
12.2.2021

www.motiva.fi

Taloyhtiön uusiutuvan 
energian mahdollisuuksia
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Uusiutuva energia taloyhtiöissä

Kaukolämpö (uusiutuva osuus verkkokohtainen)

• Uusiutuvien osuus kasvussa
• Myös hukkalämpöjen hyödyntämistä

Lämpöpumppuratkaisut (pääosin uusiutuvaa)
• Maalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Poistoilmalämpöpumput
• Ilmalämpöpumput

Puuta käyttävät lämmitysjärjestelmät
• Pelletti- ja hakelämmitys

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkosähköjärjestelmät

Pientuulivoimalat
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asuinkerros- ja rivitaloissa 2019 (GWh)

Asuinkerrostalot Rivi- ja ketjutalot

Lähde: Tilastokeskus
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Lämpöpumppuratkaisut
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Lämpöpumppujen 
hyötysuhteista

Lämpöpumppujen hyötysuhdetta kuvataan 
SCOP-arvolla

Lämpöpumppujen hyötysuhde heikkenee, kun 
lämpötilaero lämmönlähteen ja taloyhtiön 
lämmityskierron välillä kasvaa

• Kovat pakkaset haasteellisia etenkin 
ulkoilmasta lämpöä ottaville lämpöpumpuille

• Lattialämmitys matalalämpöinen

• Patterilämmityksessä erilaisia mitoituksia

• Käyttövesi melko korkealämpöistä
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Maalämpö

• Suuri investointikustannus, mutta matalat 
käyttökustannukset

• Mahdollista toteuttaa ns. täysteho-
mitoitettuna lämmitysratkaisuna

• Taloyhtiöissä yleensä rinnalla sähkökattila tai 
kaukolämpö

• Rajoitteita:
• pohjavesialueet,
• erityisen syvällä sijaitseva kallioperä,
• maanalainen kaava,
• tontin pieni koko suhteessa lämmitystarpeeseen

• Pilottivaiheessa ns. keskisyvät lämpökaivot
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Ilma-vesilämpöpumppu

• Yleistyvä lämmitysratkaisu Suomen 
lauhempien sääolosuhteiden alueilla

• Toteutuksia myös rivi- ja kerrostaloyhtiöissä

• Maalämpöä edullisemmat investointikulut, 
mutta suuremmat lämmityskulut

• Tarvitsee rinnalle toisen täysitehoiseksi 
mitoitetun lämmitysmuodon

• Esim. sähkökattila tai kaukolämpö

• Korkeat sähkön kulutushuiput kovemmilla 
pakkasilla hyvä huomioida
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Poistoilmalämpöpumppu

Melko yleinen energiatehokkuuden 
parantamistoimenpide vähintään 3-kerroksisissa 
kerrostaloissa

Ottaa lämpöä talteen poistoilmakanavasta ja vie 
sen lämpöpumpun kautta tilojen ja käyttöveden 
lämmitykseen

Vähentää kaukolämmön kulutusta merkittävästi, 
arviolta noin 30-60 %
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Tietoa lämpöpumpun 
hankkimisesta taloyhtiöön

• Lämpöpumppujen hankintaopas kunnille ja 
taloyhtiöille

• Kiinteistöliiton PILP-opas
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Aurinkosähkö
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Auringon säteily Suomessa

Etelä-Suomessa säteily vuositasolla lähes Keski-Euroopan tasolla

Suomessa 40-50% säteilystä hajasäteilyä

Painottuu Suomessa voimakkaasti maalis-syyskuu välille
• Ilman viileys parantaa paneelien hyötysuhdetta

Aurinkosähkö yleistyy ja hinnat alentuneet

Sähköverkkoon kytketty kapasiteetti:

2016: 27 MWp  2017: 66 MWp  2018: 120 MWp  2019: 198 MWp

Kuvan lähde: http://www.pvxchange.com/

Paneeleiden tukkumarkkinahinta 09/2019-09/2020Eur/
Wp

Eur/
Wp
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Aurinkosähkön soveltuvuus

Asennettavissa kaikille kattotyypeille

Myös julkisivuasennuksia toteutettu

Edellytyksenä:

• Riittävästi varjostamatonta aluetta

• Riittävä sähkönkulutus valoisaan vuoden- ja 
vuorokaudenaikaan

Lumenpudotuksen onnistumiseen kiinnitettävä 
huomiota, jos siihen tarvetta

Huom! 1.1.2021 mahdollistunut hyvityslaskenta 
tuo aurinkosähkön yhä useampaan taloyhtiöön
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Aurinkosahkoakotiin.fi auttaa hankinnassa
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Aurinkolämpö

Soveltuu tukilämmitysmuodoksi lähes kaikkien
päälämmitysmuotojen rinnalle

• Pienentää lämmitystarvetta keväästä syksyyn

• Puu- ja öljylämmityksessä kesäaikainen
kattilan pätkäkäynti vähenee

• Maalämpöpumpun hyötysuhteen
parantaminen, maalämpökaivon elvyttäminen

Vuositason hyötysuhde parhaimillaan
tuottaessaan suhteellisen matalalämpöistä
lämmitystä, esim:

• Käyttöveden esilämmitys

• Märkätilojen lattialämmitykset
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Aurinkolämpöjärjestelmä
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Case: Aurinkolämpöä
kerrostalossa

Palvelutalo Lahdessa, valmistunut 2014

Aurinkokeräimiä 120 kpl, keräinala 240 m2

Vesivaraajat 3 x 3 000 litraa

Aurinkolämmön vuosituotto noin 120 MWh

• Kattaa lämmöntarpeesta noin 20%
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Lisätietoa aurinkolämmöstä

• Motivan aurinkolämpösivuilla laajasti tietoa
mm. hankinnasta, käytöstä ja asennuksista

• Finsolar-hankkeen sivuilla arvioita
aurinkolämmön kannattavuudesta
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www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!

12.2.202119

Case-esimerkki aurinkosähkön kannattavuudesta taloyhtiössä
- 2000-luvun kerrostaloyhtiö, jossa 70 huoneistoa, sijainti Etelä-Suomessa
- Kaukolämpö, koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
- Kiinteistösähkönkulutus: 130 MWh
- Huoneistojen sähkönkulutus yhteensä: 154 MWh/vuosi

Muut laskentaoletukset:
- Aurinkopaneeleiden sähköntuotto: 860 kWh/kWp (eteläsuuntaus)
- Sähkön hinta hankintahetkellä: 13,5 snt/kWh (myynti+siirto+verot)
- Sähkön hinnan vuotuinen nousu: 2%
- Aurinkopaneelin tehon alenema 0,4% vuodessa
- Myydystä sähköstä saatu korvaus: 4 snt/kWh
- Invertterin uusinta 15 vuoden kuluttua
- Vuosittaiset kulut (ylläpito, huolto, vakuutukset): 0,2% investoinnista

Kannattavuuslaskelmat
Hyvityslaskenta Ei hyvityslaskentaa

Järjestelmän koko ja hinta: 40 kWp, 46 000 eur 19 kWp, 25 000 eur
Tuotetun sähkön omakäyttöosuus: 95% 83%
Koroton takaisinmaksuaika 10 vuotta 12 vuotta
Sisäinen korko (25 v laskenta-ajalla) 9,7 % 6,9 %

Nettonykyarvo
(25 v laskenta-ajalla, 2% laskentakorolla)

54 700 eur 18 100 eur 
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Lämpöpumppujen myynti vuosittain (Meur)

Kuvan lähde:

SULPU ry
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