
Teidänkin kotiin 
aurinkovoimaa!

Auringolla on valtava määrä vielä hyödyntämätöntä energiapotentiaalia, jota voi 
käyttää sekä sähkön että lämmön tuottamiseen. Aurinkosähkö kasvattaa yhä 
enenevissä määrin suosiotaan niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Pelkästään 
aurinkovoimaloiden reilusti laskeneet hinnat ovat antaneet monille mahdollisuuden 
osallistua ilmastonlämpenemisen vastaiseen taisteluun hyödyntämällä tätä lähes 
hiilineutraalia, uusiutuvaa ja edullista energianlähdettä. Suuret voimalat vihertävät 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla verkkosähköä, mutta myös yksityiset taloudet 
voivat yhdessä toimiessaan luoda merkittäviä kumulatiivisia päästövähennyksiä, 
nauttien samalla taloudellisista säästöistä. Yksi helppo tapa lähteä mukaan onkin 
tehdä hankinta yhdessä. Yhteistilauksen kautta voidaan saavuttaa jopa 40% kustan-
nussäästö verrattuna erillisiin hankintoihin.
Lupa-asioista
Aurinkopaneeleiden asentamiseen et lähtökohtaisesti tarvitse toimenpidelupaa, 
mutta tämä kannattaa kuitenkin tarkistaa kuntasi rakennusvalvonnasta. Sen sijaan 
jos on aikeissa liittää aurinkosähköjärjestelmä verkkoon, tarvitaan tähän aina sekä 
lupa paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä että ammattiasentaja, tosin ”avaimet käteen” 
tyyppisessä kaiken kattavassa palvelussa kaikki tämä hoidetaan useimmiten puoles-
tasi.
Käytännön vinkkejä:
Aurinkopaneelit tuottavat parhaiten kun ne asennetaan varjostamattomaan paik-
kaan n. 40-45 asteen kulmaan ja suunnataan kohti etelää. On kuitenkin hyvä pitää 
mielessä, että:

Miksi aurinkovoima?

* Sijoittamalla paneeleja itälappeel-
le hyödynnät aamuauringon tarjo-
aman energian suoraan aamuisiin 
energiatarpeisiisi.

* Länsilappeen paneelit taas siep-
paavat ilta-auringon säteet siten 
että hyödyt niiden tuottamasta säh-
köenergiasta silloin kun saavut töi-
den jälkeen kotiin ja rupeat esimer-
kiksi kokkaamaan.

* Aurinkopaneelit kannattaa asen-
taa lappeen suuntaisesti vaikka ne 
eivät olisikaan ideaalikulmassa, sillä 
tällöin säästät asentamiskuluissa, 
vähennät paneeleihin kohdistuvaa 
tuulikuormaa, etkä välttämättä 
tarvitse asentamiseen toimenpide-
lupaa.

* Katon lisäksi paneeleja voi asen-
taa ideaalikulmassa myös maahan; 
seiniin asennettaessa sähköntuot-
to pienenee vuositasolla n. 25–30%, 
joskin vertikaalisuudesta on hyötyä 
auringon paistaessa matalalta.

Mistä löydän lisää tietoa?
* Tietoja yhteishankintaprosessista löytyy mm. Hinku-foorumin sivustoil-
ta kohdasta Monistamo > Mukaan yhteishankintaan > Aurinkosähköä ko-
teihin.
* Tapauskohtaisia esimerkkejä ja muita päästövähennystarinoita löytyy 
Energialoikan sivuilta www.energialoikka.fi kohdasta Hyvät esimerkit.
* Ota yhteyttä paikalliseen sähköverkkoyhtiöösi ja kartuta esimerkiksi 
naapurustosi mielenkiintoa osallistua yhteishankintaan.
* Muita hyviä sivustoja ovat esim. aurinkovirta.fi, aurinkosahkoakotiin.fi 
ja finsolar.net

Kirjoittaja Venla 
Riekkinen työs-
kentelee osana 
Hinku-tiimiä 
Suomen ympäris-
tökeskuksessa

Etelä-Suomessa vuotuinen kokonaissäteilyn määrä ja paneelien 
tuotto on samaa suuruusluokkaaa kuin Pohjois-Saksassa.
Lähde: aurinkosahkoakotiin.fi

Lähde: aurinkosahkoakotiin.fi

Lähteet:
SYKE, Motiva

Säteily, kWh/m2

Tuotto kWh/kW

VSV-Energian lämmön-
tuotannon lähteet 
ovat monipuolisia ja 
niin ympäristöystäväl-
lisiä kuin vain voi!

Kiinteän polttoaineen kattilalai-
tos valmistui Uuteenkaupunkiin 
vuonna 2015. Silloin loppui ras-
kaan polttoöljyn käyttö, ja alkoi 
puun (80 %) ja turpeen (20 %)
aika. Lämpöä toimitetaan Valmet 
Automotiven tuotantolaitoksiin 
ja kaukolämpöverkkoon. Sekä au-
totehtaan voimakkaasti kasvava 
tarve että rakentaminen Uudessa-
kaupungissa ovat luoneet kauko-
lämmölle voimakasta kysyntää.

Uusinpana aurinkovoimaa 

Aurinkovoimalan teho on 50 kWp 
ja tuottaa vuodessa noin 45 MWh 
sähköä, joka korvaa laitoksen 
käyttämää omakäyttösähköä. 
Paneeleita on 188 kpl. Se peittää 
vajaan puolet polttoaineen vas-
taanottoaseman katosta, on siis 
mahdollista lisätä paneeleita ja 
tuplata aurinkosähkön tuotanto. 
Kaikki voimalan tuottama säh-
kö menee KPA-voimalaitoksen 
omaan käyttöön. Tämä onkin 
ainoa oikea tapa mitoittaa aurin-
kovoimala ja saada sille riittävän 
lyhyt takaisinmaksuaika. Mikäli se 
tuottaa sähköä yli oman käytön, 
sen kannattavuus heikkenee kos-
ka verkkoon myydystä sähköstä 
saadaan vain markkinahinta. Kun 
sähkö käytetään itse, säästetään 
sähkön markkinahinnan lisäksi 
siirtomaksut ja verot.

Biokaasua
VSV-Energia allekirjoitti Biolin-
jan kanssa  lämmöntuotanto-
sopimuksen, ja tavoitteena on 
tuottaa 20 000 Megawattituntia 
kaukolämpöverkkoon biokaasulla 
tuotettuna. Biolinja on inves-
toinut heidän tiloihinsa kattila-
laitoksen ja lämmönvaihtimen. 
VSV-Energia on investoinut 1,2 km 
kaukolämpölinjaa, jotta voimme 
ottaa kaukolämpöä vastaan. 20 
GWh tarkoittaa n. 1000 omakoti-
talon lämmitysmäärää uusiutuval-
la energialla tuotettuna.

Lannoitetehtaan hukkalämpö
Yaran Uudenkaupungin tehtaiden 
prosessin hukkalämpö otetaan 
talteen, ja se muoodstaa merkit-
tävän lisän lämmöntuotantoon.

Kiinteän polttoaineen kattilalai-
toksen varaston katon airinkopa-
nelien asennustyöt alkoivat maa-
liskuun alussa. Aluksi paneloidaan 
puolet varaston kattopinta-alasta.

Yaran Uudenkaupungin tehtaalta 
sadaan prosessin hukkalämpöä 
tarvittaessa.

VSV-Energia Oy rakensi 1,2 km 
kaukolämpölinjaa Biolinjan katti-
lalaitokseen.
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