


Tilaisuuden ohjelma

• Mitä, miksi, milloin?

• Aurinkoenergian hyödyntäminen 
taloyhtiössä (Markku Tahkokorpi)

• Seuraavat askeleet



Yhteisöenergia

• Asukkaiden omistamaa/hallinnoimaa 
energiantuotantoa

• Euroopassa yli miljoona ihmistä on sijoittanut 
yli 2 miljardia uusiutuvaan energiaan, motiivina 
sekä taloudellinen etu että ekologiset 
periaatteet 

• EU-energiapaketissa yhteisöenergia huomioitu

• Suomessa alkutekijöissä 



Mitä

• Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta 
kerrostaloyhtiöille
• Mitoitus kiinteistösähköön

• Takamittarointipilotti? 

• Aurinkolämpöpilotti?

• 3 helppoa vaihetta:
• Tekninen katselmus (Riippumaton toimija? Helen?)

• Tuntiperusteinen mitoitus, järjestelmän hinta-arvio, raportti, 
esittelijä yhtiökokoukseen

• Hankintapäätös (Yhtiökokous)

• Kilpailutus (Artovan kautta)



Miksi

• Aurinkosähkö on suuressa osassa taloyhtiöitä 
kannattava investointi
• Järjestelmät maksavat itsensä helposti takaisin, antavat 

kohtuullisen koron sijoitukselle ja nostavat kiinteistön 
arvoa

• Alueelle edistyksellinen imago -> kysynnän ja arvon 
nousu

• Siirtymä kestävään energiajärjestelmään -> 
esimerkki muille alueille



Milloin

• NYT kannattaa toimia, sillä:
• Ilmainen pika-arviointi HSY:ltä

• Edullinen tarjous teknisestä katselmoinnista

• Helppo yhdessä tehty järjestelmätoimittajíen kilpailutus

• Mahdollisuus päättää hankinnasta jo kevään 
yhtiökokouksessa

• Lisäksi asiantuntija-apua hankkeiden kautta



MARKKU TAHKOKORPI
Aurinkoenergian 

hyödyntäminen taloyhtiössä



KALLE LUUKKAINEN
Esimerkki alueelta



Seuraavat askeleet

• Voit tarkistaa taloyhtiösi potentiaalin HSY:n ilmaisella 
kartoituksella tai karkeammin suuntaa-antavasti:
• kartta.hsy.fi -> ilmasto & energia -> ”Rakennusten 

aurinkosähköpotentiaali” ja ”Aurinkopaneeleille sopivat 
sijainnit”

• http://www.sunenergia.com/
• https://www.helen.fi/aurinko/kodit/aurinkolaskuri

• Teetä tekninen katselmointi ASAP
• Riippumaton toimija ???€ -> yhteishankinnasta etua
• Helen 200€ + ALV
• Oman taloyhtiön kulutustiedot: 

https://www.helen.fi/sahko/taloyhtiot/savel-plus-
kiinteistoille/

• Innosta mukaan naapuritaloyhtiösi 

kartta.hsy.fi
http://www.sunenergia.com/
https://www.helen.fi/aurinko/kodit/aurinkolaskuri
https://www.helen.fi/sahko/taloyhtiot/savel-plus-kiinteistoille/




HSY:n ilmastoinfon ohjeita

• Jos taloyhtiö haluaa viedä asiaa eteenpäin, suosittelen teettämään 
aurinkosähköön perehtyneen asiantuntijan toimesta kevyen selvityksen, 
jossa:

1. esitetään kustannustehokas paneeleiden sijoittelu- ja kiinnitystapa 
sekä johdotusten vienti sähkökeskukselle/tekniseen tilaan

2. mitoitetaan järjestelmä taloyhtiön sähkönkulutuksen toteutuneiden 
tuntitietojen pohjalta (tiedot löytyvät Helenin Sävel Plus -palvelusta),

3. laaditaan avaimet käteen -toimituksesta karkea budjettihinta-arvio ja 
alustava kannattavuuslaskelma.

4. mielellään vastataan yleisimpiin aurinkosähköä koskeviin kysymyksiin.

• Selvityksen pohjalta asia on helpompi viedä yhtiökokouksen 
päätettäväksi. Selvityksen laatija kannattaa myös kutsua esittelemään 
asia yhtiökokoukseen. Selvitys kannattaa toimittaa etukäteen osakkaille 
tutustuttavaksi. Selvityksen pohjalta on myös helppoa pyytää 
vertailukelpoisia tarjouksia.



Seuraavat askeleet

• Ehdotuksia toimintamalliksi?

1. Katselmointien sisältö- ja hintavertailu -> 
katselmoinnin teettäminen yhtiökokoukseen -> 
yhtiökokouksen päätös hankinnoista -> kilpailutus

2. Katselmointien sisältö- ja hintavertailu -> 
katselmoinnin teettäminen ja kilpailutus 
yhtiökokousta varten -> yhtiökokouksen päätös 
hankinnasta

• Miten saataisiin mahdollisimman monta taloyhtiötä 
mukaan?



KIITOS OSALLISTUMISESTA!


