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Takaisinmaksuaikavertailu

Kivitaso

• Takaisinmaksuaika vaikeasti vertailtavissa

• Halvin vastaavan kokoinen taso alle 
1000€

3,54kWp aurinkovoimala

• Realistinen elinkaari 25 vuotta, jos tekee 1000€
korjausinvestoinnin 15 vuoden jälkeen

• Tuottaa keskimäärin n. 2800kWh vuodessa, 
seuraavat 25 vuotta

• 25 x 2800kWh = 70 000kWh

• 1kWh:n arvo itse käytettynä = n. 0,10€

• Elinkaaren tuotto, jos sähkön hinta pysyy samana 
(sis. siirtomaksut ja verot) = 7000€



Sähköhinnan kehitys kuluttajalle



Järkipohjainen vai tunnepohjainen hankinta?

Passat Variant 2009 

• Ostettu 2012 hintaan 13 000€

• Nykyarvo n. 5 000€

• Arvo pudonnut n. 1 000€ / vuosi

Volvo V60 2018 hybrid 

• Ostettu 2018 hintaan 55 000€

• Vuoden 2017 samaa mallia myydään tällä hetkellä 
n. 35 000€ keskihintaan

• Arvo pudonnut lähes 10 000€ / vuosi



Järkipohjainen vai tunnepohjainen hankinta?



Järkipohjainen vai tunnepohjainen hankinta?



Sähkön varastointi



Aurinkosähkö on suosituin sähkön tuotantomuoto

• Pitkä elinkaari (>30 v), helppous ja edullinen hinta 
tekevät aurinkosähköstä maailman nopeimmin kasvavan 
sähkön tuotantomuodon

• Nopeimmin laskeva tuotantokustannus - useimmissa 
maissa jo nyt selvästi edullisin sähkön tuotantomuoto

• Vuoden 2018 kasvu oli > 90 GW uutta kapasiteettia

• Vuoden 2019 ennustettu uusi kapasitetti >100GW

• Painopiste siirtyy syöttötariffeista kilpailutuksiin ja PPA-
sopimuksiin

Globaali asennettu 

aurinkosähkökapasiteetti (MW)

Lähde: Irena



Aurinkosähkö kannattaa kaikilla segmenteillä

Kauppa- ja 

logistiikkakiinteistöt

• Vahvimmin kasvava segmentti – hyvä kannattavuus

• Sähkön käyttöprofiili ja korvattavan sähkön hinta houkutteleva

• Merkittävät imagohyödyt
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Toimistokiinteistöt
• Kannattavuus täyttää kiinteistösijoittajien kriteerit

• Merkittäviä hyötyjä kiinteistöjen sertifioinnissa ja arvon kasvattamisessa
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Teollisuuskiinteistöt
• Asennukset usein suoraviivaisia, korvattavan sähkön hinta alempi

• Imagolliset tekijät vauhdittavat investointipäätöksiä

• 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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Naps – kotimainen johtava toimija

• Suomen ja Pohjoismaiden vanhin aurinkosähköratkaisujen 
toimija vuodesta 1981 

• Pääkonttori Helsingissä, toimisto ja tuotantolaitos 
Tallinnassa 

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

• Liikevaihto 2018 n. 9 M€

• Vuosikymmenten kokemus, huippututkimuksessa 
hyödynnettyä osaamista ja kyky kehittää uusia tuotteita ja 
ratkaisuja

• Omistajina Taaleri ja kuusi merkittävää suomalaista 
energiayhtiötä (mm. Vantaan Energia)



Tekniset ratkaisut ovat koeteltuja ja sovellettavissa kaikkiin 

kiinteistöihin

• Helppo asentaa - ei läpivientejä tai reikiä kattoon – voidaan 

asentaa myös talvella

• Alhainen keskipaino ja erittäin suuri lumenkesto – ei riskejä 

normaalikuntoisille katoille

• Kaikille katoille sopivista toteutustavoista valitaan paras 

perustuen tarkkoihin tuulikuorma- ja kuormituslaskelmiin

• Järjestelmien suunnittelussa huomioidaan aina katon 

huollettavuus ja paloturvallisuus



Suomen tuulisin voimala

Rauman telakka 500kW 2018



Kauppakeskuksen katto

Porin Puuvilla 602kW 2017



Case-esimerkki investoinnin kannattavuudesta

Investointi energiatuen 

jälkeen
215,000 euroa

Vuotuinen sähköntuotanto 
*

344 MWh/a

400 kWp aurinkosähköjärjestelmä Helsingissä

Tuotannon arvo * 30,840 euroa/a

* Ensimmäisen vuoden tuotanto, sähkön hinta  90 eur / MWh, ominaistuotanto 860 kWh/kWp

Sijoitetun pääoman 

tuotto ensimmäisenä 

vuonna n. 13%

• Mikäli järjestelmä on mitoitettu oikein ja toteutettu 

laadukkaasti, voidaan koko sen tuotanto hyödyntää heti 

täysimääräisesti itse, ja säästää näin 

energiakustannukset sekä siirron muuttuvat kulut ja 

energiaverot

Hankkeen IRR 

laskentajakson aikana 

12%

• Aurinkosähköjärjestelmän sisäistä korkokantaa nostaa 

järjestelmän vähäiset huoltotarpeet ja pitkä elinikä 

Takaisinmaksuaika noin 

7 – 8 vuotta

• Takaisinmaksua voi nopeuttaa selvästi sähkön 

kokonaishinnan arvioitua 2%:n vuotuista nousua 

nopeampi nousu

Huoltokustannukset n. 2200 euroa / vuosi, laskentakausi 30 vuotta



Vaihtoehtona hankinta PPA-sopimuksella

Edullista ja vakaahintaista sähköä ilman omaa investointia1

Oman aurinkovoimalan ympäristö- ja imagoarvo2

Kiinteistön arvonnousu3

Täyden palvelun tuottama ylläpidon helppous4

Suurten toimijoiden tuottamat korkealaatuiset ratkaisut - ei riskejä kiinteistölle5

Asiakkaalle täysin huoleton projektin toteutus ammattilaisen toimesta6

Taattu jatkuvuus koko pitkän sopimusajan

Järjestelmän lunastusmahdollisuus
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Aurinkosähkön PPA-hinta
PPA-hinta ja korvattavan sähkön hinta sopimuksen alussa

• Korvattavan sähkön hinta muodostuu sähkön myynnin kustannuksista (sähkön 

markkinahinnasta), siirtohinnasta, sekä sähköverosta

• Kunkin komponentin hinta vaihtelee voimakkaasti riippuen kuluttajan tyypistä 

ja sijainnista, siirtomaksujen rakenteesta sekä siitä saako asiakas sähköveron 

palautusta

• Aurinkosähkön PPA-hinta riippuu voimalan tyypistä, sijainnista, 

investointikustannuksista sekä sopimuksen tyypistä
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Sähkön markkinahinta

Sähkönmyyjän kate ja kulut

Aurinkosähkön profiilihyöty

Siirtohinta

Sähkövero
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Korvattavan sähkön hinta PPA-hinta 
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2019 2034 2049

• Korvattavan sähkön hinnan muutokset riippuvat sähkön tukkumarkkinahinnan sekä 

siirtohintojen kehityksestä sekä sähköverojen arvioidusta kehityksestä

• Aurinkosähkön PPA-hinnan muutokset on sovittu etukäteen kiinteästi

• Sopimuskauden jälkeen laitoksen voi lunastaa itselleen

Hintojen mahdollinen kehitys 

sopimuskauden aikana

2-5 % vuodessa?

1-2 % 
vuodessa

2-5 % vuodessa?

-95%

minimi

maksimi



Case-esimerkki PPA:n kannattavuudesta

Investointi energiatuen 

jälkeen
0 euroa

Vuotuinen sähköntuotanto 
*

344 MWh/a

400 kWp aurinkosähköjärjestelmä Helsingissä

Aloitushetken PPA-hinta 66,0 euroa/MWh

* ominaistuotanto 860 kWh/kWp

Säästö ensimmäisenä 

vuonna

• PPA-hinta: 66,0 eur/MWh

• Korvattavan sähkön energiahinta 79 eur/MWh

• Säästö: 4 500 eur/vuosi

Säästö tulevina vuosina

• PPA-sopimuksen hinta nousee 1,9% vuodessa. Vertailuna 

sähkön hinta 2000-luvulla noussut n. 3 – 5% vuodessa

• Sopimuskausi 15 vuotta, jonka lopussa voimalalla 

jäännösarvo. Jäännösarvon suuruus neuvotellaan 

tapauskohtaisesti.

Takaisinmaksuaika 0 

vuotta

• Säästöt alkavat välittömästi

• Kaikki imagohyödyt asiakkaan käytössä välittömästi

• Täysin huoleton - toimittaja pitää huolen kaikesta 

käyttöön ja kunnossapitoon liittyvästä

Arvioitu siirron muuttuva kustannus 10 eur/MWh, arvioitu myynnin energiahinta 42 eur/MWh, sähkövero  22,5 eur/MWh



Kannattavuuden kannalta keskeistä on valita laadukkaasti 

suunniteltu ja toteutettu järjestelmä 

• Aurinkosähköjärjestelmä on erittäin toimintavarma ja 
pitkäikäinen – mikäli se on suunniteltu ja asennettu 
oikein, ja sen komponentit on valittu laadukkaasti

• Vain oikein suunniteltu järjestelmää takaa luvatun tuoton 
ja huolettomuuden omistajalle

• Laadukkaat komponentit ja pitkät takuut takaavat 
järjestelmälle pitkän eliniän ja korkean tuoton

• Asennustyön laadun ratkaisee osaaminen ja kokemus –
huono asennus aiheuttaa huolto- ja ylläpitokustannuksia 
ja pahimmillaan jopa järjestelmän vaurioitumisen

• Ylilupauksia esiintyy – paras tuotto saavutetaan kuitenkin 
korkealla laadulla

Lähde: Reactive Experts



Paloturvallinen aurinkosähköjärjestelmä

Aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta tarkasteltaessa on huomioitava kaksi eri 
näkökulmaa:

1. Syttymättömyysturvallisuus
• Mikä on riski, että järjestelmä syttyy itse ja aiheuttaa tulipalon? Mikä on riski että järjestelmä 

syttyy muusta syystä aiheutuneesta tulipalosta?

• Mikä on riski, että siitä aiheutuu järjestelmän ulkopuolista vahinkoa?

2. Sammutusturvallisuus
• Vaikeuttaako aurinkosähköjärjestelmä sammutusta?

• Aiheuttaako aurinkosähköjärjestelmä työturvallisuusriskin sammuttajille?



Case: tasakattoasennus

• Katolla on 6 kpl kahvallista kytkintä, josta DC-virran voi katkaista

• Jokaisella paneeliryhmällä on uniikki tunniste, jonka perusteella katon 56

paneeliryhmää voi tunnistaa ja tarvittaessa kytkeä irti

• Niissä sähkökeskuksissa, joihin voimala kytketään, on AC-virran hätäkatkaisu

• Katon palomuurien kohdalla johtokanavilla on ”CFPA-E Guideline No 37:2018 F”-ohjeen 

mukainen asennustapa

• Katon kulkureittien kohdalla johtokanavilla on ”CFPA-E Guideline No 37:2018 F”-ohjeen 

mukainen asennustapa

• Kaapelit asennettaan johtokanaviin siten, että kaapelien kuumeneminen minimoidaan.

• Paneelikentät ovat ”CFPA-E Guideline No 37:2018 F”-ohjeen mukaisesti 2m katon reunoista. 

Tietyissä tapauksissa 1,5m on käytännön sanelema.

• Paneelikentät ovat ”CFPA-E Guideline No 37:2018 F”-ohjeen mukaisesti enimmillään 40m 

pitkiä ja niiden välillä on 5m, ellei katon omistajan kanssa erikseen sovittu muusta 

etäisyydestä

• Voimalan osien mitoitus perustuu Suomen ja EU:n säädöksiin ja asetuksiin mm. johtimien ja 

sulakkeiden mitoituksen osalta.

• Voimala on suunniteltu siten, että palokuorman määrä on minimoitu. Voimalassa on 

mahdollisimman vähän osia ja osat on pyritty valitsemaan niin, että ne ylläpitävät tulipaloa 

mahdollisimman vähän.

Pääsy 
vesikatolle

Pääsy 
vesikatolle

Pääsy 
vesikatolle



Lisätietoja:

Myyntijohtaja Markus Andersén

Tel. +358 40 8609651

Email: markus.andersen@napssolar.com


