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Siirtohinnoittelun 
vaikutukset pientuotannon 
kannattavuuteen 
- case aurinkosähkö 
kerrostalossa



Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
fossiilisten polttoaineiden 
syrjäyttämiseksi on otettava 
keinot nopeasti käyttöön
• Resurssien viisas ja kohtuullinen käyttö, sis. 

energialähteet, vesi ja metsät
• Puhtaan energian tuotanto- ja varastointiteknologiat
• Kysyntäjousto ja muut älykkäät ratkaisut
• Ihmisten kestäviä elämäntapoja tukevat rakenteet, 

tuotteet ja palvelut -> muutoksen sosiaalinen 
hyväksyttävyys tärkeää
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Miten siirtohinnoittelu 
vaikuttaa energiatehok-
kuuden ja pientuotannon 
kannattavuuteen?

30.8.2017
Laitoksen nimi
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Aurinkosähkön kannattavuuden ehdot

Aurinkosähkö on taloudellisesti 
kannattavaa jos:
• sähköä tuotetaan omaan käyttöön 

• verkkoon myyminen ei ole 
kannattavaa

• Investoinnin taloudellinen 
kannattavuus arvioidaan mm. 
omakustannustuotantohintana 
snt/kWh tai investoinnin 
nettonykyarvona

• takaisinmaksuaika ei hyvä mittari

30.8.2017
Karoliina Auvinena
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Aurinkosähkön LCOE-hintahaarukka, 
snt/kWh (30 v. elinkaari) 

Järjestelmän
hinta

Esimerkki 
asennuksesta Tuet ja verot

Tuotantohinta 
(sis. mahd. 

tuet ja verot)

950 €/kWp
(halvin)

Hallirakennuksen 
helppo 

kattoasennus, iso 
järjestelmä 900 kW

25 %
investointituki, 

ALV 0%
3,3 snt/kWh

2000 €/kWp
(kallein)

Pienen järjestelmän  
asennus korkealle 

katolle 3 kW

Ei tukia, ALV 
24% 11 snt/kWh

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Sähkön kuluttajahinnat Vertaa: 
Aurinkosähkön LCOE 

11 - 3,3 snt/kWh



FinSolar taloyhtiökokeilu
Kesto: 2017-2019 

Päätoteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja STEK

Projektin tavoite: 
Synnyttää kansallinen ja taloudellisesti kannattava 
aurinkosähkön tuotantomalli taloyhtiöiden asukkaille



Suomessa on paljon taloyhtiöitä
• Taloyhtiöissä asuu 

yhteensä noin 2 
miljoonaa ihmistä

• Asunto-
osakeyhtiöitä yli 
80 000 

• Asuntoja yli 
600 000, noin 
kolmannes kaikista 
Suomen asunnoista



Pilottikohteet

• As Oy Haapalahdenkatu 
11, Helsinki

• As Oy Kastellinhelmi, 
Oulu

• Janne Käpylehto (As Oy 
Susitie 28), Helsinki

• Lappeenrannan opiskelija-
asuntosäätiö LOAS

• Mahdollisesti Skanskan 
uudisrakennuskohde, 
Jyväskylä

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Kuva: Janne Käpylehto



Toteuttajat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
As Oy Haapalahdenkatu 11
As Oy Kastellinhelmi
Helen Sähköverkko Oy
HSSR Oy
Janne Käpylehto (As Oy Susitie 28)
Jyväskylän kaupunki
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LOAS
OIT Isännöinti
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Skanska
Suomen Lähienergialiitto Ry
Talohallinta Management Oy



Rahoittajat



Case As Oy 
Haapalahden-
katu 11 
aurinkosähkö-
investointi

24 asunnon taloyhtiö sijaitsee 
Helsingin Pikku-Huopalahdessa

Lue lisää: http://www.finsolar.net/case-taloyhtion-
aurinkosahkoinvestointi-helsingin-pikku-

huopalahdessa/
30.8.2017

Laitoksen nimi
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Taloyhtiössä on 8,74 kW aurinkovoimala. 
Kuva: Ulla Ala-Ketola



yhteissauna jne.

Taloyhtiön
hissit, valot, 
pesutupa, 

yhteissauna jne.

Verkkoyhtiön 
jakeluverkko

Taloyhtiön
sähkömittari

Aurinkosähkön hyvityslaskenta taloyhtiössä

Kiinteistöverkon 
liityntäpiste 

jakeluverkkoon

Asuntojen
sähkömittarit

Taloyhtiön
kiinteistöverkko

Tontin raja

Aurinkovoimala
tuottaa 10 kWh

Aurinko-
voimalan
10 kWh 
tuotosta
kiinteistö-
sähköön
kuluu
4 kWh

Verkkoyhtiö jyvittää laskennallisesti
aurinkovoimalan 10 kWh tuotosta
asunnoille 6 kWh tunneittain

Aurinkosähköä
ei kulje
jakeluverkkoon
, koska
taloyhtiön ja
asuntojen
kulutus 20 kWh



As Oy Haapalahdenkatu 11 lähtötiedot 
ja kannattavuuslaskelmat

• Sähköenergian ostohinta: 3.48 snt/kWh
• Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 snt/kWh
• Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu: 2.253 snt/kWh
• Välitulos: aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus 10.7 snt/kWh sis. 

ALV 24%
• Aurinkosähköjärjestelmäinvestointi 13,000 € sis. ALV 24%
• Tuet: 0 €
• Rahoituksen korko: 1.0 %
• Investoinnin tuottovaatimus ja laskentakorko: 0.0 %
• Invertterin vaihtokustannus: 1,300.00 € (15. vuonna)
• Vuotuiset ylläpitokustannukset: 0.02 €/kWh (sis. hyvityslaskentamaksun)

Kannattavuus 30 v. pitoajalla:
nettonykyarvo noin 3,800 €, TMA 23 vuotta ja IRR 1,8 %

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Katso kaikki lähtötiedot ja laskelmat linkistä: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smmP
KRMsvzbW686OTYIChml9dvhYJNS08rH4E8O3ni0
/edit?usp=sharing



Miten kannattavuus 
muuttuu, kun/jos…

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä Fredan
ilmastokadulla Helsingissä. 

Kuva: Janne Käpylehto



…vastaava taloyhtiö ja voimala 
sijaitsee Lappeenrannassa Helsingin 
sijaan?

• Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 
snt/kWh -> 3.65 snt/kWh

• Aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus 10.7 snt/kWh
sis. ALV 24% -> 11.6 snt/kWh 

Kannattavuus: 
nettonykyarvo noin 3,800 € -> 5,700 €

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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…sähkön siirron energiaperusteinen 
maksu poistuu?
• Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 

snt/kWh -> 0 snt/kWh
• Välitulos: aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus 10.7

snt/kWh sis. ALV 24% -> 7.1 snt/kWh

Kannattavuus: 
nettonykyarvo noin 3,800 € -> - 3,700 €

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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…sähkön siirron energiaperusteinen 
hinta puolittuu?
• Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 

snt/kWh -> 1.5 snt/kWh
• Välitulos: aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus 10.7

snt/kWh sis. ALV 24% -> 9 snt/kWh

Kannattavuus: 
nettonykyarvo noin 3,800 € -> 160 €

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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…sähkön siirron energiaperusteinen 
hinta puolittuu ja taloyhtiöt otetaan 
TEM energiatuen piiriin?
• Energiaperusteinen ostosähkön siirtohinta: 2.91 

snt/kWh -> 1.5 snt/kWh
• Välitulos: aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus 10.7

snt/kWh sis. ALV 24% -> 9 snt/kWh
• Tuet: 0 € -> 25 % investointituki järjestelmän 

hankintakustannuksesta 

Kannattavuus: 
nettonykyarvo noin 3,800 € -> 3,400 €

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Toimintasuositus

Energiatehokkuuden, 
pientuotannon ja 
kysyntäjouston 
edistämiseksi siirron 
hinnoittelussa olisi hyvä:
• säilyttää 

energiaperusteinen hinta 
ja 

• korvata perusmaksut 
tuntuvilla tehomaksuilla

30.8.2017
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Ratkaistavia haasteita: puhtaiden teknologioiden 
kannattavuus, teknologiamurros ja markkinatalouteen 
siirtyminen.  
Ongelmia:
• Päästöoikeuksien hinta on alhainen: nyt alle 6 

eur/tCO2, kun pitäisi olla 40-60 eur/tCO2

• Vesi- tuuli-, tai aurinkovoiman polttoaineen hinta on 
lähes nolla -> alhaisen marginaalikustannuksen 
tuotanto sekä ylikapasiteetti laskevat sähkön hintaa

• Hintasignaalit eivät välity kuluttajille

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Energiamurros ja Pariisin sopimus 
mullistavat markkinoita



Aurinkosähkön tuotanto voi vähentää
mm. jäähdytyksen aiheuttamaa tehon
tarvetta sähköjärjestelmässä

30.8.2017
Laitoksen nimi
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• Kuluttajat, internet ja puhtaat 
teknologiat tulee asettaa keskiöön 
tulevaisuuden sähkömarkkinoilla

• Tarvitaan laajemmin hinnoittelu-, 
verotus- ja investointimallien 
uudistuksia sekä energian internet

Lue lisää: 
Kohti sähkömarkkina-mallia 2.0 –
keskustelupaperi 
http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaperi-kohti-
sahkomarkkinamallia-2-0/

30.8.2017
Karoliina Auvinen
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Tarvitaan sähkömarkkina-
reformi eli energiakaari



Kiitos! Lisätietoja:
Karoliina Auvinen
karoliina.auvinen@aalto.fi
+358 50 462 4727
Aalto University, Helsinki 

www.finsolar.net
www.smartenergytransition.fi

Facebookin FinSolar aurinkoenergiatietoa –
ryhmä: 
https://www.facebook.com/groups/7929032
60774481/


