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Toteutuksia? Kiinnostusta?

2 %
Toteutettu 

aurinkosähkö-
järjestelmä

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrit 2017-2022

Kiinteistöliiton energia- ja 
ilmastokysely 2022*

*) Poimintoja Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokyselystä 
Kysely toteutettiin 25.5.-9.6.2022. Kyselyyn vastasi 2 931 vastaajaa, joista 61 prosenttia 
oli taloyhtiön hallituksen puheenjohtajia ja 31 prosenttia taloyhtiön hallituksen jäseniä.

69 %
”Taloyhtiöiden energia-

asiat ovat tärkeitä”

19 %
Uskoo toteutettavan 

aurinkosähkö-
järjestelmä seuraavan 

5 vuoden aikana



Asunto-osakeyhtiöt, 
aurinkosähkö ja päätöksenteko
• Lähtökohtana koko taloyhtiön hanke

• Tavanomaista tasoa oleva uudistus
• Järjestelmän mitoitus pääsääntöisesti vain 

taloyhtiön oman ja asukkaiden 
sähkönkulutuksen kompensoimiseen

• Ei sähkövarastoa
• Päätös yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä
• Kustannukset kaikille osakkaille, samoin kuin 

oikeus yhteisön tuottamaan hyötyyn
• Osakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä hyödystä, 

mutta ei kustannuksista

Osakas-
vähemmistön 

hanke

Osakas-
muutostyö



Aurinkosähköä asukkaille?

’Takamittarointi’ ’Hyvityslaskenta’



Hyvityslaskenta
• Valtioneuvoston asetus 

sähköntoimitusten selvityksestä ja 
mittauksesta

• Asetusmuutos 12/2020
• Datahub vuoden 2023 alusta

• Kulutus ja tuotanto oltava yhden 
sähköliittymän takana

• Sähkönkäyttöpaikat samalla kiinteistöllä 
tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä

• Hyvityslaskennan kustannus taloyhtiölle?

Jakelu-
verkkoyhtiön 

sähkönmittaus

Asukkailla omat 
sähkösopimukset

Ennakkoon 
määritellyt jako-

osuudet

Hyvitys 
käyttöpaikalle

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090066#L1P3


Aurinkosähkö – yksinkertaistettu sormiharjoitus
Asuinkerrostalo, kaukolämpö, 46 asuntoa

Kiinteistösähkö n. 27 MWh/v



Aurinkosähkö – yksinkertaistettu sormiharjoitus
Asuinkerrostalo, kaukolämpö, 46 asuntoa, aurinkosähkö 20 kWp

Kiinteistösähkö n. 27 MWh/v
Aurinkosähkön tuotanto n. 15 MWh/v

Ylijäämä tuotanto n. 8 MWh/v



Aurinkosähkö – yksinkertaistettu sormiharjoitus
Asuinkerrostalo, kaukolämpö, 46 asuntoa, aurinkosähkö 20 kWp+ hyvityslaskenta (taloyhtiötaso)

Kiinteistösähkö n. 27 MWh/v
Aurinkosähkön tuotanto n. 15 MWh/v

Huoneistosähkö yht. n. 65 MWh/v 
Ylijäämä tuotanto n. 0,8 MWh/v

Asuntotaso?



Tietoa, taitoa, osaamista*?

” Tiedämme ja 
osaamme”

12 %

Ei samaa eikä eri 
mieltä 61 %

”Emme tiedä mistä 
aloittaa”

18 %

”Jää muiden 
pakollisten asioiden 

jalkoihin”

25 %

*) Poimintoja Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokyselystä 
Kysely toteutettiin 25.5.-9.6.2022. Kyselyyn vastasi 2 931 vastaajaa, joista 61 prosenttia oli 

taloyhtiön hallituksen puheenjohtajia ja 31 prosenttia taloyhtiön hallituksen jäseniä.

Energiayhteisö
23 %

Melko tai erittäin tuttu 
käsite

Hyvityslaskenta
42 %



Tärkeitä asioita päätöksenteossa*

1. Luotettavuus

2. Eurot

3. Ympäristövaikutukset
Takaisinmaksuaika 

enintään
10 vuotta

64 %
Alhaiset 

elinkaarikust. 
tärkeä tai erittäin 

tärkeä

84 %

*) Poimintoja Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokyselystä 
Kysely toteutettiin 25.5.-9.6.2022. Kyselyyn vastasi 2 931 vastaajaa, joista 61 prosenttia oli 

taloyhtiön hallituksen puheenjohtajia ja 31 prosenttia taloyhtiön hallituksen jäseniä.



1 MVA

ALV Energia-
yhteisöt

Politiikka-
toimet

ASOYL
Yhtiö-

järjestys

Taloyhtiöt sähkönkäyttäjistä sähköntuottajiksi?
1. Ymmärrä asunto-osakeyhtiöiden 

ominaispiirteet

2. Puhu suomea, älä insinööriä

3. Euro on kova konsultti

4. Mahdollistava lainsäädäntö



”Your path you must decide.”
- Yoda

Apudia
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