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 Kysymyksiä ja keskustelua aurinkosähköstä
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• Perustettu 2010 Lappeenrannassa
• Yrityksen työntekijöinä, omistajina ja taustavaikuttajina laaja joukko sähkötekniikan, 

nanoteknologian, mekaniikkasuunnittelun ja energia-alan osaajia
• Markkinajohtaja 2015
• Toimipisteet Lappeenrannassa, Imatralla, Espoossa ja Kirkkonummella
• ABB PV-järjestelmäintegraattori
• Siemens -leasing-rahoitustuotteet
• Cleantech Finland jäsenyritys
• Koulutettu asennusketju teknisiin toteutuksiin Suomessa
• Missiona tuottaa asiakaslähtöisesti taloudellisesti kannattavia energiantuotantoon ja 

energiansäästämiseen liittyviä kokonaisratkaisuja
• Päätuote aurinkosähköjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio, energiantuotannon ja kulutuksen hallinta sekä energiansäästö
• Kokonaistoimitukset

• Konsultointi- ja suunnittelupalvelut
• Lupa- ja sopimusasiat (rakennusvalvonta, sähköyhtiöt)
• Markkinoiden laadukkaimmat komponentit
• Ammattitaitoinen asennustiimi
• Huolto -ja neuvontapalvelut

GreenEnergy Finland Oy
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Aurinkosähkö
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• Jakeluverkon rinnalle kytkettävät aurinkosähköjärjestelmät yleistyneet 
nopeasti

 Järjestelmähinnat laskeneet merkittävästi viime vuosina

• Tehokas tapa tuottaa lisäenergiaa maaliskuulta lokakuulle saakka

 Järkevä mitoitus yleensä noin 20 – 25 % maatilan sähkönkulutuksesta

• Asennettu paneelikilowatti tuottaa Etelä- ja Keski-Suomessa noin 850 –
950 kWh sähköä vuodessa

• Sähköenergian tuotantokustannus aurinkosähkövoimalan eliniälle 
laskettuna on 3,5 – 6,0 senttiä kilowattitunnille ja investoinnin 
takaisinmaksuaika 8 – 14 vuotta

• Sijoitetun pääoman tuotto 7-10 %

• Järjestelmä on käytännössä huoltovapaa

 Paneeleilla 25 tai 30 vuoden tehontuottotakuu
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50 kWp voimalan tuotto 2.5.2016
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50 kWp voimalan kk - tuotto 2015- 2016

7



8

CONFIDENTIAL

8

Kiinnitysratkaisut: Harjakatto

• Rakenne alumiini/     

sinkitty teräs

• Kiinnitys kaikille harjakaton

pinnoille

– Kaikki peltikatot

– Huopakatot

– Tiili -ja muut kiviaineskatot

sekä vastaavat materiaalit

• Täystakuu 10 vuotta

• Elinikäodote 25+ vuotta
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Kiinnitysratkaisut: Tasakattoasennus

• Rakenne alumiini/ 

kuumasinkitty teräs

• Kelluva ratkaisu

• Ei kiinnitystä kattoon

• Neliöpaino n. 20-30 

kg/m^2

• Täystakuu 10 vuotta

• Elinikäodote 25+ vuotta
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Kiinnitysratkaisut: Maasennus

• Rakenne alumiini/ 

kuumasinkitty teräs

• Maa-asennusratkaisu, 

ankkurointi maahan

poraruuviperustuksella

routarajan alle tai 

betonianturalla

• Täystakuu 10 vuotta

• Elinikäodote 25+ vuotta
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Kiinnitysratkaisut: Carport 

• Rakenne alumiini/ 

kuumasinkitty teräs

• Maa-asennusratkaisu, 

ankkurointi maahan

betonianturalla

• Täystakuu 10 vuotta

• Elinikäodote 25+ vuotta

• EV-latausintegraatiooptio
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• Perusperiaate: Maatalouden investointitukea saa aurinkosähköinvestointiin, kun

1. Investointituen yleiset tilakohtaiset ehdot täyttyvät

2. Aurinkovoimalalla tuotettu energia kuluu valtaosin 
tuotantokäytössä (tukikelpoista tuotantokäyttöön menevä osuus)

• Tukitaso 40 % laskennallisista kustannuksista (1200 €/kWp vuonna 2015)

• Tuki maksetaan avustuksena toteutuneita kustannuksia vastaan

• MMM (Mavi) rahoittaa ja koordinoi tukipolitiikkaa, paikalliset ELY:t käsittelevät ja 
myöntävät tuet

 Aurinkosähköinvestoinnit uusi asia myös hallinnolle -> kaikilla ELY-keskuksilla sama linjaus
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Tuet 2016
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• Tuija Hippeläinen ELY 2016

Yrittäjätulon minimiraja 25 000 €

Pienin investointiin  
myönnettävä avustus

7 000 €

Pienin tuettava 
voimalakoko

17 kWp

Hakemuksien pisteytys Kyllä

Hakutapa Sähköisesti
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Aurinkosähkö maatiloille
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”Aurinkosähkö sopii erinomaisesti myös kasvinviljelytilalle” – Pekka Myllymäki

”Aurinkosähkö on vaivaton ratkaisu, jolla on investointina 
riittävän lyhyt takaisinmaksuaika” – Antti Timonen

”Aiemmin lämmitimme käyttöveden halkokattilan avulla myös kesällä, 
nyt käyttövesi lämmitetään aurinkosähköllä” – Markku Soikkeli



15

CONFIDENTIAL

Case Lypsykarjatila
Timonen
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• Lypsykarjatila Pohjois-Karjalassa, lypsy kahdesti päivässä

• Tilan sähkönkulutus noin 150 000 – 160 000 kWh vuodessa

• Asuinrakennuksessa maalämpö 

• Navetan käyttövesi ja muu energiankulutus suoralla sähköllä. Rehunjakoon ei 
käytetä sähköä

• Alkuasetelma: Kuinka pienentää sähkönkulutusta vaivattomalla ja huoltovapaalla 
ratkaisulla?

• Sähkönkulutus on ollut varsin suurta myös kesällä (8 000 - 10000 kWh/kk)

• Aurinkosähkö on ollut mielessä jo jonkin aikaa

• 22 + 11 kWp voimalan sijoituspaikka nuorkarjapihaton katto
 Peltikatto, kaltevuus noin 1:2 (noin 27 astetta)

 Lape suoraan etelään

Lähtötilanne
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Asennuskuvia
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Asennuskuvia
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Asennuskuvia
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Verkkoinvertterit asennettuna
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Verkkoinvertterit kotelossaan
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Valmis voimala
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• Kuinka voimala suhteutuu tilan sähkönkulutukseen  ja mitä säästetään?

Case Lypsykarjatila Timonen
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• Voimalan mallinnettu tuotanto 19 400 kWh vuodessa (2014)
 Ensimmäisen puolen vuoden tuotanto noin 10 MWh

 Vuosituotantoarvio ylitettäneen noin 5-10 %, säistä riippuen

• Sähkön osto pienenee noin 18 300 kWh (noin 12 % kulutuksesta). Lisäksi kesäaikana 
myydään sähköä jakeluverkkoon hieman yli 1 000 kWh 

• Takaisinmaksuaika ilman rahoituskuluja nykyisellä (2014) sähkön hinnalla (0,11 € / 
0,035 €, osto / myynti) ilman investointitukea 12,8 vuotta ja investointituen kanssa 
8,3 vuotta

• Tuotetun sähkön hinta voimalan elinkaaren ajalle on noin 3,5 senttiä/kWh, ilman 
huolto-, käyttö- ja rahoituskuluja, investointituki huomioiden

• Vaivaton ja huoltovapaa energiantuotantomuoto

• 2014 rakennettu 22 kWp ja tuotantoarvio 19400 kWh -> 2015 asennettiin          
11 kWp lisää, jolloin vuosituotantoarvio nousi noin 29000 kWh:iin

• http://maatilanpellervo.fi/2015/09/03/aurinko-antaa-virtaa-navettaan/

Case Lypsykarjatila Timonen
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• Milloin aurinkosähkö soveltuu maatilalle?
 Kun kattopinta-alaa tai alue maa-asennukselle on  käytettävissä , katto etelään ei välttämätöntä, voi 

olla esimerkiksi puoliksi kaakkoon ja puoliksi lounaaseen

 Sekä aina kun kulutetaan sähköenergiaa 

• Kuinka suuri osuus kulutetusta sähköstä on järkevää tuottaa aurinkopaneelein 
maatilalla? Mitkä tekijät vaikuttavat järkevään osuuteen?

• Millainen on investoinnin kannattavuus?
 Takaisinmaksuaika

 Tuotetun sähköenergian hinta

• Miten aurinkopaneelit ja järjestelmähinnat kehittyvät?

• Tukipolitiikan jatko?

• Sähkön hinnan kehitys?

• Mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

• Mitä muuta pitäisi yksittäisellä tilalla huomioida?

Kysymyksiä ja keskustelua
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GreenEnergy Finland Oy
Jarmo Skarp

Tel: 044 9486160

Main office

Laserkatu 6

53850 LAPPEENRANTA

Espoo office

Mikkelänkallio 3

02770 Espoo

26

Kiitos! 

www.gef.fi

http://www.gef.fi/

