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Naps – Pohjoismaiden johtava toimija

• Suomen ja Pohjoismaiden johtava 
aurinkosähköratkaisujen toimija vuodesta 1981 

• Pääkonttori Helsingissä, toimisto ja tuotantolaitos 
Tallinnassa 

• Yli 200 000 toimitettua järjestelmää, yli 140 
maahan, kaikkiin maanosiin

• Liikevaihto 2016 n. 7 M€

• Vankka, vuosikymmenten kokemus, 
huippututkimustiimeissä hyödynnettyä osaamista

• Omistajina Taaleri, kuusi merkittävää suomalaista 
energiayhtiötä ja toimiva johto



Aurinkosähkö yleistyy usealla segmentillä

Kauppa- ja 

logistiikkakiinteistöt

• Vahvimmin kasvava segmentti – hyvä kannattavuus

• Sähkön käyttöprofiiili ja korvattavan sähkön hinta houkutteleva

• Merkittävät imagohyödyt
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Toimistokiinteistöt
• Kannattavuus täyttää kiinteistösijoittajien kriteerit

• Merkittäviä hyötyjä kiinteistöjen sertifioinnissa
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Maatilakiinteistöt
• Asennukset usein suoraviivaisia

• Vakaa sähkön hinta houkuttelee investoimaan

• Suuri määrä hankkeita valmistelussa – kasvu tulee nopeutumaan
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Kotitaloudet
• Kannattavuus parasta sähkölämmittäjillä, mutta myös muu okt-, 

rivitalo- ja kerrostalosegmenttikanta kasvaa nopeasti

• Kotiakkujen odotetaan yleistyvän hinnan laskiessa 
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Aurinkosähkö yleistyy usealla segmentillä



Aurinkosähkö on käyttäjälleen esimerkiksi…

• Energiansäästötoimenpide - ostamatta 
jäänyttä sähköä

• Energian hinnansuojauksen muoto

• Ei muuttuvia kustannuksia

• Ei riskiä muuttuvasta tuesta

• Kiinteistön energialuokan korotusta

• LED, BREEAM yms.

• Kiinteistön arvon korotusta

• Viestintää ja positiivista imagoa

• Osallistumista muutokseen

• Arkkitehtuuria





Tasakattojärjestelmät

• Helppo asentaa - ei läpivientejä tai reikiä 

kattoon – voidaan asentaa myös talvella

• Ei tarvetta kiinteisiin rakenteisiin –

tarvittaessa myös siirrettävissä

• Ei lisätilantarvetta

• Perustuu tarkkoihin tuulikuorma- ja 

kitkalaskelmiin

• Alhainen keskipaino (n. 25kg / m2) ja 

erittäin suuri lumenkesto – ei riskejä 

normaalikuntoisille katoille

• Suomessa jo huomattava määrä 

asennuksia tällä tekniikalla



Kattojen itä-länsi -asennukset

• Normaali kattoasennus

• Tavallisen yhdensuuntaiseen 

asennuksen sijaan paneelit kahteen 

suuntaan

• Paneelit peittävät ison osan katosta 

mikä vähentää jäähdytyksen tarvetta

• Alhaisempi keskipaino (n. 15kg / m2)

• Edullisempi asennusmekaniikka

• Pienempi tuotto suhteessa tehoon, 

mutta vuorokauden sisällä tasaisempi 

tuotto



Harjakattojärjestelmät

• Sopii kaikille kattotyypeille

• Alhainen keskipaino (n. 12kg / m2) ja 

erittäin suuri lumenkesto – ei riskejä 

normaalikuntoisille katoille

• Kattoon tehdään usein läpivientejä



Julkisivuasennukset

• Ratkaisut useimmiten tapauskohtaisesti 

räätälöityjä, mutta kaupallisiin 

standardikomponentteihin perustuvia

• Myös täydellinen räätälöinti mahdollista 

- visuaalisuuden luonnissa lukuisia 

mahdollisuuksia

• Maksimoidaan näkyvyys – kuitenkin 

tuotto optimoiden

• Toteutus normaalien teknisten 

määräysten mukaisesti – ei eksotiikkaa



Julkisivuasennukset



Läpinäkyvät paneelit



Maa-asennukset

• Globaalisti suurimmat volyymit

• Syöttää useimmiten suoraan verkkoon / 

tukkumarkkinoille, mutta voi syöttää 

myös omaan kulutukseen

• Suomessa toistaiseksi melko vähäistä

• Järjestelmäkoot isompia, koska 

perustamiskustannuksiltaan korkeampi 

kuin kattoasennukset

• Maalle lasketaan usein arvo, katoille ei

HatiCon Solar



Autokatokset

• Kolmen toiminnallisuuden tuote

• Autokatos

• Tuotantolaitos

• Sähköauton latauspiste (optio)

• Aurinkopaneeli on elinkaarensa yli 
todennäköisesti kannattavampi kuin 
aaltopelti

• Mahdollistaa autokatoksen kaupallisen 
hyödyntämisen (sähköautojen lataus) tai 
latauksen henkilökuntaetuna

• Kun aurinko paistaa, autot ovat 
useimmiten työpaikallaflickr.com/protekparksolar



Vakio-ominaisuutena älykäs ohjaus ja 

monitorointi

• Napsin toimittama älykäs aurinkosähköjärjestelmä on 

täysin automatisoitu – ei toimenpiteitä käyttäjältä

• Automaatio huolehtii tuotannon optimoinnista sekä 

eri säteilyolosuhteisiin sopeutumisesta

• Järjestelmä liitetään osaksi kiinteistön 

automaatiojärjestelmää sekä mahdollista 

energianhallintajärjestelmää. 

• Edistyksellisen etäseurannan avulla laitteiston 

tuotantoa voidaan seurata yksityiskohtaisesti. 

Seurantajärjestelmä mahdollistaa (erittäin 

epätodennäköisten) vikojen nopean paikallistamisen 

ja korjaamisen. 

• Ajantasainen seuranta ja raportointi näyttävästi 

räätälöitynä asiakkaan haluamissa medioissa.



Tiedon hallinnalla kaikki irti järjestelmästä
Sähkön kulutuksen ja aurinkosähkön tuotannon vuosiprofiili Sähkön spot-hinnan ja aurinkosähkön tuotannon viikkoprofiili

• Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa on keskeistä ymmärtää kulutuksen ja aurinkosähkön tuotannon profiili, osto- ja 

myyntisähkön hinnan profiili sekä kulutuksen joustomahdollisuudet

• Kulutuksen hallinnalla (ja jatkossa akkujen käytöllä) voidaan optimoida aurinkosähköjärjestelmän tuotannon hyödyntäminen

• Tehokkaalla etävalvonnalla varmistetaan optimaalinen tuotanto



Paneelikohtainen optimointi haastaviin kohteisiin

• Paneelioptimoinnissa jokaista paneelia ohjataan 
erikseen, ketjuoptimoinnissa n. 20 paneelin 
ketjuissa

• Mahdollistaa edistyksellisen paneelikohtaisen 
seurannan ja reagoinnin

• Paneelioptimointi sopii parhaiten haastaviin 
olosuhteisiin – isolla, avoimella katolla hyödyt 
rajallisia

• Avoimella katolla vähän optimoitavaa –
optimointi sopii varjoisille katoille

• Myös ketjukohtaisessa optimoinnissa voidaan 
etäsammuttaa ketjut

• Paneelioptimoinnilla korkeampi 
investointikustannus ja todennäköisesti 
korkeampi huolto-ja ylläpitokustannus – Naps 
selvittää optimoinnin kannattavuuden aina 
tapauskohtaisesti asiakkaan puolesta



Älykkäät akut osana Napsin tarjoomaa

• Jo tänään Saksassa asennettavista 
kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmistä 
40% sisältää akun

• Älykkäitä akkuja käytetään aurinkosähkön 
”ylituoton” vuorokauden sisäiseen siirtoon, 
verkkosähkön oston optimointiin sekä 
kulutuksen ohjaukseen

• Akkujen hinnat pudonneet 40 %-yksikköä 
kolmessa vuodessa. Jos hinnanlasku jatkuu 
samanlaisena, kotiakut taloudellisesti 
kannattavia n. 10 vuodessa. 

• Napsin edustama erittäin edistyksellinen 
sonnenbatterie sisältää akut, invertterin, 
älykkään energian hallinnan, mittaussensorit 
ja kehittyneen ohjelmiston.



Toimii hyvin muiden energiatehokkuuslaitteiden 

kanssa

• Aurinkosähkö sopii erittäin hyvin 

lämpöpumppujen kanssa yhteen

• Pumppuja käytetään usein viilennykseen

• Aurinkosähkö toimii maaliskuusta lokakuulle, 

jolloin pumppua voi päiväsaikaan ajaa 

aurinkosähköllä

• Lämmön varastointi rakenteisiin

• Älykäs lämmönohjaus

• Itse tuotettu sähkö halvempaa, mutta voi 

syntyä ”väärään” aikaan



Asennuskulman optimointi

• Paneeliston asennuskulma ja suuntaus 

vaikuttavat energiantuotantoon, mutta 

usein vähemmän kuin oletetaan

• Jyrkemmän asennuskulman mekaniikan 

ollessa kalliimpaa, on taloudellinen 

optimi tasakatoilla usein kohtuullisen 

loiva asennuskulma
Vuotuinen energian tuotto etelään* suunnatussa 

esimerkki-järjestelmässä asennuskulman suhteen 

[kWh/kWp]

Vuotuinen energian tuotto, kWh/kWp 

Suunta

/kallistus

10º 20º 30º 50º 90º

Itä 774 771 765 736 564

Etelä* 856 921 966 990 762

Länsi 773 769 762 731 560



• Rahoitus järjestetään 

itse ja järjestelmä 

omistetaan itse

• Omistamisen hyödyt ja 

haasteet itsellä

Oma rahoitus
Sähkömyynti-
sopimus (PPA)

• Rahoitus leasingyhtiön 

kautta

• Omistamisen hyödyt ja 

haasteet itsellä

• Myyjä omistaa 

järjestelmän

• Laskutus vain 

tuotetuista kWh:sta

• Ei omistamisen 

haasteita tai hyötyjä

Leasing

Järjestelmän hankinnassa on eri vaihtoehtoja



Järjestelmän hankinta on helppoa

Suunnittelu Hankinta Asennus

• Sähkönkulutuksen arviointi

• Lay-out suunnitelma

• Rakennesuunnittelu

• Sähkösuunnittelu

• Asennussuunnitelma
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• Sijoituspaikan valinta

• Halutun koon arviointi

• Asennusajankohdan valinta

• Tarjouksen teko

• Sopimusneuvottelut

• Projektisuunnitelman viimeistely 

ja asennuksen aloitus

• Rahoitusmallin valinta

• Lupien ja tuen hakeminen 

(toimittajan tukemana)

• Sopimusneuvottelu

• Asennuksen suoritus ”avaimet 

käteen”

• Käyttöönotto ja koulutus

• Asennuspaikan järjestäminen



Aurinkosähkön kustannus

• Järjestelmän hinta koostuu suunnittelusta, 
laitteistosta ja asennuksesta

• Laitteiston hinnan keskeiset elementit ovat 
paneelit, invertterit ja asennusmekaniikka 

• Paneelien hintakehitys on ollut 
voimakkaasti laskeva ja paneelin osuus 
koko järjestelmän hinnasta siten laskeva

• Asennusvolyymien merkittävän kasvun 
myötä myös muiden laitteiden ja työn 
kustannus on ollut laskeva

• Kustannustason odotetaan edelleen 
laskevan

Aurinkopaneelin hintakehitys  (suuret volyymit, 

spot-hinta, aasialainen paneeli, ilman rahtia, USD 

/ Wp)

Lähde: Fortum, Photon International, PV Insights
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Aurinkosähkön kilpailukyky

• Aurinkosähkön hintatasoa voidaan 

kuvata yksinkertaistetulla LCOE-hinnalla 

ja jossa elinkaaren kustannukset jaetaan 

elinkaaren aikana tuotetulla energialla

• Aurinkosähkön LCOE on erittäin 

kilpailukykyinen jo nykyisiin 

sähkönhintoihin verrattuna

Aurinkosähkön yksinkertaistettu 

LCOE suhteessa ostosähköön 

(€/MWh)

Lähde: Naps, Energiavirasto (30 vuotta, 865 kWh/kWp, kupi 0,8% investoinnista), 

sähkön hinta toimitusvelvolliset keskihinnat, kiinteiden maksujen osuus 20%



Aurinkosähkön kannattavuus

• Aurinkosähkön tuotantokustannuksen 
ollessa käytännössä kiinteä, kannattavuus 
riippuu korvattavan sähkön hinnasta 
elinkaaren aikana. 

• Koska sähkön tulevan hinnan arviointi on 
erittäin vaikeaa, on myös IRR:n ja 
takaisinmaksuajan arviointi haasteellista

• Aurinkosähkön tuotanto ajoittuu 
päiväaikaan, jolloin sähkön spot-hinnat 
ovat tyypillisesti korkeimmillaan

• Muita kannattavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat mm kiinteistön hinnan 
nousu ja positiivinen näkyvyys 

Oletuksena mm. 20% investointituki, 30 vuoden elinkaari, korvattavan sähkön arvo 50 – 100 

eur/MWh 

Investointi 0,37 – 0,45 m€
(ilman investointitukea)

Tuotanto 400 – 450 MWh/a

500 kWp aurinkosähköjärjestelmän 

tunnuslukuja

Tuotannon arvo ~ 25 … 45 t€/a

IRR ~ 5 … >10%

Takaisinmaksuaika 7 – 18 vuotta



• Liike- ja 

toimistokiinteistöjen 

kattojärjestelmät

• Teollisuuden 

järjestelmät

• Energiayhtiöiden 

järjestelmät

Ammattilaisten 
verkkoon kytketyt 
järjestelmät

Verkon 
ulkopuoliset 
järjestelmät

• Omakoti- ja 

rivitalojen 

kattojärjestelmät 

• Kotiakut

• Kerrostalojen 

kattojärjestelmät

• Vapaa-ajan asuntojen 

järjestelmät

• Venejärjestelmät

• Kehittyvien alueiden 

erityisratkaisut

• Ammattilaisratkaisut

Kotitalouksien 
verkkoon kytketyt 
järjestelmät

Ratkaisumme



Toimintatapamme ytimessä korkea laatu

• Ydinosaamisenamme on järjestelmän optimointi 
asiakkaiden tarpeeseen ja kustannustehokkaan 
järjestelmän tuottaminen

• Hyödynnämme omaa paneelituotantoamme 
räätälöidyssä ratkaisuissa ja globaalia hankinta-
osaamistamme standardiratkaisuissa

• Myymme ratkaisujamme ja tuotteitamme 
suoraan loppuasiakkaille, jälleenmyyjille ja 
ammattilaisratkaisuissa globaaleille markkinoille

• Toimintajärjestelmämme on sertifioitu



Esimerkkijä suomalaisista asiakkaistamme



Referenssejä

Porin Puuvilla 602kW 2017



Referenssejä

HSY Helsinki 258kW 2016Schenker Vantaa 200kW 2015Schenker Vantaa 200kW 2014Retail Park 258kW 2016Posti 500kW 2016



Referenssejä

HSY Helsinki 258kW 2016Schenker Vantaa 200kW 2015Polar Spring 250kW 2014 Schenker Vantaa 200kW 2014



Referenssejä

HSY Helsinki 258kW 2016Schenker Vantaa 200kW 2015Polar Spring 250kW 2014 Schenker Vantaa 200kW 2014Fortum Tarto 2016PAF Maarianhamina 208kW 2016



Referenssejä

HSY Helsinki 258kW 2016Schenker Vantaa 200kW 2015Polar Spring 250kW 2014 Fortum Tarto 2016

Vaisala Vantaa 100kW 2012TTY Tampere 82kW 2015



Referenssejä

HSY Helsinki 258kW 2016
Schenker Vantaa 200kW 2015Polar Spring 250kW 2014 Fortum Tarto 2016Setlementtiasunnot Malmi 40kW 2015 Heka Kalasatama 12kW 2014



Aurinkosähkön tuotanto on kasvanut nopeasti

• Nopeimmin kasvava 

sähköntuotantomuoto maailmassa

• Nopeimmin laskeva sähkön 

tuotantokustannus

• Monissa sovelluksissa jo edullisin 

sähkön lähde

• Pitkä elinkaari (>30 v), erittäin 

vähäinen huoltotarve ja hyvin 

ennakoitava tuotanto

Globaali asennettu 

aurinkosähkökapasiteetti (MW)

Lähde: Irena



Kasvun odotetaan edelleen nopeutuvan

• Sijoittajien näkökulmasta 
houkuttelevimpia investointikohteita 
energiasektorilla – kasvu ei perustu 
tukiin

• Kasvua kaikilla maantieteellisillä 
alueilla ja segmenteillä

• Isot voimalaitokset

• Yritysten omat järjestelmät

• Kotitaloudet

• Kustannustaso jatkaa laskuaan

Kumulatiiviset investoinnit 

sähköntuotantoon 2017 - 2040

Lähde: Bloomberg NEO
mUSD



Aurinkosähköstä tulee suurin tuotantomuoto

4 000
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2 000

1 000

2015                        2020                       2025                      2030                        2035            2040

Sähköntuotantokapasiteetin kehitys 2015 – 2040 (GW)

Lähde: Bloomberg NEO

Aurinkosähkö Tuuli Vesivoima Kaasu Hiili



Aurinkosähkö Suomessa

• Aurinkosähkö tuotantomuotona erittäin 

hyvämaineinen

• Kasvun painopiste ”mittarin takana” –

Kasvu nopeinta sähkönsäästöstä eniten 

hyötyvissä segmenteissä (kuluttajat, 

kauppa ja logistiikka jne)

• Asennukset toistaiseksi lähes täysin 

katoille

• Markkinaa hallitsevat pienet yritykset, 

energiayhtiöt tulossa vahvasti

• Suomen markkina voi hyödyntää opit 

muilta markkinoilta – pilotointia ei tarvita

Lähde; Energiavirasto, Finsolar, Naps

Verkkoon kytketty aurinkosähköteho (MW) 

Suomessa Arvio



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Ojanen

Tel. +358 50 453 6801

Email: jussi.ojanen@napssystems.com


