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Ilmastoinfo	  
Autamme	  pk-‐seudun	  asukkaita	  ja	  pk-‐yrityksiä	  pienentämään	  hiilijalanjälkeä	  

Kulu9a-‐
minen	  

Energia	   Ruoka	  
Liikku-‐	  
minen	  



Mistä aurinkosähkön kannattavuus riippuu? 

-  Hankintahinta 
-  Sähkön tuotto (varjostukset ja paneelien suuntaus) 

 
-  Itse käytetyn ja verkkoon myydyn sähkön osuudet 
-  Sähkön hinta (ja tuntihinta) ja sen kehitys 

 
-  Mahdollinen kattoremontin tarve paneelien käyttöiän aikana 



Mahdollisuuksia 

-  Fiksut karttapalvelut aurinkosähköpotentiaaleista 
-  Paneeleiden sijoittelun optimointi kiinteistön sähkön kulutuksen suhteen? 

 

-  Sähkönkulutuksen ohjaus ja sähkön varastointi 
-  Aurinkosähkön tuoton pohjalta 
-  Sähkön tuntihintojen pohjalta 

 

-  Säätöreservin tarjoaminen 
-  Suuret kuluttajan yksin 
-  Sähkön pienkuluttajat yhdessä 

 



Avoimen datan poimintoja 

-  Aurinkosähkön tuotantotietoja: 
-  Helenin Suvilahden aurinkovoimala (60 min tarkkuus) 
-  Lemillä omakotitalon aurinkopaneelien tuotto (60 min, alkaen 7.5.2013) 
-  Viikin ympäristötalon aurinkovoimala (10 min tarkkuus, lyhyeltä jaksolta) 
-  Espoon varikon aurinkopaneelien tuotto (15 min tarkkuus) 

 

-  Asuntokohtaista sähkönkulutustietoa tuntitasolla (Helen Oy) 

-  Sähkön toteutuneet tuntihintatiedot (Fingrid) 

-  Espoon aurinkoenergiakartta (Espoon kaupunki) 

 



Tulossa uutta: 

-  Aurinkoenergian potentiaali -kartta-aineisto pk-seudulta 
(HSY:n avoimen datan sivuille) 
 

-  Lämpökamerakuvaus-aineisto Helsingin alueelta 



Älykkäitä ja avoimen datan palveluja 

-  Helenin Hima-palvelu 
-  Reaaliaikainen sähkön ja veden kulutusseuranta 
-  Sähkölaitteiden etäohjaus ja ajastus 
-  Tulossa hälytykset veden ja energiankulutuksen poikkeamista 

 

-  Espoon energiatietopalvelu 
-  Pohjautuu aurinko- ja maalämpökarttoihin (avoimet datat, hri.fi) sekä 

rakennusvalvonnan tietoihin 
-  Osoitetiedolla arvio aurinkoenergian ja maalämmön 

hyödynnettävyydestä ja kannattavuudesta kohteessa 



Tulossa HSY.n avoimen datan 
karttapalvelu 



Aurinkosähköä kotiin -kampanja 

-  Järjestelmätoimittajien hinta- ja laitetiedot esille  
-  Laaja hintatiedustelu esimerkkikohteeseen 

(avaimet käteen pk-seudulle) 
-  Tiedot julkaistiin www.aurinkosahkoakotiin.fi 
-  Tulossa taas kevät 2016 
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Kiitos!	  
	  
	  
	  
	  



Avaimet käteen -hinnan muodostuminen 

à Paneelien hinta yhä pienempi osa 
kokonaishinnasta 

Lähde: www.motiva.fi 



Aurinkosähköjärjestelmän	  
takaisinmaksuaika	  

 
Laskennan lähtötiedot:	  
-‐ 20	  paneelia	  (järjestelmän	  teho	  5	  kWp)	  
-‐ hankintahinta	  10	  000	  eur	  (avaimet	  käteen)	  
-‐ ko;talousvähennys	  	  1100	  eur	  
-‐ sähköntuo>o	  4	  000	  kWh/vuosi	  
-‐ paneelin	  tehon	  alenema	  0,5	  %	  /	  vuosi	  
-‐ sähkön	  hinta	  hankintahetkellä	  12	  snt/kWh	  
-‐ verkkoon	  myyn;hinta	  hankintahetkellä	  4	  snt/kWh	  

 
Sähkön hinnan nousu (%)	  

Itse käytetyn sähkön osuus (%)	   1 %	   2 %	   3 %	   4 %	   5 %	  

40 %	   30 v	   27 v	   24 v	   22 v	   21 v	  

50 %	   28 v	   25 v*	   23 v	   21 v	   20 v 	  

60 %	   26 v	   23 v	   21 v	   20 v	   19 v	  

70 %	   24 v	   22 v	   20 v	   19 v	   17 v	  

80 %	   22 v	   20 v	   19 v	   18 v	   16 v**	  
*) Sisäinen korko 0%; **) Sisäinen korko 5,2 % (laskenta-aika 25 vuotta) 
 


