
Aurinkosähköinvestoinnin 

kannattavuus maitotiloilla 



Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti 

alueen 21 kuntaa. Olemme siis alueen asukkaiden omistama ja aito lähienergian tuottaja. 

Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme noin 500 ammattilaisen yhteisön, 

jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki. Vuoden jokaisena päivänä. 

Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen perinteisiin energia-

palveluihin mahdollistaa entistä parempia palveluja. Näiden kehittämisessä haluamme 

olla suunnannäyttäjä.  

 

Energian ja informaation 
Innovatiivinen yhdistäjä 



Omistajina 21 toimialueemme kuntaa 

Omistusosuudet yht. 100 % 

Kuopio  

Lapinlahti  

Iisalmi  

Kiuruvesi  

Varkaus  

Suonenjoki  

Leppävirta  

Pieksämäki  

Siilinjärvi  

Pielavesi  

Sonkajärvi  

Rautalampi  

Juankoski  

Vieremä  

Rautavaara  

Vesanto  

Konnevesi  

Tervo  

Keitele  

Hankasalmi  

Äänekoski 

Kaukolämmön 

erillistuotantoa 

Lämmön ja sähkön 

yhteistuotantoa 

Vesivoiman tuotantoa 



Perustietoa 

aurinkosähköstä 



Aurinkosähköpotentiaali 

Lähde: Richard Perez & Marc Perez –Fundamental Look at Energy  Reserves for the Planet 

”Auringosta säteilee 

maapallolle 14,5 

sekunnissa yhtä  

paljon energiaa kuin 

ihmiskunta käyttää 

vuorokaudessa.”  

 
Ramez Naam, 

Scientific American 

Aurinkosähköpotentiaali on valtava ja se  

meidän kannattaa hyödyntää myös Suomessa! 



Aurinkoenergia Suomessa ja Euroopassa 
Vuotuinen auringon  

säteilymäärä Euroopassa.  

Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoenergiaa saadaan  

lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa! 

 

 

Käytännössä 10 kWp aurinkosähköjärjestelmä tuottaa 
vuodessa noin 8 500 kWh sähköä. 
 



Aurinkosähkön hyödyt 

Tuota itse osa käyttämästäsi sähköstä  

omalla voimalaitoksella: 

• Pienennä sähkölaskua → Lisää taloudellista liikkumavaraa ja parantaa 

maatilojen kannattavuutta 

• Lisää energiaomavaraisuutta 

 

Helppo ja vaivaton 

• Savon Voiman ”Avaimet käteen” –paketti on helppo ja turvallinen tapa 

hankkia aurinkovoimala 

• Aurinkosähköjärjestelmä on käytännössä lähes huoltovapaa 



Aurinkosähkön hyödyt 

Ympäristöarvot 

• Säästöt hiilidioksidipäästöissä, tuotanto on päästötöntä! 

• Sähkön ominaispäästö 278 g/kWh,  

• 10 kWp voimalan hiilidioksidisäästö noin 2 350 kg/vuosi 

• Vastaa noin 18 000 km autoilua 

 

Taloudellisesti kannattavaa 

• Maatiloilla aurinkosähköjärjestelmä on erittäin kannattava → Investointeihin 

40 % investointituki ja sopivaa kattopintaa on usein hyvin tarjolla. 

• Sijoitetun pääoman tuotto 6-9 % nykyisellä sähkönhinnalla. Tuotto on   

kustannussäästöä ja siten verotonta. 

• Sähkön kokonaishinta nousee pitkällä tähtäimellä ja investoinnin  

kannattavuus paranee entisestään. 



Aurinkosähköjärjestelmän edut 

• Alkuinvestoinnin jälkeen ei juurikaan huoltokustannuksia 

• Toimintavarmuus on erinomainen, esim. ei pyöriviä kuluvia osia 

• Savon Voiman tuotteilla pitkät takuut 

• Äänetön ja saasteeton 

• Sulautuu nätisti rakennettuun ympäristöön 

• Laajennettavissa helposti 

• Nopea asennus ja käyttöönotto 

• Soveltuu kaikille kattotyypeille 

• Nostaa kiinteistön arvoa 

 



Savon Voiman 

aurinkosähkö- 

tuotteet 



Savon Voimalta saat aurinkosähkö- 
järjestelmän ”Avaimet käteen” -pakettina 

Kattava kokonaistoimitus: 

• Järjestelmän kokonaissuunnittelu 

• Rakentamiseen tarvittavien lupien selvittäminen 

• Avustamme investointituen hakemisessa 

• Järjestelmän asennus sisältäen kaikki sähkötekniset työt 

• Järjestelmän liittäminen sähköverkkoon 

• Laitteiston käyttökoulutus sekä työkalut sähkötuotannon seuraamiseen 

• Sopimus ylijäämäsähkön ostamisesta ja verkkosopimus 

• Takuut laitteistolle ja asennustyölle 

• Asiantuntija-asiakaspalvelu 

 

 

Savon Voima tarjoaa pitkäaikaista energiakumppanuutta! Ei pelkkä 

järjestelmätoimittaja. 



YritysVoima ja TilaVoima 

• Maatilojen aurinkosähköjärjestelmät suunnitellaan aina tapauskohtaisesti 

• Suunnittelukäynnin perusteella tehdään tarjous 

                 



YritysVoima ja TilaVoima 

• Asennus 2 vuotta 

• Kiinnitysjärjestelmät takuu 10 vuotta 

• Invertteri 10 vuotta yrityskäytössä 

• Aurinkopaneelit takuu 15 vuotta 

• Laitteen rikkoontuessa takuuvaihto on asiakkaalle maksuton 

Savon Voima antaa seuraavat takuut 



YritysVoima ja TilaVoima 

• Toimipisteemme sijaitsee Toivalassa osoitteessa Kapteeninväylä 5 

• Palvelemme sinua toimipisteessämme ma–pe klo 8–16 tai sovitusti 

• Asiakaspalvelumme on auki ma–pe klo 8–20 ja la klo 10–16 

• Nettisivuillamme voit jättää myös soittopyynnön 

aurinkosähköasiantuntijoillemme 

Asiakaspalvelu auttaa 



Miksi Savon Voima 

• Luotettava iso toimija 

– Laadukkaat Suomen sääoloissa toimivat järjestelmät 

– Ammattitaitoinen suunnittelu- ja asennushenkilöstö 

– Takuu toimii 

– Helposti tavoitettava 

• Savon Voima tarjoaa pitkäaikaista energiakumppanuutta 

– Kattavat palvelut koko voimalaitoksen elinajan, ei pelkästään 

järjestelmätoimittaja 

– Tuotetun sähkön osto 

– Kattavat kulutuksen ja tuotannon seurantajärjestelmät: sähkön kulutus, 

kokonaistuotanto, tuotannon oma käyttö, tuotetun sähkön myynti Savon 

Voimalle  

 

 



Näin hankit 

aurinkovoima- 

järjestelmän 



YritysVoima ja TilaVoima 

1. Tarjouspyyntö Savon Voimalle (nettisivut, soitto tai sähköposti asiakaspalveluun) 

2. Savon Voima määrittelee toiveet huomioiden asiakkaalle parhaiten sopivan 

aurinkosähköjärjestelmän 

3. Suunnittelukäynnillä varmistetaan järjestelmän asennettavuus ja järjestelmän 

lopullinen hinta 

4. Investointituen hakeminen. Savon Voima avustaa tarvittaessa. 

5. Järjestelmän tilaus 

6. Savon Voima selvittää rakentamiseen tarvittavat luvat ja avustaa lupien hankinnassa 

7. Aurinkosähköjärjestelmän toimitus 

8. Aurinkosähköjärjestelmän asennus ja käyttöönotto 

9. Asiakkaan opastus 

10. Tuotantosopimus ja tuotannon sähköverkkosopimus kuntoon 

 

Aurinkovoimalan tilaus ja toimitus 



Tarjouspyyntö 

Nettisivuillamme lomake 

www.savonvoima.fi/aurinkosahko 

Soitto asiakaspalveluumme: 

Asiakaspalvelun aukioloajat: 

•Arkisin klo 8–20 

•Lauantaisin klo 10–16 

•puhelinnumero 0800 301 40 

Sähköposti: 

asiakaspalvelu@savonvoima.fi 

 

http://www.savonvoima.fi/aurinkosahko


Tilaa aurinkosähkö-uutiskirje 

• Tilaa veloituksetta Savon Voiman aurinkosähkö-

uutiskirje sähköpostiisi. Sähköisessä uutiskirjeessä 

saat aina tuoreimmat tiedot aiheesta. 

• Uutiskirjeen tilauslomakkeen löydät nettisivuiltamme. 

 www.savonvoima.fi/aurinkosahko 



Kiitos! 

 
    
   Antti Martikainen 

   Aurinkosähkö tuotevastaava 

   puh.nro. 044 723 7102 

   email. antti.martikainen@savonvoima.fi 


