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Symboliluettelo 
 

Energiayksiköt  

kVA  kilovolttiampeeri 

kW  kilowatti 

kWh  kilowattitunti 

kWp  kilowatti, peak (huipputeho) 

W  watti 

 

Lyhenteet 

IRR  internal rate of return, sisäinen korkokanta 

NPV  net present value, nykyarvo (nettonykyarvo) 

PV  phovoltaics 

v  vuosi 
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Tiivistelmä 
 
Selvityksessä on tarkasteltu aurinkolämpökeräinten ja aurinkopaneelien (PV) hyödyntämistä ole-
massa olevissa hakelämmityskohteissa. Toteutettujen haastattelujen perusteella aurinkoenergia-
tekniikka on varmatoimista ja erityisesti paneeleihin investoineet toimijat olivat tyytyväisiä ratkai-
suihin. Lämpökeräinten kohdalla oli havaittu haasteita niiden liittämisessä olemassa olevaan läm-
mitysjärjestelmään. Käyttöön saadun vuoden 2018 energiadatan ja hintatietojen perusteella 
kaikki paneeli-investoinnit tarjosivat omistajilleen yli 5 %:n sisäisen korkokannan. Lämpökeräi-
mistä ei vastaavaa dataa ollut tarjolla 

 
Nurmijärvellä 9.5.2019 

Jukka Korri 

MMM, FM 

TTS Työtehoseura 
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1 Johdanto 

1.1. Aurinkoenergia  
 
Aurinkoenergian hyödyntäminen on voimakkaassa kasvussa niin Suomessa (Energiavirasto 2018) 
kuin maailmanlaajuisestikin (IRENA 2018a). Yksi syy aurinkoenergian voimakkaaseen kasvuun on 
aurinkotekniikan hintojen nopea aleneminen. Esimerkiksi Euroopassa aurinkosähkön tuotantoyk-
siköiden hinnat laskivat 83 % seitsemän vuoden ajanjaksolla vuoden 2010 ensimmäisestä neljän-
neksestä eteenpäin. (IRENA 2018b) 

Aurinkoenergian kustannusten lasku on havaittu myös yritysten, jotka ovat alkaneet ottaa myös 
aurinkoenergian osaksi energiaratkaisujaan. Tästä hyvä esimerkki kiinteistöjä metsähakkeella 
lämmittävät yritykset ja lämpöyrittäjät. Kehitys lienee vasta alussa, mutta toimijat ovat havain-
neet mahdollisuuden korvata hakelämpöä aurinkolämmöllä sekä lämpölaitosten käyttämää os-
tosähköä aurinkosähköllä. 

 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan aurinkoenergian hyödyntämistä keskisuurissa hakeläm-
mityskohteissa. Erityistarkastelussa ovat hyvät käytännöt energiaratkaisujen käyttöönotossa sekä 
ratkaisujen kannattavuus. 

 

2 Aurinkoenergiatekniikka 
 
Auringon säteilyn energia voidaan hyödyntää muuntamalla se lämmöksi tai sähköksi. Lämpöä 
hyödyntäviä aurinkoenergiaratkaisuja kutsutaan aurinkolämpökeräimiksi tai aurinkokeräimiksi ja 
sähköä tuottavia ratkaisuja aurinkopaneeleiksi (PV, photovoltaics). 

2.1 Aurinkolämpökeräimet 
 

Aurinkokeräimet vastaanottavat auringon säteilyä ja muuttavat sen lämmöksi. Lämpö puolestaan 
siirretään käyttökohteeseen tai lämpövarastoon ilman tai veden välityksellä. Molemmissa teknii-
koissa toimintaperiaate on siirtää energia auringon säteilyn lämmittämältä absorptiopinnalta 
lämmitettävään kohteeseen. Ilmakeräimet ovat toteutuksena yksinkertaisia ja soveltuvat hyvin 
tilojen lämmittämiseen. Nestekiertoiset keräimet puolestaan soveltuvat hyvin sekä lämmittä-
mään tiloja, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, että lämpimän käyttöveden lämmittä-
miseen. (Erat, Tahkokorpi et al. 2016) 

 

Nestekiertoiset keräimet jaotellaan toimintaperiaatteen mukaan tasokeräimiin ja tyhjiöputkike-
räimiin. Tasokeräimissä absorptiopinta on tasaisena levynäja tyhjiöputkikeräimissä putkimaisessa 
muodossa. Tyhjiöputkikeräimet pystyvät hyödyntämään suuremman osan tarjolla olevasta läm-
möstä, koska lasiputken tehokkaana eristeenä toimiva tyhjiö estää lämmön karkaamisen ulkoil-
maan. (Erat, Tahkokorpi et al. 2016)  Eri tyyppisten lämpökeräinten hyötysuhteita ympäristön ja 
keräimen lämpötilaeron funktiona on havainnollistettu kuvassa 1. 
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2.2. Aurinkopaneelit 
 

Aurinkopaneelit (PV, photovoltaics) muodostuvat aurinkokennoista, joissa auringon säteily muu-
tetaan suoraan sähköksi. Aurinkokennoissa materiaalina käytetään puolijohteita, kuten piitä. Va-
losähköisen ilmiön avulla auringon säteily tuottaa paneelin kerrosten välille liitettyyn johtimeen 
sähkövirran. (Orrberg, Lehto et al. 2017) 

Kennoissa käytetään monia erityyppisiä tekniikoita ja ratkaisuja, joilla on vaikutusta mm. kennon 
hyötysuhteeseen, mekaaniseen kestävyyteen ja hintaan. Kaupalliset sovellukset perustuvat ylei-
simmin yksi- ja monikiteisiin piikennoihin. Näiden lisäksi olemassa on mm. väriaineherkistettyjä 
kennoja. (Orrberg, Lehto et al. 2017)  

 

Nykyisellään aurinkokennoilla voidaan laboratorio-olosuhteissa hyödyntää jopa yli 40 % auringon 
säteilyn energiasta. (Richter, Lincot et al. 2013) Käytäntö poikkeaa kuitenkin selvästi laboratorio-
olosuhteista, sillä tavallisimmilla kaupallisessa käytössä olevilla paneeleilla hyötysuhde on luok-
kaa 10–14 %. Järjestelmän kokonaishyötysuhteeseen vaikuttavat paneelien lisäksi myös muut 
osat, kuten johdotus ja mahdollinen akusto. (Aurinkoteknillinen Yhdistys ry 2019)  

 

2.3. Sijoittelun ja olosuhteiden vaikutus tulokseen 
 

Myös asennuksella ja olosuhteilla on selkeä vaikutus sekä aurinkolämpökeräinten että -paneelien 
tuotokseen. Pohjoisella pallonpuoliskolla paneeleiden suuntauksessa kannattaa energiantuoton 
maksimoimiseksi painottaa etelää. Kallistuskulmalla, eli keräimen tai paneelin kulma maan pin-
taan verrattuna, vaikutetaan erityisesti vuosituotannon jakautumiseen. Pienillä kulmilla korostuu 
kesän huipputeho ja jyrkemmillä kulmilla saadaan parempi hyöty kevättalvella, kun aurinko pais-
taa matalalta. (Orrberg, Lehto et al. 2017, Erat, Tahkokorpi et al. 2016) 

Ohjeistukset kallistuskulman osalta ovat sekä keräimille että paneeleille käytännössä samat. Ke-
räinten osalta vuosituotannon maksimoimiseksi optimikulma on 45 astetta, etelässä vähän pie-
nempi ja pohjoisessa vähän suurempi. Kevättalven tuoton maksimoimiseksi kulmaksi kannattaa 
asettaa noin 60 astetta, pohjoisessa jopa 70–80 asetetta. (Erat, Tahkokorpi et al. 2016) Paneelien 
vuosituotanto puolestaan alkaa heiketä merkittävästi, jos kallistuskulmana käytetään alle 30 as-
tetta tai yli 60 astetta. (Orrberg, Lehto et al. 2017) 
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Varjostus heikentää energiantuotantoa sekä keräinten että paneelien kohdalla. Erityisesti panee-
lien kohdalla vaikutus on merkittävä, mikä johtuu tavasta, jolla paneelit ja paneelien kennot kyt-
ketään toisiinsa ketjuiksi. Varjostus voi pahimmillaan pudottaa koko ketjun pois tuotannosta. 
(Erat, Tahkokorpi et al. 2016, Orrberg, Lehto et al. 2017) 

Myös ympäristön lämpötila vaikuttaa sekä keräimien että paneelien toimintaan. Jäähtyminen esi-
merkiksi kylmän tuulen vaikutuksesta lisää keräimien häviöitä ja näin heikentää niiden tuotosta. 
(Erat, Tahkokorpi et al. 2016) Paneeleilla vaikutus on sen sijaan päinvastainen. Jo parin asteen 
lämpötilan nousu standardin mukaisesta 25 °C:sta voi heikentää tuottoa noin prosentilla. Vaiku-
tus on merkittävä, sillä auringonpaiste voi lämmittää paneelin ympäristö helposti 70 °C:een. Läm-
pötilan vaikutus tuotokseen riippuu paneelityypistä. (Orrberg, Lehto et al. 2017) 

 

3 Aurinkoenergia Suomessa 

3.1 Aurinkolämpö 
 

Aurinkoenergian käyttöä Suomessa edistävän Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen mukaan Suo-
messa ei ole systemaattista järjestelmää aurinkolämmön vuositilastojen keräämiseksi. Sivustolla 
kerrotaan lisäksi, että Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 asennettuna 45 000 
m2 aurinkolämpökeräimiä. Näiden yhteenlaskettu tuotanto oli vuodessa 57 TJ lämpöenergiaa. Al-
kuperäinen lähde ei kuitenkaan ole enää saatavilla. (Auvinen 2017)  

 

Suuntaa antaa myös vuoden 2018 Solar Heat Worldwide -raportti, jonka mukaan Suomen vesi-
kiertoisten aurinkolämpökeräinten asennettu kapasiteetti oli vuonna 2016 yhteensä 47 MWth. 
(Weiss, Spörk-Dür 2018)  

 

3.2. Aurinkosähkö 
 

Energiavirasto on vuodesta 2015 alkanut kartoittaa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotan-
non kokonaiskapasiteettia. Kasvu on viime vuosina ollut voimakasta: Energiaviraston alustavien 
lukujen perusteella verkkoon liitetyn aurinkosähkön tuotanto 2,5-kertaistui vuoden 2017 aikana, 
päätyen tasolle 66 MW. Aurinkosähkö vastaa vuoden 2017 lukujen perusteella 37 %:sta sähkön 
pientuotannosta. Huomioitaessa myös suuremmat, yli 1 MW laitokset, aurinkosähkön kokonais-
tuotanto on suomessa noin 70 MW. Voimakkaasta kasvusta huolimatta aurinkosähkön tuotanto-
kapasiteetti on edelleen varsin vaatimaton verrattuna esimerkiksi tuulivoiman 2 000 MW:iin tai 
vesivoiman yli 3 000 MW:iin. Yhteensä Suomessa on asennettua sähköntuotantokapasiteettia yli 
17 000 MW. Energiaviraston verkkoyhtiöiltä keräämä kapasiteettidata ei huomioi verkkoon liittä-
mätöntä aurinkosähköntuotantoa. (Energiavirasto 2018)  

 

Vaikka kasvuvauhti on kova, aurinkosähkön osuus koko sähköntuotannosta on vielä minimaali-
nen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tuotettiin aurinkosähköä yhteensä 44 
GWh, mikä vastaa 0,7 promillea sähkön kotimaisesta tuotannosta.  (Tilastokeskus 2018) 
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3.3. Aurinkosähkön syöttäminen verkkoon 
 

On yleistä, että aurinkosähköjärjestelmät liitetään sähköverkkoon ylijäämäsähkön syöttämiseksi. 
Verkkosähköllä voidaan kattaa myös oman sähköntuotannon ylittävä kulutus. Sähkön syöttä-
miseksi verkkoon järjestelmän tulee olla varustettu invertterillä. Aurinkosähkön tuottajalla on oi-
keus liittää tuotantoyksikkönsä sähköverkkoon, mikäli tuotantoyksikölle asetetut tekniset vaati-
mukset täyttyvät. Sähköä voidaan myös siirtää verkkoon, mikäli liityntä ja mittaus täyttävät vaati-
mukset ja sähkölle on ostaja. (Orrberg, Lehto et al. 2017)  

 

Aurinkosähköstä, kuten muustakin sähköstä maksetaan valtiolle energiaveroa ja huoltovarmuus-
maksua. Asiasta säädetään laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996). 
Lakia ei kuitenkaan sovelleta sähköön, joka tuotetaan enintään 100 kilovolttiampeerin nimelliste-
hoisella aurinkosähköjärjestelmällä. Lakia sen sijaan sovelletaan tällaisesta tuotantoyksiköstä säh-
köverkkoon siirrettyyn sähköön. 

 

Laissa korkeintaan 800 000 kWh kalenterivuodessa sähköenergiaa tuottava toimija määritellään 
pientuottajaksi, jonka ei tarvitse maksaa sähköveroa tai huoltovalmiusmaksua itse käyttämästään 
sähköstä. Sähkön syöttäminen verkkoon tuottajalle verotonta kokoluokasta riippumatta. 

 

Lain soveltamisalaan kuuluvien yli 100 kVA-tehoisten aurinkosähköjärjestelmien on tehtävä Vero-
hallinnolle kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten.  

Tästä huolimatta veroja täytyy maksaa, mikäli tuotanto ylittää edellä mainitun 800 000 kWh/v 
rajan. (Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta. ) 

 

4 Työn tavoitteet 
 

Tämä selvitys on osa TTS – Työtehoseuran koordinoimaan Auringosta lämpöö -hanketta, jonka 
toisena toteuttajana on Motiva Oy. Hankkeessa selvitetään haastatteluiden avulla hyviä käytän-
töjä aurinkoenergian hyödyntämisessä sekä tarkastellaan toteutuneiden investointien kannatta-
vuutta. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on tiedottaa lämmittäjiä aurinkoenergian eduista 
hakelämmityksen yhteydessä ja tätä kautta edistää aurinkoenergian käyttöönottoa Suomessa. 
Tämän työn tavoitteena on tuottaa aineistoa hankeviestinnän pohjaksi. 

 

5 Aineisto ja menetelmät 
 

Hankkeessa tarkastelun kohteena ovat sekä aurinkopaneelien (PV) että aurinkolämpökeräimien 
hyödyntäminen keskisuurissa hakelämmityskohteissa. Esimerkkikohteita mukaan valikoitui yh-
teensä kuusi kappaletta, joista neljä oli paneelikohteita ja kaksi keräinkohteita.  

 

Kaikissa paneelikohteissa lämpöyritys oli investoinut paneelit omistamalleen aluelämpölaitok-
selle. Keräinkohteista ensimmäinen oli maatila, jossa tilan isäntä oli investoinut hake-aurinko-
hybridijärjestelmään. Toinen taas oli tehdaskiinteistö, jossa vastuu kiinteistön lämmittämisestä 
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oli kesän ajaksi siirretty ulkopuoliselta biolämpöyrittäjältä kiinteistön omistajalle. Omistaja tuotti 
kiinteistölle lämpöä itse investoimillaan lämpökeräimillä. 

 

5.1. Paneelikohteet 
 

Lapin aluelämpölaitos, Euran Energia Oy, Rauma (kuva 2) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + verkkoinvertterillä varustettu aurinkopaneelijärjestelmä (PV), teho: 
4,1 kWp.  
Aurinkopaneelien asennus 2017.  

 

Kuva 2. Lapin aluelämpölaitoksen aurinkopaneelit sijaitsevat erillisen hakevarastorakennuksen 
katolla. (Kuva: Jim Antturi, TTS – Työtehoseura) 

 

Vaskelan aluelämpölaitos, Biowin Karelia Oy, Kontiolahti (kuva 3) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + verkkoinvertterillä varustettu aurinkopaneelijärjestelmä (PV), teho: 
7,56 kWp, paneelit: 28 kpl Amerisolar 270 W, invertteri: Fronius Symo 7 kW, kaakonsuuntainen 
asennus hieman yli 25 asteen kulmaan. 
Aurinkopaneelien asennus syyskuussa 2017.  
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Kuva 3. Vaskelassa paneelit on sijoitettu lämpölaitosrakennuksen kattilapuolen katolle, ei kuvan 
oikeassa reunassa olevan hakevaraston avautuville kattorakenteille. (Kuva: Jim Antturi, TTS – Työ-
tehoseura) 

 

Enon Alakylän aluelämpölaitos, Enon energiaosuuskunta, Joensuu (kuva 4) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + verkkoinvertterillä varustettu aurinkopaneelijärjestelmä (PV), teho: 
21,06 kWp, paneelit: 78 kpl Amerisolar 270 W, invertteri: Fronius Symo 20 kW, länsisuuntainen 
asennus noin 18 asteen kulmaan. 
Aurinkopaneelien asennus syyskuu 2017.  

 

Kuva 4. Enon Alakylän paneelijärjestelmä oli vertailun suurin. (Kuva: Jim Antturi, TTS – Työteho-
seura) 
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Heinävaaran aluelämpölaitos, Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta, Joensuu (kuva 5) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + verkkoinvertterillä varustettu aurinkopaneelijärjestelmä (PV), teho: 
5,4 kWp, paneelit 20 kpl Amerisolar 270 W, invertteri: Fronius Symo 5 kW, länsisuuntainen asen-
nus noin 16 asteen kulmaan. 
Aurinkopaneelien asennus syyskuu 2017.  

 

 

Kuva 5. Hakevaraston katon loivan kulman takia Heinävaaran paneelijärjestelmää on hankala 
erottaa. (Kuva: Jim Antturi, TTS – Työtehoseura) 

 

5.2 Keräinkohteet 
 

Nevalaisen tila, Juuka (kuva 6) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + aurinkolämpökeräinjärjestelmä, teho: 4 kW.  

Hakelämpölaitosta käytetään tilan rakennusten sekä käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkoläm-
pökeräimiä käytetään kesäisin ensisijaisena lämmönlähteenä käyttöveden lämmittämisessä. Hyb-
ridijärjestelmän varalämmönlähteenä on varaajaan asennettu sähkövastus.  

Koko järjestelmän asennus huhtikuu 2017. 
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Kuva 6. Nevalaisen tilalla lämpökeräimet on sijoitettu pystysuoraan kattilarakennuksen seinään. 
(Kuva: Jim Antturi, TTS – Työtehoseura) 

 

Tehdaskiinteistö, Fredman Group, Rauma (kuva 7) 

Laitteisto: Hakelämpölaitos + aurinkolämpökeräinjärjestelmä, teho: 16 kW. 

Hakelämpölaitosta käytetään tehdaskiinteistön sekä käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkoläm-
pökeräimiä käytetään ainoastaan käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkokeräinjärjestelmän ensi-
sijainen vara-/lisälämmönlähde on varaajaan asennettu sähkövastus. Kiinteistössä on lisäksi ke-
vyttä polttoöljyä käyttävä öljykattila, jota voidaan käyttää sekä kiinteistön että käyttöveden läm-
mittämiseen. 

Kohteen lämmittämisestä vastaa ulkopuolinen lämpöyritys, Euran Energia Oy. 

Aurinkokeräinten asennus kesä–syksy 2016, ensimmäinen varsinainen käyttövuosi 2017. 

 

 

Kuva 7. Fredman Groupin tehdaskiinteistössä paneelit ovat telineissä rakennuksen katolla. (Kuva: 
Jim Antturi, TTS – Työtehoseura) 
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5.3. Käyttökokemushaastattelut 
 

Hyviä käytäntöjä aurinkoenergiaan investoitaessa selvitettiin käyttökokemushaastatteluilla. Lait-
teiston omistajille/käyttäjille ja asentajille suoritetut haastattelut toteutettiin kasvotusten paikan 
päällä kohteella. Tarpeen tullen niitä täydennettiin puhelimitse ja sähköpostilla.  

 

5.4. Investoinnin kattavuus 
 

Kannattavuustarkasteluja varten esimerkkikohteista pyydettiin tiedot investointikustannuksista, 
omaan käyttöön tuotetun energian ja verkkoon syötetyn sähkön määrästä sekä korvatun ener-
gian ja myyntisähkön hinnat. Riittävä data tarkastelua varten saatiin kuitenkin vain kolmesta pa-
neelikohteesta. Investoinnin kannattavuutta tarkastellaan tässä työssä käyttäen menetelminä ny-
kyarvoa (tai nettonykyarvoa), sisäistä korkokantaa sekä takaisinmaksuaikaa. Laskelmat on tehty 
arvonlisäverottomista hinnoista. 

 

Nykyarvomenetelmässä (Net Present Value, NPV) koko investoinnin pitoajalta kertyvät tuotot ja 
kustannukset diskontataan nykyaikaan laskentakoron avulla. Nykyarvo lasketaan seuraavasti: 

 

𝑉𝑉0 = ∑ 𝑆𝑆𝑡𝑡
(1+𝑡𝑡)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1        , jossa 

 

St = t:nnen vuoden nettotuotto 

n = investointiajanjakso vuosina 

i = laskentakorkokanta 

P = perushankintakustannus. 

 

Investointi on kannattava, jos nettotuottojen nykyarvo on vähintään perushankintakustannuksen 
suuruinen. Myös sisäinen korkokanta on nykyarvon sovellus. Sisäinen korkokanta on se korko-
kanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla. (Jyrkkiö, Riistama 2000, Ikäheimo, Malmi et al. 2016) 

 

Sisäinen korkokanta (Internal Rate of Return, IRR) siis ilmaisee sen rahoituskustannusten koron, 
jolla investointi on vielä kannattava. Jos sisäinen korkokanta ylittää tuottovaatimuksen, on inves-
tointi siis kannattava. Sisäinen korkokanta lasketaan seuraavasti: 

 

0 = �
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑗𝑗ää𝑛𝑛𝑛𝑛ö𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠
(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑛𝑛

− ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑠𝑠 

(Ikäheimo, Malmi et al. 2016) 
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Takaisinmaksuaika (Payback method) on se aikaväli, jonka kuluessa investoinnin tuottaman kas-
savirran suuruus on kasvanut yhtä suureksi alkuperäisen investoinnin kanssa. Edellisistä menetel-
mistä poiketen, takaisinmaksuaika ei ota huomioon rahan aika-arvoa. Takaisinmaksuaika: 

 

∑ 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0𝑛𝑛
𝑡𝑡=1 , 

 

mistä ratkaistaan n (vuosia). (Ikäheimo, Malmi et al. 2016) 

 

6 Käyttökokemushaastattelut 
 

6.1. Paneelikohteet 
 

6.1.1 Lapin aluelämpölaitos, Euran Energia OY 
 

Haastateltavat: Toimitusjohtaja Jorma Nummela, laitoshuoltovastaava Miska Niemi 

Hankintaprosessi 

Euran Energialla aurinkopaneeli-investoinnin ensisijainen tavoite oli pienentää hakelämpölaitok-
sen ja lämpöverkon pyörittämiseen käytettävän ostosähkön määrää. Kuitenkin myös positiivisten 
ympäristövaikutusten kerrottiin vaikuttaneen investointia harkittaessa. Lopullisen sysäyksen in-
vestointipäätökselle antoi referenssikohdetta etsineen aurinkopaneeleiden ja -keräinten maa-
hantuojan yhteydenotto. Tarjous pyydettiin myös toiselta laitetoimittajalta, mutta tilaus päädyt-
tiin tekemään yhteyttä ottaneen toimijan kanssa.  

Asennuspalvelu löytyi läheltä, sillä toinen haastateltavista, Euran Energian laitoshuoltovastaavana 
sekä asennusyrittäjänä toimiva Miska Niemi asensi paneelit itse. Niemen mukaan asennustyö su-
jui hyvin ja kesti noin päivän. Asentaminen hakevaraston katolle ei hänen mukaansa tuonut asen-
nustyöhön mitään erityispiirteitä. Koko projektin kannalta erityispiirre oli kuitenkin se, että pa-
neeli-investointi oli suunnitteilla jo yhtä aikaa varastorakennusta suunniteltaessa. Näin ollen ra-
kennuksen suuntaus ja katon lappeen kallistuskulma pystyttiin toteuttamaan jo rakennusvai-
heessa sähköntuotannon kannalta edulliseksi. 

Euran Energia markkinoi hakelämpöään ekologisena ratkaisuna. Aurinkosähköä ei kuitenkaan ole 
erityisesti korostettu yrityksen markkinoinnissa. 

Laitteiston toiminta 

Haastateltavat pitivät paneeli-investointia onnistuneena, sillä mitään kielteisiä yllätyksiä, kuten 
toimintahäiriöitä tai laitevikoja, ei ollut ilmennyt. Vaikka varsinaisia virheitä hankinnassa ei tehty, 
mitoitettaisiin investointi nyt suuremmaksi. Syynä tähän on erityisesti lämpölaitoksen kasvanut 
sähkönkulutus, mikä johtuu hiljattain asennetusta uudesta kiertovesipumpusta. Haastateltavien 
mukaan ensimmäisenä toimintavuotenaan 4,1 kW:n paneelijärjestelmä oli tuottanut sähköener-
giaa jopa 1 000 kWh yli 3 700–3 800 kWh:n odotusarvon. 

Huomioon otettavat asiat 

Niemen mukaan paneeli-investointia tehtäessä on tärkeää mitoittaa hankittava ratkaisu oikein. 
Mitoituksessa kannattaa hänen mukaansa turvautua alan asiantuntijaan. Laitteistoa ei kannata 
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ylimitoittaa, sillä tuolloin ylijäämä joudutaan myymään alhaisella hinnalla verkkoon. Myös laittei-
den laadulla on väliä, joten yleensä halvin ei ole paras valinta. Esimerkiksi paneeleiden ja invertte-
reiden laatusertifikaatteihin kannattaa kiinnittää huomiota. 

Hakelämpölaitoksen yhteyteen asentaminen ei haastateltavien mukaan tuo aurinkopaneeleille 
mitään lisävaatimuksia, vaan paneelit sopivat kohteeseen kuin kohteeseen. Vaikka lämmöntuo-
tantoteho vaihtelee vuodenaikojen välillä paljonkin, on lämpölaitoskokonaisuuden sähkönkulu-
tusprofiili melko tasainen. Kulutusprofiili ja aurinkopaneelin tuotantoprofiili kohtaavat hyvin. Nie-
men mukaan paneelit kannattaa asentaa melko loivaan kulmaan, esimerkiksi 33 asteeseen tai 
jopa vielä loivemmin.  

Sekä paneelien että keräinten kohdalla kattorakenteiden pitää kestää laitteiden paino ja mahdol-
linen lumikuorma. Kattomateriaalin tulee myös olla sen verran hyvässä kunnossa, että telineitä ei 
heti tarvitse purkaa kattoremontin takia. 

 

6.1.2 Vaskelan aluelämpölaitos, Biowin Karelia Oy  
 

Haastateltava: Kontio-Energia Osuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Lukkarinen. Kontio-Energia vas-
taa Vaskelan lämpölaitoksen lämmityksestä ja on laitoksen omistavan Biowin Karelian osakas. 

Hankintaprosessi 

Haastateltava Ilkka Lukkarisen mukaan Biowin Karelia oli harkinnut aurinkopaneeli-investointia jo 
jonkin aikaa. Investointiprosessi nytkähti liikkeelle, kun Karelia-AMK:n koordinoima yritysryhmä-
hanke tiedusteli kiinnostusta osallistua suunnittelemaansa yhteishankintaan. Vaihtoehtona yh-
teishankinnalle harkittiin myös laitteiston tilaamista toisen toimijan kautta Keski-Euroopasta. Bio-
win Karelia päätti kuitenkin tilata paneelit yritysryhmähankkeen kautta, johon kannusti myös 
hankkeen kautta saatu investointituki. Yhteishankinta toteutettiin ”avaimet käteen” -periaat-
teella paikalliselta toimittajalta. 

Syyt investoinnin taustalla olivat sekä taloudelliset että ekologiset. Lukkarisen mukaan investoin-
nilla haluttiin erityisesti antaa signaalia, että lämpöyritys on vielä ”kehityksessä mukana”. Ima-
gohyötyä ei laitteiston lyhyen käyttöajan takia ole vielä ehditty hyödyntämään yrityksen markki-
noinnissa, mutta suunnitelmia asian suhteen on olemassa. Aurinkosähkön tuotanto nähdään kui-
tenkin vain pienenä nyanssina yrityksen maineen muodostavassa kokonaisuudessa. 

Biowin Karelia pitää investointia onnistuneena. Mitään virheitä investoinnissa ei tehty, eikä han-
kintaa tehtäisi nyt eri lailla. Jossain vaiheessa mietittiin, olisiko ylijäämäsähkö kannattavaa hyö-
dyntää itse lämpöenergiana. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, koska hyödyn todettiin olevan vä-
häinen.  

Laitteiston toiminta 

Lukkarisen mukaan laitteet ovat toimineet odotetusti ja ilman vikoja tai häiriöitä. Yhden vuoden 
perusteella on vaikea arvioida pitkän aikavälin tuottoa, mutta toistaiseksi tavoite omasta sähkön-
tuotannosta on täyttynyt. Vuonna 2018 talvi oli niin luminen, että ennen lumien sulamista maa-
liskuussa ei aurinkosähköä saatu lainkaan. Seuraava kesä puolestaan oli tuotannon kannalta lois-
tava. 

Huomioon otettavat asiat 

Lukkarisen mukaan on oleellista mitoittaa järjestelmä oikein, sillä ulospäin myytävää sähköä ei 
nykyisin kannata tuottaa. Lisäksi perusselvitys ilmansuuntien ym. tuotannon lähtökohtien osalta 
tulee tehdä huolellisesti. Aurinkosähköntuotanto sopii hyvin hakelämmityskohteeseen, sillä hake-
lämpölaitoksen sähkönkulutus on tasaista. 
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6.1.3 Enon Alakylän aluelämpölaitos, Enon energia-
osuuskunta 
 
Haastateltavat: Osuuskunnan hallintopäällikkö Urpo Hassinen ja laitoshoitaja Ahti Soikkeli. 

Hankintaprosessi 

Enon energiaosuuskunta oli jo pitempään tarkastellut ratkaisuja oman sähkönkulutuksen katta-
miseksi. Asiaa edistääkseen osuuskunta oli myös yksi aktiivisista toimijoista ideoimassa aurinko-
paneeliselvitystyötä sekä Karelia-AMK:n koordinoimaa yritysryhmähanketta paneeli-investointien 
toteuttamiseksi alueen lämpöyrityskohteisiin. Paneeli-investoinnit hoidettiin hankkeen kautta 
”avaimet käteen periaatteella” Enon Energiaosuuskunnalle sekä muille haastatelluille Pohjois-
Karjalan paneeliesimerkkikohteille. Paneelien hankintaprosessi nähdään onnistuneena, eikä sen 
osalta tehtäisi mitään toisin. Erityisesti yritysryhmähanke saa toimintamallina kehuja.  

Haastateltavien mukaan investointia harkittaessa Enon energiaosuuskunnalla painoivat vaaka-
kupissa sekä taloudelliset että ympäristönäkökulmat. Lisäksi osuuskunta haluaa olla mukana uu-
sissa avauksissa. Osuuskunnan hallintopäällikkö Urpo Hassisen mukaan aurinkopaneeleja arvioi-
tiin sijoituksena, jonka tuottoa verrattiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Päätös investoinnista tehtiin 
olettaen sille laskelmien mukainen 7-8 %:n sisäinen korko. Tämän hetken arvion mukaan laskel-
mien tasosta jäädään kuitenkin hieman, mahdollisesti 5 %:n tasolle. 

Paneeli-investointi mainitaan esittelymateriaaleissa, mutta osuuskunta ei muuten ole erityisesti 
hyödyntänyt investointia markkinointitarkoituksessa. Osuuskunnalla ei tällä hetkellä tosin ole 
juurikaan myynti- tai markkinointitoimintaa, koska kapasiteetti on täydessä käytössä. Oletuksena 
on kuitenkin, että paneeleilla on positiivinen vaikutus yrityksen maineelle. 

Laitteiston toiminta 

Haastateltavien mukaan laitteisto on toiminut hyvin, eikä vikoja tai häiriöitä ole ollut. Ensimmäi-
senä käyttövuonna tuotetun sähkön määrä jäi kuitenkin pari tuhatta kWh arvioidusta 15 000 
kWh:sta. Hassisen mukaan tuottoa heikensi erityisesti talven suuri lumikuorma Enossa. Hänen 
arvionsa mukaan myös runsas siitepölyn määrä heikensi sähköntuottoa. Sateiden vähäisyydestä 
johtuen siitepöly myös pysyi pitkään paneelien pinnalla. Hassinen epäilee, että kesän kuumuus 
on saattanut hieman heikentää paneelien hyötysuhdetta. 

Huomioon otettavat asiat 

Haastateltavien mukaan paneeleihin investoitaessa kannattaa panostaa erityisesti laadukkaisiin 
inverttereihin ja huolelliseen asennustyöhön. Laitoshoitaja Ahti Soikkeli korostaa, että asennus-
työssä ei kannata tuijottaa pelkästään hintaa. Hänen mukaansa aurinkopaneelit sopivat hyvin kai-
kenlaisten hakelämpölaitosten yhteyteen, koska niissä kuluu sähköä aina laitoksen ollessa päällä.  

  
6.1.4 Heinäveden aluelämpö, Kiihtelysvaaran ener-
giaosuuskunta 
 

Haastateltavat: Osuuskunnan toimitusjohtaja Pentti Vatanen ja hallituksen jäsen Petri Piipponen 

 

 

Hankintaprosessi 
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Kiihtelysvaaran energiaosuuskunnalle suunnitelma aurinkopaneeli-investointiin syntyi naapuri-
kunnan energiaosuuskunnan edustajan esittämän idean myötä. Myöhemmin paneeli-investoin-
tien ympärille muodostui Karelia-AMK:n yritysryhmähanke, johon Kiihtelysvaaran energiaosuus-
kunta lähti mukaan. Toimintamuotona yritysryhmähanke koettiin osuuskunnassa hyväksi. 

Haastateltavien mukaan investointi toteutettiin sekä taloudellisista että ympäristösyistä. Erityi-
sesti tavoitteena oli lisätä omavaraisuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkosähkön näh-
dään tukevan hyvin tavoitetta fossiilisen polttoaineen käytön vähentämisestä. Osuuskunnasta ko-
rostetaan kuitenkin, että pelkkä imagohyöty ei riitä, vaan investoinnista pitää saada myös talou-
dellista hyötyä. Osuuskunta lähti mukaan paneelihankintaan oletuksella, että takaisinmaksuajaksi 
muodostuu laskelmien mukaisesti 12–13 vuotta, mutta on varautunut takaisinmaksuajan veny-
vän 15 vuoteen. 

Vaikka osuuskunnan saamaa imagohyötyä pidetään selvänä, ei sitä ole erityisesti hyödynnetty 
esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa. Tällä hetkellä osuuskunnan asiakaskunta on niin vakiin-
tunutta, että varsinaista myynti- tai markkinointityötä ei käytännössä tehdä. 

Laitteiston toiminta 

Itse paneeli-investoinnin haastateltavat näkevät onnistuneena, eikä investointia tehtäisi nyt toi-
sin. Paneeleiden tuotantotietojen etäseurannassa on ollut ilmeisesti verkkoyhteydestä johtuvia 
häiriöitä, mutta itse tuotantolaitteisto on toiminut moitteettomasti. Osuuskunnassa nähdään au-
rinkopaneelien ja hakelämpölaitoksen sopivan hyvin yhteen, koska kiertovesipumput ja tuuletin 
vaativat virtaa ympäri vuoden. 

Suuri lumimäärä heikensi sähköntuotantoa Heinävaaran laitoksella ensimmäisinä kevään kuukau-
sina. Haastattelussa tulikin esille idea, että voisiko lunta olla kannattavaa sulattaa paneeleihin 
asennettavalla vesikiertoisella lämmityksellä. 

Huomioon otettavat asiat 

Haastateltavat painottavat, että aurinkopaneeli-investoinnissa tärkeää on oikea mitoitus sekä se, 
että paneelit hankitaan vain paikkaan, jossa tuotantoedellytykset ovat kunnossa. ”Väkisin” pa-
neeleja ei pidä mennä hankkimaan. He suosittelevat investointia harkitsevan tutustumaan ole-
massa oleviin kohteisiin, hakemaan investointiavustusta sekä lähtemään mukaan yritysryhmä-
hankkeeseen, mikäli se on mahdollista. Kannattaa myös suunnitella projektille realistinen aika-
taulu ja ottaa huomioon, että toteutuksessa voidaan törmätä laitteiston saatavuusongelmiin. 

 

6.2. Keräinkohteet 
 

6.2.1 Nevalaisen tila, Juuka 
 

Haastateltava: Tilan isäntä Jarmo Nevalainen 

Hankintaprosessi 

Nevalaisen tilan aiempi, noin 20 vuotta vanha hakekattila oli epäluotettava ja häiriöherkkä huip-
pukuorman aikaan. Uutta lämmitysratkaisua pohdittaessa keskeisin tavoite oli hankkia helppo-
hoitoinen ja toimintavarma järjestelmä. Lisäksi haluttiin hyödyntää kesäisin tarjolla olevaa aurin-
koenergiaa käyttöveden lämmittämiseen. Taustalla oli myös ajatus, että lämpökeräimiä hyödyn-
tämällä voitaisiin säästää hakekattilaa pienen tehontarpeen aikaan. Ajatus hakekattilan säästämi-
sestä oli tullut vanhasta hakekattilasta, joka kuumeni kesäisin liikaa ja vaati aktiivista seuraamista. 
Johtopäätöksenä oli hankkia uusi hakekattila, jossa lisälämmönlähteenä on aurinkokeräimet ja 
varalämmönlähteenä sähkö. 
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Tilan isäntä Jarmo Nevalainen päätyi tuote- ja hintavertailun jälkeen tilaamaan kattilatoimituksen 
Bio-Expert Oy:ltä. Aurinkokeräimet, varaaja ja asennus tilattiin paikallisesta putkiliikkeestä. Putki-
liikkeen suosituksesta ja saksalaiseen laatuun luottaen Nevalainen päätyi valitsemaan Viessman-
nin tasokeräimet. Putkiliike suositteli tasokeräimiä, koska suunnitelmissa oli asentaa keräimet 
pystysuoraan kattilarakennuksen seinään. Paneelit asennettiin seinään lyhyen siirtomatkan ja 
helpon puhtaanapidon takia sekä syksyn ja kevättalven lämpösaannon maksimoimiseksi. 

Laitteiston toiminta 

Nevalainen on tyytyväinen hake-aurinkojärjestelmäkokonaisuuteen, joka on toiminut odotetusti. 
Hänellä ei kuitenkaan ole erikseen tiedossa lämpökeräimillä tuotetun energian määrää, joten nii-
den toiminnan ja kannattavuuden tarkka arviointi ei ole mahdollista. 

Keräimistä huolimatta hakekattilaa ei ole kesälläkään kytketty pois päältä, vaan se on asetettu 
käynnistymään, mikäli lämpötila varaajassa laskee alle halutun tason. Uusi hakekattila on tarpeen 
tullen lähtenyt hyvin päälle, eikä sähköä ole juurikaan käytetty lämmitykseen. Sähkövastus alkaa 
lämmittää varaajaa vasta, mikäli keräimistä ja hakekattilasta ei saada tarpeeksi lämpöä. 

Nevalaisen mukaan tavoitteet käyttövarmuudesta ja helppohoitoisuudesta ovat täyttyneet. 
Koska keräimet hankittiin yhtä aikaa hakekattilan vaihdon kanssa, on Nevalaisen vaikea eritellä, 
mikä on keräinten vaikutus esimerkiksi lämmitystyöhön. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että keräin-
ten käyttö on vähentänyt tarvetta seurata hakelämpölaitosta. 

Hyvin toimivan järjestelmän takia Nevalainen on harkinnut keräinten asentamista myös kattilara-
kennuksen länsiseinälle. Hän on kuitenkin tullut tulokseen, että tällöin lämpöenergiaa saattaisi 
tulla kesäisin jo liikaakin. 

Huomioon otettavat asiat 

Vastaavaa investointia harkitsevia Nevalainen kehottaa mitoittamaan pannuhuoneen niin, että 
asennukset on helppo toteuttaa. Nevalaisen mukaan uudisrakennuksen sijoittelu tulee suorittaa 
niin, että keräimet osoittavat oikeaan ilmansuuntaan. Tämän lisäksi varjostavat puut tulee pois-
taa. Hän myös suosittaa suuntaamaan aurinkokeräimet niin, että saanto on hyvä syksyllä ja ke-
väällä. Näinä ajankohtina lämmitystarvetta vielä on, mutta aurinko paistaa matalalta. Mikäli ke-
räimet sijaitsevat asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä, on Nevalaisen mukaan edullinen 
tietoliikenneratkaisu yhdistää keräinten ohjainyksikkö kotikäytössä olevaan langattomaan verk-
koon.  

6.2.2 Tehdaskiinteistö, Freeman Group  
 

Haastateltavat: Tehdaspalvelupäällikkö Jari Lönnberg, vastuullisuuspäällikkö Marju Vroman. Läm-
pöyrittäjän näkökulmaan haastateltu lisäksi toimitusjohtaja Jorma Nummelaa ja laitoshuoltovas-
taava Miska Niemeä Euran Energia Oy:stä. 

Hankintaprosessi 

Haastateltavien mukaan Fredman Groupin aurinkokeräinprojekti lähti liikkeelle, kun vuonna 2015 
yrityksen silloinen toimitusjohtaja halusi selvittää, voisiko tuotantolaitoksen lämpimän käyttöve-
den tuottaa kesäaikana aurinkolämpökeräimillä. Yksi konkreettinen syy toimia näin oli hakekatti-
lan heikko säädettävyys. Edelleen käytössä olevan kattilan palaminen on kesäaikaan heikkoa ja se 
aiheuttaa savu- ja hajuhaittoja lähiympäristöön. Kattilaa on myös vaikea säätää niin, että se ei ke-
säisin tuota liikaa lämpöä. Tavoitteena oli siis toimintatapa, jossa hakelämpölaitos suljetaan ke-
säksi ja tuotantolaitoksen lämmin käyttövesi tuotetaan aurinkolämpökeräimillä.  
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Tämän lisäksi investointipäätökseen vaikuttivat taloudelliset ja ekologiset syyt. Haastateltavien 
mukaan aurinkoenergian käyttöä onkin aktiivisesti tuotu esille yrityksen vastuullisuusviestin-
nässä, esimerkiksi blogin ja sosiaalisen median välityksellä. 

Keräintenhankintaprosessin aluksi tiedusteltiin tarjouksia kahdelta eri laitetoimittajalta, joilta 
saatiinkin toisistaan toteutuksen osalta selvästi eroavat tarjoukset. Toisen tarjouksen tekninen 
toteutus ei vakuuttanut, mutta toinen päätettiin hyväksyä. Tässä vaiheessa hyväksytyn tarjouk-
sen tehnyt laitetoimittaja oli kuitenkin jo siirtynyt keräimistä sähköpaneeleihin. Myöhemmin ke-
räinjärjestelmän toimitussopimus syntyi laiteasentajana sekä tehdaskiinteistön lämmittämisestä 
vastaavan Euran Energian laitoshuoltovastaavana toimivan Miska Niemen kanssa. Asennus ta-
pahtui syyskesällä 2016. 

Laitteiston toiminta 

Haastateltavien mukaan investointi on sekä onnistunut että epäonnistunut. Itse keräinlaitteiston 
asennus onnistui hyvin. Laitteisto toimii moitteettomasti, eikä mitään vikoja tai häiriöitä ole il-
mennyt. Kulutuslukujen perusteella energian pitäisi pääosin riittää kattamaan tehdaskiinteistön 
käyttöveden lämmitys. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole, vaan vettä joudutaan lämmittämään 
reilusti myös sähköllä ja/tai öljyllä. Epäilyksenä on, että laajan tehdasrakennuksen käyttövesi-
kierto hukkaa lämmön rakennuksen sisäilmaan.  

Lisäksi keräinjärjestelmän liittäminen olemassa olevaan järjestelmään ei tällä hetkellä ole toteu-
tettu parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt asennus on tehty niin, että hakekattilasta tulevalla läm-
möllä voidaan lisälämmittää aurinkojärjestelmällä lämmitettyä käyttövettä. On kuitenkin ha-
vaittu, että hakekattilan ollessa pois päältä, keräimistä tuleva lämpö siirtyykin lämminvaihtimen 
kautta hakelämmityksen kiertoon. Eli nyt aurinkolämmöllä lämmitetään myös tehdasrakennuk-
sen ja hakelämpölaitoksen välistä putkistoa. 

Nämä ja mahdolliset muut lämpöä hukkaavat kohteet ovat Fredman Groupilla tällä hetkellä aktii-
visessa tarkastelussa.  

Tavoitetta lämpimän käyttöveden tuottamista pääasiallisesti aurinkoenergialla ei siis voida pitää 
saavutettuna. Haastateltavien mukaan voikin olla, että todenmukaisemmilla lähtötiedoilla suun-
nitellusta laitteistosta olisi tullut niin järeä ja kallis, että projektiin ei olisi lähdetty lainkaan. 

Huomioon otettavat asiat 

Haastateltavien mukaan lämpökeräinprojektin suunnitteluvaiheeseen ja lähtötietojen selvittämi-
seen kannattaa todella panostaa sekä tarkastella lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää myös siihen, miten keräinjärjestelmä liitetään jo olemassa olevaan läm-
mitysjärjestelmään. Heidän mukaansa kannattaa myös itse perehtyä aiheeseen, pyytää tarjoukset 
usealta toimittajalta ja vertailla eri suunnitelmia, koska toteutuksissa on eroja.   

Lämpöyrittäjän näkökulma 

Fredman Groupin tuotantolaitoksen lämmitys on ulkoistettu lämpöyritys Euran Energialle, joka 
tuottaa tarvittavan lämmön metsähaketta polttamalla. Keräininvestoinnin myötä on Fredman 
Groupin ja Euran Energian välillä on sovittu, että lämmitysvastuu siirtyy kesäajaksi kokonaisuu-
dessaan Fredman Groupille. Ehdotus toimintamallista tuli alun perin Fredman Groupilta, mutta se 
nähdään hyvänä ratkaisuna myös Euran Energiassa, koska kesäisin tuotettava lämpömäärä ja 
lämmöstä saatava myyntitulo ovat hyvin vähäisiä. Hakelämpölaitoksen ollessa suljettuna poistuu 
myös tarve päivystykseen, polttoainetoimituksille sekä laitoksen säännöllisiin huoltotöihin, kuten 
nuohoamiseen. Nämä velvoitteet tosin säilyvät muissa Euran Energian lämmittämissä kohteissa, 
joten Fredman Groupin laitoksen sammuttamisen vaikutus lämpöyrittäjän kesäajan työmäärään 
on jää melko vähäiseksi. 

Tällä hetkellä lämmitysvastuun muutoksesta on Fredman Groupin ja Euran Energian välillä sovittu 
ainoastaan suullisesti. Fredman Groupin mukaan kirjallinen sopimus ”ei olisi huono asia”. Haasta-
teltavien mukaan sopimukseen tulisi kirjata jonkinlainen raami siitä, millä ajalla vastuu siirtyy. 
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Tarkkojen päivämäärien sopimista ei kuitenkaan nähdä välttämättä järkevänä, sillä kevään ja syk-
syn lämpötilat vaihtelevat vuosien välillä. 

Lämmitysvastuun vaihtuminen mutkistaa toimintaa hieman myös varalämmönlähteenä käytettä-
vän öljyn osalta. Tällä hetkellä Euran Energia vastaa öljyn hankinnasta, koska sen vastuulla ovat 
talvella myös varalämmityksen kustannukset. Kesäaikaan lämmitysvastuun siirryttyä Fredman 
Groupille, ostaa se käyttämänsä öljyn Euran Energialta.  

 

6.2. Yhteenveto 
 

Haastateltavien mukaan aurinkopaneeli-investoinnissa painoivat sekä taloudelliset että ekologi-
set syyt. Paneelikohteissa yritykset olivat halunneet pienentää ulkopuolelta ostetun sähkön mää-
rää sekä tuottaa sähköä itse, kestävällä tavalla. Useasta yrityskohteesta todettiin kuitenkin, että 
paneelijärjestelmä on enemmän imagon kohotusta kuin puhtaasti talousmielessä tehty inves-
tointi. Keräimiin investoineessa teollisuusyrityksessä tavoitteena oli ympäristöystävällisen energi-
antuotannon ohella ratkaista hakelämpölaitoksen kesäajan hajuongelma. Vaikka yrityksillä oli va-
kaa näkemys, että aurinkoenergiainvestoinnilla on imagohyötyä heidän liiketoimintaansa, useim-
mat toimijat eivät olleet tuoneet sitä myynti- tai markkinointitoimissaan esille. 

Haastatteluissa tuli esille, että aurinkoenergiajärjestelmät ovat hyvin varmatoimisia, ja paneelien 
osalta myös varsin yksinkertaisia ratkaisuja. Ainoat raportoidut häiriöt olivat paneelijärjestelmän 
etäkäytössä, jotka nekin todennäköisesti johtuivat enemmän heikosta verkkoyhteydestä kuin itse 
laitteiston toiminnasta. Sen sijaan toisessa keräinkohteessa oli haastatteluhetkellä selkeitä haas-
teita lämmitysjärjestelmäkokonaisuuden kanssa. Kohteen vastuuhenkilöt painottivatkin erittäin 
tarkkaa, koko lämmitysjärjestelmän kattavaa lähtötietojen selvittämistä ja huolellista suunnitte-
lua ennen projektin toteuttamista. Myös paneelikohteissa tärkeänä korostui suunnittelutyö ja sen 
luottaminen alan ammattilaisille. 

Karelia-AMK:n koordinoima yritysryhmähanke paneeli-investointien toteuttamiseksi nähtiin kaik-
kien siihen osallistuneiden osalta toimivaksi ratkaisuksi 

 

7 Investoinnin kattavuus 
 

7.1 Hakelämpölaitoksen sähkönkulutus 
 

Tarkempaa dataa lämpölaitoksen ostosähkönkulutuksesta ennen paneeli-investointia saatiin 
hankittua ainoastaan yhdestä kohteesta yhden vuoden ajalta. Enon Energiaosuuskunnan Enon 
Alakylän laitoksen vuoden 2016 datan (kuva 8) perusteella sähkönkulutuksessa on olemassa 
selkeä perustaso myös kesällä. 
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Kuva 8. Enon Alakylän aluelämpölaitoksen sähkönkulutus ennen aurinkopaneeli-investointia, 
vuonna 2016. 

 

7.2 Laskelmien perusoletukset 
 

Seuraavassa aurinkopaneeli-investointien kannattavuutta on tarkasteltu nettonykyarvon, takai-
sinmaksuajan ja sisäisen korkokannan avulla. Jokaiseen laskelmaan on sovellettu kunkin aurinko-
järjestelmän ensimmäisen kokonaisen käyttövuoden, eli vuoden 2018 tuotantotietoja, jotka on 
yleistetty investoinnin koko elinkaarelle. Aurinkosähköntuotanto on oletettu siis samanlaiseksi 
laitteiston jokaisena käyttövuotena. Tuotantoluvuista on kuitenkin vuosittain vähennetty järjes-
telmän ikääntymisestä johtuva kokonaistuotannon heikkenemä. 

Lämpöyrittäjiltä saatujen tietojen perusteella ostosähkön hinnaksi määritettiin 10 snt/kWh (alv. 0 
%, sis. energia- ja siirtomaksun sekä sähköveron). Verkkoon syötettävän sähkön hintana käytet-
tiin 5 snt/kWh (alv 0 %, sis. energiamaksun ja huomioi siirtomaksun). 

Muut perusoletukset laskelmissa ovat seuraavat: 

Järjestelmän käyttöikä   30 vuotta 
Saatu investointituki   25 % 
Kiinteistön arvonnousu investoinnin myötä   0 € 
Investoinnin laskentakorko   5 % 
Sähkön hinnannousu   1 %/v 
Vuotuiset ylläpitokulut (vakuutukset, huolto yms.) 0,1 % alkuinvest./v 
Järjestelmän sähköntuotannon vähenemä  0,5 %/v 
Invertterin vaihtokustannus (15. käyttövuosi)  10 % alkuinvest. 
 

Takaisinmaksuaika ei tavanomaisesti huomioi korkokannan vaikutusta. Laitoskohtaissa laskel-
missa on kuitenkin tavanomaisen laskentatavan lisäksi esitetty suluissa takaisinmaksuaika, jossa 
vuotuisille tuotoille on laskettu nykyarvot käyttäen 5 %:n korkokantaa. Laskelmissa takaisinmak-
suajaksi on määritetty ensimmäinen vuosi, jolloin kumulatiiviset tulot ovat positiivisen puolella. 
Tapauksissa, joissa alkuperäinen investointikustannus on kuoletettu ennen invertterin vaihtoa, 
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mutta joissa vaihtokustannus on kääntänyt investoinnin kumulatiivisen tuoton takaisin negatii-
viseksi, on takaisinmaksuajaksi määritetty ensimmäinen vuosi, jolloin kumulatiiviset tulot ovat 
lopullisesti positiivisen puolella.  

Laskelmissa on lisäksi suoritettu herkkyystarkastelua investoinnin laskentakorolla, sähkönhinnan 
nousulla, vuosituoton määrällä ja tuotetun sähkön omakäyttöosuudella. 

 

7.3 Vaskelan aluelämpölaitos, Biowin Karelia Oy 
 

Vuonna 2018 Biowin Karelian Vaskelan laitoksen aurinkopaneelijärjestelmä tuotti sähköä yh-
teensä 5 694 kWh, josta lämpölaitoksella käytettiin yhteensä 4 194 kWh eli 74 %. Verkkoon syö-
tettiin siten 1 500 kWh sähköä. Vuoden 2018 tuotantomäärä ylitti hieman suunnitteluprojektin 
arvion keskimääräisen vuoden tuotosta (5400–5500 kWh). Ostosähköä korvattiin aurinkosähköllä 
noin 419 €:n arvosta. Tuloja verkkoon syötetystä sähköstä kertyi noin 75 €. Paneelijärjestelmän 
investointikustannus (alv. 0 %) oli 8 650 €. Kohteen aurinkosähköntuotanto esitetty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Vaskelan aluelämpölaitoksen aurinkosähköntuotanto vuonna 2018. 

 

Perusoletusten mukainen laskelma vuoden 2018 toteutuneilla luvuilla antaa investoinnin net-
tonykyarvoksi 1 026 €, takaisinmaksuajaksi 13 vuotta (24 vuotta, kun korko 5 % huomioidaan) ja 
sisäiseksi korkokannaksi 6,3 %. Tällä perusteella investointi on siis kannattava.  

Taulukossa 1 on tarkasteltu laskentakoron, sähkönhinnan nousuvauhdin, vuosituoton ja oman 
käytön osuuden muutosten vaikutuksia investoinnin kannattavuuteen, muiden tekijöiden pysy-
essä ennallaan. Perusoletusten ja vuonna 2018 toteutuneiden tuotanto- ja kulutustietojen mukai-
set laskelmat on korostettu taulukossa harmaalla. 
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Taulukko 1. Vaskelan aluelämpölaitoksen paneeli-investoinnin kannattavuusluvut. 

 

Investoinnin kannattavuus laskee käytettävän korkokannan noustessa. Vaskelan tapauksessa in-
vestointi on kannattava, kun laskentakorko säilyy 6,3 %:n alapuolella. Herkkyystarkastelut osoit-
tavat, että investoinnin kannattavuuden alaraja on vuosituoton osalta vajaa 5 000 kWh ja oma-
käyttöosuuden osalta runsaat 50 %. Investointi myös pysyy kannattavana vaikka sähkön hinta ei 
nousisi koko sen käyttöaikana. Suhteellisesti voimakkaimmin nettonykyarvoon vaikuttaa muutos 
aurinkosähkön vuosituotossa. 

 

7.4 Enon Alakylän aluelämpölaitos, Enon energia-
osuuskunta 
 

Enon energiaosuuskunta, Alakylän lämpölaitos 

Vuonna 2018 Enon energiaosuuskunnan aurinkosähköjärjestelmä tuotti sähköä yhteensä 12 759 
kWh, mikä oli noin 2 000 kWh suunnitteluprojektissa simuloitua keskimääräisen vuoden tuotan-
toa (14 891 kWh) vähemmän. Aurinkosähköstä omaan käyttöön meni yhteensä 8 172 kWh eli 
noin 64 %. Verkkoon sähköä syötettiin 4 587 kWh. Ostosähköä korvattiin aurinkosähköllä siis noin 
1276 €:n arvosta. Tuloja verkkoon syötetystä sähköstä kertyi noin 229 €. Paneelijärjestelmän in-
vestointikustannus (alv. 0 %) oli 19 695 €. Kohteen aurinkosähköntuotanto esitetty kuvassa 10. 

 

Investoinnin laskentakorko, % 0 1 2 3 4 5 6 7
Nettonykyarvo, € 8 399 6 267 4 542 3 136 1 981 1 026 229 -440
Takaisinmaksuaika, v 13 (13) 13 (15) 13 (17) 13 (19) 13 (21) 13 (24) 13 (28) 13 (>30)
Sisäinen korkokanta, % 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Sähkönhinnan nousu, %/vuosi 0 1 2 3 4
Nettonykyarvo, € 196 1 026 2 002 3 155 4 520
Takaisinmaksuaika, v 16 (29) 13 (24) 13 (21 12 (19) 12 (17)
Sisäinen korkokanta, % 5,3 6,3 7,4 8,4 9,4

Vuosituotto, 1000 kWh 4,5 5,0 5,7 6,0
Nettonykyarvo, € -657 48 1 026 1 458
Takaisinmaksuaika, v 19 (>30) 17 (30) 13 (24) 13 (22)
Sisäinen korkokanta, % 4,1 5,1 6,3 6,9

Oman käytön osuus, % 50 60 70 74 80 90 100
Nettonykyarvo, € -68 394 857 1 026 1 319 1 781 2 244
Takaisinmaksuaika, v 17 (>30) 16 (27) 14 (25) 13 (24) 13 (22) 12 (19) 12 (19)
Sisäinen korkokanta, % 4,9 5,5 6,1 6,3 6,7 7,3 7,8
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Kuva 10. Enon alakylän aluelämpölaitoksen aurinkosähköntuotanto vuonna 2018. 

 

Perusoletusten mukainen laskelma vuoden 2018 toteutuneilla luvuilla antaa investoinnin net-
tonykyarvoksi 1 052 €, takaisinmaksuajaksi 16 vuotta (27 vuotta, kun korko 5 % huomioidaan) ja 
sisäiseksi korkokannaksi 5,6. Investointi on siis kannattava.  

Taulukossa 2 on tarkasteltu laskentakoron, sähkönhinnan nousuvauhdin, vuosituoton ja oman 
käytön osuuden muutosten vaikutuksia investoinnin kannattavuuteen, muiden tekijöiden pysy-
essä ennallaan. Perusoletusten ja vuonna 2018 toteutuneiden tuotanto- ja kulutustietojen mukai-
set laskelmat on korostettu taulukossa harmaalla. 

 

 

Taulukko 2. Enon Alakylän aluelämpölaitoksen paneeli-investoinnin kannattavuusluvut. 
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Investoinnin laskentakorko, % 0 1 2 3 4 5 6 7
Nettonykyarvo, € 16 575 12 086 8 454 5 494 3 063 1 052 -624 -2 031
Takaisinmaksuaika, v 16 (15) 16 (17) 16 (19) 16 (21) 16 (23) 16 (27) 16 (>30) 16 (>30)
Sisäinen korkokanta, % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Sähkönhinnan nousu, %/vuosi 0 1 2 3 4
Nettonykyarvo, € -705 1 052 3 120 5 560 8 451
Takaisinmaksuaika, v 17 (>30) 16 (27) 14 (23) 13 (20) 12 (17)
Sisäinen korkokanta, % 4,6 5,6 6,6 7,7 8,7

Vuosituotto, 1000 kWh 11,0 12,0 12,8 13,0 14,0 15,0
Nettonykyarvo, € -1 291 41 1 052 1 373 2 705 4 037
Takaisinmaksuaika, v 19 (>30) 17 (30) 16 (27) 16 (26) 13 (23) 12 (20)
Sisäinen korkokanta, % 4,2 5,0 5,6 5,8 6,5 7,2

Oman käytön osuus, % 50 60 64 70 80 90 100
Nettonykyarvo, € -404 632 1 052 1 668 2 705 3 741 4 777
Takaisinmaksuaika, v 18 (>30) 17 (28) 16 (27) 16 (25) 13 (23) 13 (21) 12 (19)
Sisäinen korkokanta, % 4,8 5,4 5,6 6,0 6,5 7,1 7,6
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Sisäinen korkokanta osoittaa, että Enon Alakylän paneeli-investoinnin kannattavuus painuu nol-
laan vasta 5,6 %:n laskentakorolla. Herkkyystarkastelun perusteella investointi sietää hieman alle 
1 %:n vuotuisen sähkönhinnan nousuvauhdin, noin 12 000 kWh:n vuosituoton sekä runsaan 50 
%:n omakäyttöosuuden. Suhteellisesti voimakkaimmin nettonykyarvoon vaikuttaa muutos aurin-
kosähkön vuotuisessa tuotantomäärässä. 

 

7.5 Heinävaaran aluelämpö, Kiihtelysvaaran ener-
giaosuuskunta 
 

Kiihtelysvaaran energiaosuuskunnan Heinävaaran laitoksen aurinkopaneelijärjestelmä tuotti 
vuonna 2018 sähköä yhteensä 3 549 KWh, josta 376 kWh syötettiin verkkoon. Vuoden 2018 tuo-
tanto jäi noin 150–250 kWh suunnitteluprojektissa simuloidusta keskimääräisen vuoden tuotan-
tomäärästä (3700 – 3800 kWh). Noin 89 % sähköstä siis käytettiin itse. Aurinkosähköllä korvattiin 
ostosähköä noin 355 € arvosta. Verkkoon syötetystä sähköstä puolestaan saatiin lisätuloja noin 
19 €. Paneelijärjestelmän investointikustannus (alv. 0 %) oli 6 677 €. Kohteen aurinkosähköntuo-
tanto esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Heinävaaran aluelämpölaitoksen aurinkosähköntuotanto vuonna 2018. 

 

Perusoletusten mukainen laskelma vuoden 2018 toteutuneilla luvuilla antaa investoinnin net-
tonykyarvoksi 53 €, takaisinmaksuajaksi 17 vuotta (30 vuotta, kun korko 5 % huomioidaan) ja si-
säiseksi korkokannaksi 5,1. Investointi on siis vain niukasti kannattava.  

Taulukossa 3 on tarkasteltu laskentakoron, sähkönhinnan nousuvauhdin, vuosituoton ja oman 
käytön osuuden muutosten vaikutuksia paneeli-investoinnin kannattavuuteen, muiden tekijöiden 
pysyessä ennallaan. Perusoletusten ja vuonna 2018 toteutuneiden tuotanto- ja kulutustietojen 
mukaiset laskelmat on korostettu taulukossa harmaalla. 
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Taulukko 3. Heinävaaran aluelämpölaitoksen paneeli-investoinnin kannattavuusluvut. 

 

Sisäinen korkokanta osoittaa, että pysyäkseen kannattavana laskentakorko voi nousta vain tasolla 
5,1 %. Koska perusoletusten mukaisen laskelman nettonykyarvo on hyvin lähellä nollaa, eivät 
sähkönhinnan nousuvauhti, vuosituotto tai aurinkosähkön oman käytön osuus voi juurikaan las-
kea oletuksista. Suhteellisesti voimakkaimmin nettonykyarvoon vaikuttaa muutos aurinkosähkön 
vuotuisessa tuotantomäärässä. 

 

7.6. Investoinnin kustannustehokkuuden vertailu  
 

Tarkasteltaessa aurinkopaneelijärjestelmien kustannuksia ja tuotoksia, havaitaan, että kustannus-
tehosuhde on sitä alahaisempi, mitä suurempi järjestelmä on kyseessä (taulukko 4). Alhaisin 
suhde 935 €/kWp on siis Enon Alakylän järjestelmässä ja korkein, 1 236 €/kWp Heinävaarassa. Eni-
ten sähköä huipputehoon suhteutettuna vuonna 2018 tuotti Vaskelan järjestelmä, joka ainoana 
ylitti 700 kWh/kWp arvon. 

 

 

Taulukko 4. Aurinkopaneeli-investointien kustannukset, teho, vuoden 2018 tuotantomäärä sekä 
kustannus-teho -suhde ja tuotanto-teho -suhde. 

Kohde Kustannus 
(alv. 0 %) 

Teho Tuotanto 
2018 

Kustannus (alv. 0 
%)/teho 

Tuotanto/ 
teho 

 
  € kWp kWh €/kWp kWh/kWp 

Enon Alakylä 19 695 21,06 12 759 935 606 

Vaskela 8 650 7,56 5 694 1 144 753 

Heinävaara 6 677 5,4 3 549 1 236 657 

Investoinnin laskentakorko, % 0 1 2 3 4 5 6 7
Nettonykyarvo, € 5 015 3 579 2 418 1 472 695 53 -483 -932
Takaisinmaksuaika, v 17 (17) 17 (18) 17 (20) 17 (22) 17 (25) 17 (30) 17 (>30) 17 (>30)
Sisäinen korkokanta, % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Sähkönhinnan nousu, %/vuosi 0 1 2 3 4
Nettonykyarvo, € -512 53 716 1 500 2 428
Takaisinmaksuaika, v 18 (>30) 17 (30) 16 (25) 13 (22) 13 (20)
Sisäinen korkokanta, % 4,0 5,1 6,1 7,2 8,2

Vuosituotto, 1000 kWh 3,0 3,5 4,0
Nettonykyarvo, € -792 53 747
Takaisinmaksuaika, v 20 (>30) 17 (30) 14 (24)
Sisäinen korkokanta, % 3,6 5,1 6,3

Oman käytön osuus, % 80 89 90 100
Nettonykyarvo, € -219 53 70 358
Takaisinmaksuaika, v 18 (>30) 17 (30) 17 (30) 16 (27)
Sisäinen korkokanta, % 4,6 5,1 5,1 5,6
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8 Tulosten tarkastelu 
 

Tulokset osoittavat, että tarkasteltujen hakelämpölaitosten aurinkopaneelijärjestelmät ovat kan-
nattavia, kun Tulokset-luvussa esitetyt perusoletukset ovat voimassa ja vuoden 2018 tuotanto- ja 
kulutustiedot yleistetään koskemaan koko järjestelmien oletettua elinikää. Näistä lähtökohdista 
tarkasteltuna Vaskelan lämpölaitoksen paneeli-investointi tuo parhaan vastineen sijoitetulle pää-
omalle. Kiihtelysvaaran investointi puolestaan on vain niukasti kannattava.  

Tilanteeseen vaikuttaa osaltaan investoinnin kustannus-tehosuhde, mikä tarkastelluissa kolmessa 
tapauksessa oli kääntäen verrannollinen laitteistoon huipputehoon nähden. Tarjolla ei ollut tar-
kempaa erittelyä kunkin projektien kustannusrakenteesta, mutta oletettavasti suuremmassa pro-
jektissa invertterin, asennuksen ja projektin muiden kustannusten osuudet ovat pienemmät 
asennettua huipputehoa kohti. Huipputeholla, eli identtisten paneelien ollessa kyseessä, panee-
lien lukumäärällä, on puolestaan suora vaikutus vuosituotokseen.  

Myös auringonsäteilyn määrä vaihtelee jonkin verran vuosien välillä. Yleistä aurinkodataa ei Joen-
suun seudulta kerätä, joten tarkkaa arviota vuoden ”hyvyydestä” aurinkoenergian kannalta on 
vaikea tehdä. Ilmatieteenlaitoksen lähin auringonsäteilyä tilastoiva mittausasema sijaitsee Kuo-
pion Savilahdessa, runsaan 100 kilometrin päästä. Savilahdestakin dataa on saatavissa ainoastaan 
vuodesta 2015 alkaen. Tarjolla olevan tuntidatan perusteella kokonaissäteilyn (W/m2) määrä oli 
vuonna 2018 korkein näistä neljästä vuodesta, noin 10 % keskiarvon yläpuolella. (Ilmatieteenlai-
tos, 2018) Etäisyydestä ja tarkastellun ajanjakson lyhyydestä huolimatta voitaneen siis olettaa, 
että vuosi 2018 ei säteilyn määrän suhteen ollut ainakaan huono, vaan mahdollisesti jopa erityi-
sen hyvä. 

Maantieteellinen sijainti ei aiheuta merkittävää eroa aurinkopotentiaalissa kohteiden välillä, 
koska ne sijaitsevat alle 30 km säteellä toisistaan. Sen sijaan muut olosuhteet ovat vaikuttaneet 
vuosituotoksiin. Näistä oletettavasti keskeisimpiä ovat paneelien suuntaukset ja asennuskulmat. 
Sekä suuntauksen että asennuskulman kannalta Vaskelan laitos on lähimpänä yleisiä ohjearvoja, 
mikä näkyy myös selvästi korkeimpana tuotanto/nimellisteho -suhteena (taulukossa 4). Lisäksi 
mahdolliset varjostukset, kuten puut ja lämpölaitosten erityisesti kohdalla savupiiput ovat voi-
neet heikentää tuotantoa merkittävästikin. Näiden vaikutusta tuotantoon ei tässä tarkastelussa 
ole kuitenkaan arvioitu. 

Pohjoisen olosuhteissa myös lumella on vaikutus aurinkoenergian tuotantomääriin, koska se es-
tää säteilyn pääsyn paneelien ja keräinten absorptiopinnoille. Haastateltujen lämpöyrittäjien mu-
kaan talvella 2018 Joensuun seudulla oli erityisen paljon lunta, joka myös suli paneeleiden pin-
nalta oletettua hitaammin. Tuotantodata tukee yrittäjien näkemyksiä myöhäisestä sulamisesta, 
sillä sen mukaan aurinkosähköntuotanto alkoi kaikissa kohteissa kunnolla vasta maalis-huhtikuun 
vaihteessa. Tämän jälkeen tuotanto kasvoi lyhyessä ajassa lähelle kesän lukemia. Vuoden 2019 
alkupuolen tuotantodatan tarkastelu osoittaa kuitenkin, että maaliskuun sähköntuotanto ei juuri-
kaan poikennut edellisestä vuodesta. Voi siis olla, että kevään 2018 aurinkosähköntuotanto tar-
kastelluissa kohteissa ei eroakaan merkittävästi keskimääräisestä vuodesta, vaan tuotto maalis-
kuussa jää tulevaisuudessakin vähäiseksi. Tarkemmat johtopäätökset lumen vaikutuksesta aurin-
koenergiantuotantoon Joensuun seudulla vaativat kuitenkin selvästi pidemmän tarkastelujakson. 
Lumipeitteen paksuudessa saattaa myös olla selviä paikallisia vaihteluita.  

Etenkin Enon lämpölaitoksen tapauksessa on syytä kiinnittää huomiota alhaiseen 64 %:n aurin-
kosähkön omakäyttöosuuteen. Keskeisin syy matalaan omakäyttöön oli poikkeuksellisen pitkä 
huoltotauko. Osuuskunnan edustajan mukaan lämpölaitos oli kesällä 2018 huollossa lähes kol-
men kuukauden ajan. Herkkyystarkastelu osoittaa, että omakäyttöosuuden nousu projektisuunni-
telmassa arvioidulle, noin 90 %:n, tasolle kasvattaisi nettonykyarvon yli 3,5-kertaiseksi ja korot-
taisi sisäistä korkokantaa 1,5 %-yksikköä. Myös Vaskelan lämpölaitoksen omakäyttöosuus oli 
suunniteltuun verrattuna matala, 74 %. Tässäkin tapauksessa osuuden nousu kasvattaisi inves-
toinnin kannattavuutta merkittävästi. Laitoksen kohdalla ei kuitenkaan saatu tietoa poikkeukselli-
sista käyttökatkoista. 
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9 Johtopäätökset 
 

Kerätyn aineiston perusteella aurinkopaneelijärjestelmä on mahdollista yhdistää hakelämmityk-
seen sekä toimivasti että kannattavasti. Investoinnit tuottivat kerätyn aineiston ja tehtyjen ole-
tusten perusteella noin 5-6 %:n sisäisen korkokannan, mutta lyhyen tarkastelujakson takia sää-
olojen suhteutuminen keskimääräiseen verrattuna jäi arvailujen tasolle. Tarkastelussa ilmeni viit-
teitä siitä, että säteilymäärän osalta vuosi 2018 on voinut olla jopa erinomainen. Kevään aurin-
kosähkötuotannon osalta taas esitettiin epäilyksiä siitä, että vuosi on voinut olla keskimääräistä 
heikompi. Vuoden 2019 kevät ei kuitenkaan tuotannon osalta eronnut juurikaan edellisestä. Il-
masto-olosuhteiden vaikutuksesta tuotantomäärät voivat siis vaihdella jonkin verran suuntaan tai 
toiseen. Tuotantolukujen kasvaessa investoinnin kannattavuus nousee ja päinvastoin. Tarkem-
pien tulosten saamiseksi tarvitaan merkittävästi pidempi tarkasteluaika. 

Asennetut aurinkosähköjärjestelmät toimivat moitteettomasti ja ilman häiriöitä. Verkkoon liitetty 
paneelijärjestelmä ei käytännössä vaikuta itse lämmöntuotantoprosessiin. Kun aurinkosähköä on 
ylijäämäisesti, syötetään se verkkoon. Kun kulutus puolestaan on tuotantoa suurempi, katetaan 
se verkosta. Lähtökohta kannattavaan investointiin on lämpölaitosten ympäri vuoden melko ta-
sainen sähkönkulutus ja oikein mitoitettu paneelijärjestelmä. Kannattavuuden varmistamiseksi 
tulee huomioida myös paneelien suuntaus, asennuskulmat sekä muut olosuhteet. 

Aurinkolämmön osalta kannattavuuteen ei voi ottaa kantaa puuttumaan jääneen energiandatan 
takia. Haastattelujen perusteella kuitenkin myös aurinkolämpötekniikka on varmatoimista. Suun-
niteltaessa aurinkolämmityksen hyödyntämistä hakelämmityksen rinnalla tai jopa hakelämmityk-
sen korvaamista aurinkolämmöllä, tulee suunnitteluvaiheessa koko lämmitysjärjestelmää tarkas-
tella huolellisesti kokonaisuutena. Toimivan järjestelmän toteuttamiseksi on suuntauksen, asen-
nuskulmien sekä muiden olosuhteiden varmistus tärkeää myös lämpökeräimillä. 
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