinki     25 kW 

26. Kerrostalo, Viikki, Helsinki    24 kW 

27. Lammaisten Energia Oy, Harjavalta    24 kW 

28. Talousrakennus, Kitee     22 kW 

29. Luhtaan päiväkoti, Tampere    21,5 kW 

30. Porin kaupungin ympäristövirasto       21 kW 

31. Omakotitalo, Mäntsälä     21 kW 

32. Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki   20,9 kW 

33. Savon koulutuskuntayhtymä, Siilinjärvi    20,80 kW 

34. Omakotitalo, Haarajoki    20,7 kW 

35. Vaasan Sähkö Oy, Vaasa    20 kW 

36. Cafe Carusel, Helsinki     19,5 kW 

37. Päiväkoti Pikkulauri, Mynämäki    18 kW 

38. Adjutantti, asuinrakennus, Espoo    18 kW 

39. Korttelitalo Kanava, Helsinki    17,25 kW 
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40. Teollisuushallin katto, Lievestuore    17 kW 

41. NCC Oy, Helsinki     16,5 kW 

42. Porvarinkadun koulu, Vaasa    15,60 kW 

43. Järvenpään nollaenergiatalo    15 kW 

44. Kerrostalo, Hämeenpuisto, Tampere   15 kW 

45. Solkulla Stiftelsen, Kemiö    15 kW 

 

Listan tilanne on 20.3.2015 päivityksestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Hakemisto 

 

asennuskulma    =  asento, jossa aurinkoenergialaitteet ovat optimaalisessa asennossa   

                               aurinkoon päin 

 

aurinkokenno     =  elektroninen puolijohde, joista aurinkopaneeli muodostuu 

 

aurinkopaneeli   =   auringon säteilystä uusiutuvaa energiaa ja sähköä keräävä laite 

 

automaattinen kääntäjä   =  laite, joka kääntää aurinkopaneelin itse aina aurinkoa kohti 

 

hyötysuhde     =   jaetaan nimellisteho paneelin pinta- alan ja säteilytehon 1 000 W/  

                            neliömetri tulolla 

 

integrointi         =  yhdistetään kaksi eri elementtiä yhdeksi kokonaisuudeksi 

 

lataussäädin   =   estää akun syväpurkauksen ja ylilatautumisen sekä virran vuotami-                    

                           sen takaisin aurinkopaneeliin 

 

nimellisteho      =   tehon määrä, minkä paneelista saa, kun auringon säteily osuu  pa- 

                               neeliin kesällä säteilytehon ollessa 1 000 W/ neliömetri 

 

syöttötariffi eli takuuhintajärjestelmä   =   sähköntuottaja saa tietyn hinnan varmaksi  

                                      tuottamalleen energialle 

 

säteilyintensiteetti   =   auringonsäteilyn määrä, joka kohdistuu aurinkopaneeliin tai  

                                     aurinkokeräimeen 

 

takaisinmaksuaika   =   se aika, joka menee laitteiston maksamiseen sen hankintahin 

                                      nasta  

 

takuuhintajärjestelmä eli syöttötariffi   =   sähköntuottaja saa tietyn hinnan varmaksi  

                                   tuottamalleen energialle 

 

vaihtosuuntaaja   =  invertteri. Muuntaa tasavirtaa vaihtovirraksi. 

 

verkkoinvertteri   =   muuntaja 

 

 

 

 


