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Solnet Group B.V
• Solnet on johtava älykkäiden aurinkosähköjärjestelmien toimittaja joka tarjoaa IoT

pohjaisia aurinkosähköjärjestelmiä sekä järjestelmäintegraatioita

• Tarjoamme aurinkoenergia- ja energiavarasto ratkaisuja yritysasiakkaille, kunnille ja 
kaupungeille kustannustehokkaasti ja vaivattomasti

• Otamme vastuun kokonaisuudesta, jotta siirtyminen aurinkoenergian 
käyttöön on asiakkaillemme helppoa ja huoletonta

Customer
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Paikallisesti tuotettua
uusiutuvaa energiaa

Kustannussäästöjä

Reaaltaikainen
komponenttitason 

seuranta ja 
automaatio

Laitevalmistajat

Sähköyhtiö

Asennus ja ylläpito

Sähkön osto/myynti

Rahoitus ja turvalliset
maksupalvelut

Tietokantapalvelut

Energian varastointi
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Aurinkovoimalan mitoitus ja ROI
• Aurinkosähkö on taloudellisesti järkevintä silloin, kun kaikki tai lähes kaikki tuotettu sähkö kulutetaan 

paikan päällä. 
– Oman tuotannon hyödyntäminen tuo kustannussäästöjä sähköstä, siirtomaksusta ja verosta. Verkosta 

ostettu sähkö maksaa ~60-80 €/MWh
– Yli oman tarpeen tuotetun sähkön voi myydä verkkoon. Hinta on noin 25-35 €/MWh. Korvaus saadaan 

vain sähkön osuudesta
– Kiinteistön kulutus tai soveltuva kattopinta-ala ovat rajoittavat tekijät voimalan koolle
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Liian pieni voimala
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Liian suuri voimala
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Voimalan suuntaus ja tuotantoprofiili

Solnet Green Energy Oy 5

• Voimalan suuntaus vaikuttaa
tuotantoprofiiliin vaikuttaen soveltuvan
voimalan kokoon

• Etelään suunnattu paneelikenttä
tuottaa korkean keskipäivän
tuotantopiikin

• Itä / Länsi suunnattu kenttä tuottaa
matalamman keskipäivän piikin, 
tuotanto alkaa aikaisemmin aamulla ja 
jatkuu myöhempään illalla jolloin
suuremman voimalan tuotanto voidaan
hyödyntää tehokkaammin

• Etelään suunnattu asennus vaatii n. 
10m2 / kWp

• Itä / Länsi suunnattu asennus vaatii n. 
7m2 / kWp
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Voimalan mitoitus kun kiinteistössä useita yrityksiä
• Usein suurissa kiinteistöissä on useita käyttäjiä joilla on oma mittarointi kulutuksen seuraamiseen ja 

laskutukseen

– Vuokralaiset hankkivat sähkönsä omalla sopimuksella tai kiinteistön omistajalta keskitetyllä sopimuksella

• Voimala voidaan mitoittaa kiinteistösähkön tai käyttäjien kulutuksen mukaisesti

– Modulaarinen rakenne mahdollistaa tuotetun sähkön syöttämisen useaan pisteeseen jolloin tuotettua 
sähköä voidaan hyödyntää kaikkien tai osan käyttäjien osalta

• Esimerkiksi toimistorakennuksissa tai kauppakeskuksissa tuotto voidaan jakaa kaikkien käyttäjien hyödyksi 
tai kohdentaa yksittäiselle toimijalle 

• Aurinkovoimala kytketään osaksi taloautomaatiota ja tuotantotiedot välitetään salkunhallinnasta vastaavalle 
toimijalle mittarointia ja laskutusta varten

• Kiinteistön omistaja saavuttaa kilpailuetua tarjoamalla asiakkailleen edullista uusiutuvaa sähköä 
yhdistämällä sähköhankinnan ja oman aurinkovoimalan

Solnet Group B.V.
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Älykkään järjestelmän lisäarvo investoijille
Älykäs järjestelmä mahdollistaa korkeamman tuoton ja alhaisemmat ylläpitokustannukset

• Joustava suunittelu ja usean käyttäjän mittarointi

• Korkea vuosituotto kaikissa olosuhteissa

• Laajat palo- ja sähköturvallisuus ominaisuudet

• Etähallinta ja järjestelmän seuranta

• Pitkät laitetakuut

• Alhaiset ylläpitokustannukset

• Automatiikka ja vikasietoisuus
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Perinteinen Perinteinen Älykäs Älykäs

Sijainti/kohde Suvilahti, HKI Viikki, HKI Ruoholahti, HKI Tammisto, Vantaa

Ilmansuunta Lounas,
vaikutus tuottoon alle 1 %

Etelä Etelä Etelä

Kallistus 15 astetta 15 astetta 15 astetta 15 astetta

Varjostuksia Ei varjostuksia Varjostuksia Varjostuksia Ei varjostuksia

Teho 340 kWp 135,5 kWp 236 kWp 503 kWp

12 kk tuotanto 258 MWh 99 MWh 196 MWh 422 MWh

12 kk tuotanto/kWp 758 kWh/kWp 732 kWh/kWp 830 kWh/kWp 839 kWh/kWp

Älykäs voimala ja tuotannon optimointi

Älykäs järjestelmä 
tuottaa 10-15 % enemmän 
kuin perinteinen järjestelmä
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Suurempi tuotanto
Case: Ikääntymisen vaikutus tuotantoon

Perinteinen järjestelmä

• Keskimäärin paneelien hyötysuhde heikkenee 0,5 % 
vuosittain

• Paneelit ikääntyvät kuitenkin yksilöllisesti

• Ikääntyneimmät paneelit tuottavat heikommin

• Parhaat paneelit tuottaisivat yhä hyvin, mutta…

• Ketjun ikääntynein paneeli määrittää koko 
paneeliketjun tehon, jolloin parhaista paneeleista ei 
ole hyötyä.
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Älykäs järjestelmä

• Keskimäärin paneelien hyötysuhde heikkenee 0,5 % 
vuosittain

• Paneelit ikääntyvät kuitenkin yksilöllisesti

• Ikääntyneimmät paneelit tuottavat heikommin

• Parhaat paneelit tuottavat yhä hyvin

• Jokaisesta paneelista saadaan yksilöllinen teho, jolloin 
paneeliketjun teho on enemmän kuin perinteisellä 
järjestelmällä.

305 W 315 W

2 x 305 = 610 W

305 W 315 W

305 + 315 = 620 W
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Pienemmät elinkaarikustannukset
Case: Maadoitusvika voimalassa

Perinteinen järjestelmä

• Ongelman selvitys kesti kahdelta asentajalta kaksi 
päivää

• Varaosien noutaminen

• Korjaustoimet kestivät päivän

• Tuotannon menetys kolmelta vuorokaudelta

• Henkilötyökustannus yhteensä 5 htp
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Älykäs järjestelmä

• Tarkka syy ja sijainti selviää hallintapalvelusta tunnissa

• Varaosat mukaan

• Korjaustoimenpiteet yhdeltä asentajalta kahdessa tunnissa

• Tuotannon menetys alle vuorokausi

• Henkilötyökustannus 0,5 htp

Hankinta Tuotanto Ylläpito Tuotto

Perinteinen Älykäs
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Älykäs järjestelmä: Turvallisuus ja käyttövarmuus
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• Perinteisten järjestelmien tarjoamat palo- ja sähköturvallisuus ominaisuudet ovat rajalliset luoden
riskin huolto- ja pelastushenkilökunnalle

• SafeDC™ -toiminto mahdollistaa automaattisen jännitteen laskemisen koko paneelikentältä
huolto-, vika- ja hätätilanteissa

• Sähköverkon häiriötilanteissa tai kun voimala kytketään pois päältä laskee järjestelmä
automaattisesti jännitteen turvalliselle tasolle estäen samalla saarekekäytön sekä takajännitteen
muodostumisen

• Voimala katkaisee jännitteen automaattisesti jos jonkin
komponentin lämpötila nousee yli 85˚C tai voimalassa
muodostuu valokaaria

Komponenttitason optimointi mahdollistaa myös
vikaantuneiden komponenttien automaattisen ohittamisen
madaltaen huoltokustannuksia ja lisäten käyttövarmuutta

Solnet Group B.V.
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Referenssit: 
Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat

Solnet Group B.V.
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K-citymarket Länsikeskus, Turku - 900kWp (Kesko)
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Älykäs voimala tuottaa 16% kiinteistön
vuosikulutuksesta ja aurinkoisina
kesäpäivinä lähes 60% kiinteistön

käyttämästä sähköstä.

Kohteessa on useita vuokralaisia jotka
hyödyntävät aurinkosähköä omaan

käyttöönsä. Tuotantotiedot välitetään
salkunhallinnasta vastaavalle toimijalle

rajapinta-integraation välityksellä
mittarointia ja laskutusta varten.

Hälytykset välitetään keskitettyyn
kiinteistöautomaation valvontaan ja 

integroidaan osaksi normaalia
kiinteistöhallintaa.

Tuotantotietoja esitetään kiinteistön
näyttöjärjestelmissä asiakkaille
viestinnällisesti helpolla tavalla, 

esimerkiksi sähköauton latauskilomtreinä
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Ilmarinen pääkonttori, Helsinki - 236kWp (Ilmarinen) 
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Älykäs voimala tuottaa 15% kiinteistön
vuosikulutuksesta ja aurinkoisina
kesäpäivinä lähes 50% kiinteistön

käyttämästä sähköstä.

Voimalan tuotanto on mitoitettu
kiinteistösähkön tarpeisiin.

Hälytykset välitetään keskitettyyn
kiinteistöautomaation valvontaan ja 

integroidaan osaksi normaalia
kiinteistöhallintaa.

Tuotantotietoja esitetään kiinteistön
näyttöjärjestelmissä muokattuna
Ilmarisen viestinnän mukaisesti

sähkölämmitteisen omakotitalon
kulutustietoina.
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Kauppakeskus Palokka, Jyväskylä – 285 kWp (Varma)

Solnet Green Energy Oy 15

Älykäs voimala tuottaa 12% kiinteistön
vuosikulutuksesta ja aurinkoisina
kesäpäivinä lähes 80% kiinteistön

käyttämästä sähköstä.

Kohteessa on useita vuokralaisia jotka
hyödyntävät aurinkosähköä omaan

käyttöönsä. 

Hälytykset välitetään keskitettyyn
kiinteistöautomaation valvontaan ja 

integroidaan osaksi normaalia
kiinteistöhallintaa.
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Contacts

Arttur Kulvik 

arttur.kulvik@solnet.group

+358 50 342 7719

https://solnet.fi/

https://solnet.group/
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