
AAMUYHDEKSÄSTÄ ILTAYHDEKSÄÄN

Päijät-Hämäläinen perhe päätyi 
aurinkoenergian valjastamiseen 
talouden käyttöön, kun ison 
omakotitalon, kotitoimiston ja 
kuuden hengen sähkön tarve ja 
alati nousevat siirtohinnat 
alkoivat tuntua 
kohtuuttomilta. Ja kun 
hommaan ryhdyttiin, päätettiin 
panostaa laatuun.

Kaikki sai alkunsa Päijät-Hä-
meen energianeuvonnan ku-
luttajille suunnatussa asiakasil-
lassa, johon Lahden seudulla 
asuvan perheen äiti lähti uteliai-
suudesta kuulemaan aurinko-
sähkön mahdollisuuksista. Tilai-
suudessa oli puhumassa Naps 
Solarin myyntijohtaja Markus 
Andersén. Yrityksen neljänkym-
menen vuoden kokemus asiasta 
ja Andersénin selvät vastaukset 
yleisön esittämiin kysymyksiin 
tekivät toimittajana 
työskentelevään äitiin 
vaikutuksen.
Vei kuitenkin reilun vuoden, 
ennen kuin äidin yksittäisestä 
tuuminnasta siirryttiin koko 
perheen toimintaan. Tänä 
aikana vanhemmat 
keskustelivat asiasta, lukivat 
aiheesta kirjoitettuja artikkeleita 
ja seurasivat tekniikan 
kehittymistä laitevalmistajien 
sivuilta.

Syynä kasvavaan kiinnostuk-
seen oli talouden sähkönkulu-
tus, joka oli ollut enimmillään 
jopa 40 000 kWh vuodessa. Koti, 
350-neliöinen kivitalo, lämpe-
nee maalämmöllä, mutta sen 
pumpun ja käyttöveden vastus 
kuluttavat sähköä. Muu kulutus 
syntyy lähinnä kuusihenkisen 
perheen arjen pyörityksestä ja 
viihtymisestä lemmikkeineen. 
Lisäksi sähköä menee kahden 
hengen kotitoimiston tarpeisiin. 
Kun isoihin sähkölaskuihin lisäsi 
vielä uutisen sähkön siirtohin-
tojen noususta, vanhemmat 
laittoivat yhteistuumissa yhtey-
denottopyynnön Naps Solarin 
nettisivujen kautta.

Paneeleilta haluttiin 
laatua

Naps Solarin jälleenmyyjän, 
Playgreen Finlandin kanssa so-
vittiin tapaaminen, jossa myyjä 
voi kartoittaa kohteen ja esitellä 
aurinkoenergian laitevaihtoeh-
toja. Selvisi, että omakotitalon 
yli puolen hehtaarin avara tontti 
tarjoaa järjestelmälle hyvät edel-
lytykset. Ilmansuunnatkin ovat 
hyvät – aurinko paistaa katolle 
aamuyhdeksästä iltayhdeksään. 

Muutamien erilaisten toimitussi-
sältöjen vertailun jälkeen perhe 
päätyi hankkimaan laadukkaan, 
8,54 kWp Premium -aurinko-
paneelijärjestelmän. Valittujen 
Saana-aurinkopaneelien valmis-
tuksessa on otettu huomioon 
Pohjolan erityisolosuhteet, joten 
ne kestävät lumi- ja jääkuor-
mat sekä toimivat matalassakin 
valossa. Saanan takuuaika on 
myös huippuluokkaa, 26 vuotta, 
ja paneelien elinkaareksi voi-
daan laskea jopa 35–40 vuotta. 
Laatua haluttiin myös muilta 
osin: pakettiin valitun 10 kW:n 
SMA-invertterin takuuaika on 
5 vuotta ja kattomekaniikan ja 
asennuksen 10 vuotta.
Sopivaksi paneelien määräksi 
laskettiin 28 kappaletta. Etenkin 
perheen äidille oli merkittävää, 
että järjestelmän ulkoasussa 
otetaan huomioon talon ark-
kitehtuuri. Saana-aurinkopa-
neelien musta yleisilme sopii 
talon mustalle peltikatolle hy-
vin. Sovittiin myös, että sininen 
invertteri sijoitetaan talon sisälle 
tekniseen tilaan mahdollisim-
man lähelle sähköpääkeskusta, 
vain aurinkosähköjärjestelmän 
pääkytkin jää näkyviin ulkosei-
nälle. Näin kokonaisuus näyttää 
hillityn tyylikkäältä.

Lisäksi asennus talon konesau-
matulle peltikatolle on helppoa 
muihin materiaaleihin verrat-
tuna. Talossa oli valmiina myös 
kaksisuuntainen sähkömittari, 
joka mahdollistaa ylijäämäsäh-
kön myynnin sähköyhtiölle.



Seuraaminen 
onnistuu älylaitteella

Kuusi viikkoa aurinkopaneelien 
tilaamisesta saapui sekä toimi-
tus että asennustiimi. Kolmihen-
kinen porukka teki töitä kaksi 
päivää, joista ensimmäisenä 
sijoitettiin paneelit katolle ja 
toisena keskityttiin sähköasen-
nuksiin. Käyttöönopastuksessa 
perhe sai kuulla, että invertterin 
näytöstä voi seurata hetkellistä, 
päivittäistä tai kumulatiivista 
sähköntuottoa. Nyt, kun laite on 
kytketty myös internetiin talon 
lähiverkon avulla, seuranta on-
nistuu myös etäältä älylaitteen 
avulla. Tätä varten perheen mie-
het latasivat puhelimiinsa Sunny 
Portal -sovelluksen.
Kerätystä datasta on selvinnyt, 
että vuoden 2018 poikkeuksel-
lisen aurinkoisen toukokuun 
aikana järjestelmän tuotto on 
ollut 1 300 kWh eli noin 45 kWh 
per vuorokausi. Parhaimmillaan, 
yksittäisenä hetkenä tuotto on 
ollut jopa 6,5 kW. 

Energiantuotto lopahtaa heti, 
jos vaikka ison puun varjo lan-
keaa paneeleille. Niiden sijoitus 
katolle kannattaakin miettiä 
huolella tai vaikka harventaa 
puustoa tarvittaessa, perhe 
vinkkaa. Tänä vuonna on myös 
ollut runsaasti siitepölyä ilmas-
sa, joka paneeleille laskeutues-
saan heikentää osaltaan säh-
köntuottoa. Jos ajankohta on 
pitkään poutainen, voi miettiä 
paneelien pinnan huuhtomista 
puutarhaletkun avulla.

Tietoisuus kasvaa
Aurinkosähkön täysi hyödyn-
täminen on vaatinut perheeltä 
opettelua. Esimerkiksi pyykki- ja 
tiskikoneet käyvät nyt keskellä 
päivää, kun ne ennen käyn-
nistettiin vasta illalla. Perheen 
verrattua sähkön oston tilannet-
ta vuoden takaiseen, selvisi, että 
samaan ajankohtaan talouteen 
ostettiin sähköä nyt 1 000 kWh 
vähemmän. Myyntiin jäi 630 
kWh. Tätä varten perheellä on 
sopimus LE-Sähköverkon kans-
sa, sähkön ostajana on Lumo 
energia. Odotukset myynnistä 
saatavien tulojen osalta eivät 
ole suuret, sillä perhe on tie-
toinen markkinahinnasta ja 
myyntitulosta suoritettavasta 
verosta. Järjestelmä onkin han-
kittu nimenomaan perheen 
omaa energiatarvetta täyttä-
mään – jopa kasvavaa sellaista. 
Tämän vuoksi mukaan haluttiin 
mahdollisuus laajentaa kokonai-
suutta tulevaisuudessa pelkkiä 
paneeleita lisäämällä noin 13 
kW:iin asti. Invertteriin haluttiin 
myös varaus Smart home -akku-
liitännälle. Melko hintavan akun 
hankinta jätettiin myöhemmäk-
si. Akun avulla voidaan jatkossa 
tasapainottaa sähkön tuoton ja 
tarpeiden eroja eri ajankohtina.

 

Perhe myöntää, että kertainves-
tointina tällainen hankinta on 
tavalliselle kotitaloudelle merkit-
tävä. Aurinkosähköjärjestelmää 
täytyykin pystyä hyödyntämään 
useita vuosia, jotta se maksaa 
itsensä pois. Tosin uudehkon 
omakotitalon omistajina he 
näkevät, että se myös nostaa 
osaltaan kiinteistön arvoa. Kiin-
nostus aurinkopaneeleita koh-
taan on ainakin ollut runsasta. 
Niin naapurit ja kuin satunnaiset 
ohikulkijatkin ovat tulleet kysy-
mään kokemuksia, joita perhe 
on myös mielellään kertonut 
heille.
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