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2050 Hiilineutraali Helsingin Energia

2020 Uusiutuvia 20 %
• uusiutuvan osuus energian tuotannosta ja hankinnasta 20 % (nyt 6 %)

• kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 1990 verrattuna - 20 % (mahd. – 30%)

2015 Kaupunginvaltuusto päättää jatkosta

2014 Hanasaaressa ja Salmisaaressa 5–10 % biomassaa

2013 Pelletinpolttokoe jatkuu, selvitetään biomassaa, biokaasua ja
merituulta

Kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

(*  Kaupunginvaltuuston päätös 18.1.2012



Aurinkosähkön tuotanto Euroopassa vs. potentiaali

Tuet vaikuttaneet vahvasti
tuotantokapasiteetin
rakentamiseen

Syöttötariffit pienentymässä

Suomen kapasiteetti 2012: ~10 MW

© BBSR Bonn 2011
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1204988/BBSR
/EN/SpatialDevelopment/SpatialDevelopmentEurope
/AnalysesSpatialDevelopment/Projects/Photovoltaic/
Images/Map__solar,property=poster.gif

Database_European Spatial Monitoring System, Sources:
Global radiation; JRC-Photovoltaic Geographical Information
System – PVGIS European Communities, 2001-2008 ;
Photovoltaic plants: PVRESOURCES ;  Geometrical database:
GfK GeoMarketing



Saksan aurinkosähkötuotanto 30.4.2013 klo 12:00

Suomen eteläosien
kokonaisvuosituotanto samaa
suuruusluokkaa Pohjois-
Saksan kanssa

Leveysasteita kompensoi
kesäajan pidempi valoisa aika
& viileämpi sää

Saksan kokonaiskapasiteetti
32,7 GW vuonna 2012
http://www.sma.de/en/company/pv
-electricity-produced-in-
germany.html



Aurinkosähköpotentiaali
Suomessa

Yearly electricity generated by 1 kWp system
with performance ratio 0,75 [kWh/kWp]

Etelä-Suomen osalta vuosituotto
optimisuuntauksella 900 kWh / a

Authors: M. Suri, T. Cebecauer, T. Huld, E.D. Dunlop

PVGIS ©  European Communities, 2001-2008

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Yearly sum of global irradiation  [kWh/m2]



Espoon kaupunki edistämässä uusiutuvan energian
tuotantoa
• Espoon vuotuinen
aurinkoenergiapotentiaali olemassa olevista
kattorakenteista SEES analyysin mukaan
650 GWh sähköä vuodessa varjostukset ja
ilmasto huomioiden

~ vuoteen 2010 suhteutettuna 30 % koko
Espoon sähkönkulutuksesta

Espoon aurinkosähkökartta

http://dl.dropbox.com/u/13945203/SolarMap.html



Kuluttajan mahdollisuuksia aurinkoenergiaan
Omakotiasukas

oma aurinkosähköjärjestelmä kotiin tai
mökille sähkön käytön mukaan mitoitettuna

• Tuotepaletissa

Aurinkosähköjärjestelmät 1–11 kWp (*

Ylijäämäsähkön ostosopimus

*) kWp - huipputeho



Kuluttajan mahdollisuuksia aurinkoenergiaan
Kerrostalo- / rivitaloasukas

Kiinteistön sähkönkäytön
mukaan mitoitettu
aurinkosähköjärjestelmä talo-
/kiinteistöyhtiölle

• Huoneistokohtaiselle,
asukkaan omalle sähkönkäytölle
ei vielä kustannustehokasta
ratkaisua

Ympäristöpennisähkö
• kohde kartoituksessa
Ylijäämäsähkön
ostosopimus



Kuluttajan mahdollisuuksia aurinkoenergiaan
Yritys

Aurinkosähköjärjestelmä
mitoitettuna kiinteistön
sähkönkäytön mukaiseksi

Vaihtoehtoisesti tuotantoa
myyntiin

• Sertifiointimahdollisuus
esim. Ympäristöpennin alla



Miten alkuun?
Aurinkosähkökatselmus

Kohteen soveltuvuus
aurinkosähkön tuotantoon

• Kohdekohtainen mitoitus mm.

kohteen oma sähkönkäyttö

käytettävissä oleva pinta-
ala, varjostus, ilmansuunta,
asennuskulma

kiinnitysrakenteet



Kiitos!


