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25-1000KM

Tontin raja ei saa olla 
kuin vanha valtion raja

SUURI HAASTE
- miten yli 2 miljoonaa kerrostaloasukasta saadaan miettimään omaa energiakulutustaan?

- vastaus on tietysti oma tuotanto, yksinkertainen toimintatapa, mittaaminen ja kannustavuus



E-LUKU- SEKÄ NETTONOLLAENERGIARAKENTAMINEN - konseptikuvaus 

25-1000KM

Tuotettu uusiutuva energia syötetään 
paikallisen energiayhtiön verkkoon 20kV-
liittymän kautta. 
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Etätuote.u energia
• Aurinkovoimaa, tuulta tai muuta täysin 

uusiutuvaa. 

• SijainF voi olla missä tahansa Suomessa

• Ei omia siirtoyhteyksiä vaan energia 
siirretään kiinteistöjen käyHöön 
verkkoyhFöiden kauHa

• SidoHu sopimuksellisesF kiinteäksi osaksi 
asunto-osakeyhFö kiinteistöä

• Voimalaitos toteutetaan osana 
kiinteistöinvestoinFa (Laitosinvestoinnit 
rakennuskustannuksissa)
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Kiinteistöt A, B ja C
• Omistavat tuotanto osuuden uusiutuvan 

energian voimalaitoksesta 
• Kiinteistössä on normaali paikallisen 

energiayhtiön sähköliittymä
• Kaukolämpö tai maalämpö
• Etätuotettu energia ”netoitetaan” käyttöpaikoille 

As Oy ja asukkaat
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Maksan nyt 
16c/kWh

Ympäristöystävällisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemista

• Asunto-osakeyhFöiden käyHöpaikoilta sekä tuotantopaikalta kerätään dataa tutkijoiden ja 
kehitysyhteisöjen hyödynneHäväksi. 

• Hanke osallistuu Smart Tampere EU- hankkeeseen
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E-LUKU- SEKÄ NETTONOLLAENERGIARAKENTAMINEN
Konseptikuvaus 

TOTEUTUSMALLI 
Tuotanto: Ilokkaanpuiston kiinteistöille rakennetaan oma aurinkovoimala, joka  sopimusrakenteella on kiinteä osa asunto-
osakeyhFöitä ja voidaan näin oHaa huomioon E-luku laskennassa. Aurinkovoimalan kiinteistö sijaitsee Teiskon alueella, 
joka on noin 25 kilometrin päässä Ilokkaanpuiston asuinalueesta. Aurinkovoimalan nimellisteho on noin 1,1MWp 
(tarkentuu suunniHeluprosessin aikana)

Siirto- ja jakelu: Aurinkovoimalaitoksen kokonaistuotanto siirretään Tampereen sähköverkkoon 20kV liiHymän kauHa 
voimassa olevan verkkopalveluhinnaston mukaisesF. 

Hyödyntäminen kulutuksessa: Tampereen sähkölaitos siirtää omatuotannon asunto-osakeyhFöiden sekä 
asuntohuoneistojen käyHöpaikkojen kulutukseen, jolloin se vähentää näiden omaa energiakustannuksia. Jokaisella 
asunto-osakeyhFöllä sekä huoneistolla on oma tuotanto-osuus, joka hyvitetään näiden sähkönkäyHöpaikkojen 
kulutuslaskuissa. 



OSTAN ASUNNON KOIVISTONKYLÄSTÄ 
– mitä minä hyödyn? vai hyödynkö?

MINÄ
MINÄ
MINÄ

Maksan hiukan
korkeampaa
perusmaksua

Olen sopinut
sähköenergian
hintani 5 vuodeksi
(markkinahinta)

Maksan normaalin
sähkön siirtohinnan
(perusmaksu, sähkö-
vero plus alv)

Olenkin ostanut 47 neliön
asunnon lisäksi paneeleita
aurinkovoimalasta – samalla kaupalla

Oman ”voimalani” tuoHoarvio on
1440 kWh/v (30 kWh per huoneistoneliö)

1440 kWh saakka
maksan vain siirto-
maksua

Ylittävältä osalta
maksan myös 
energiasta

Mikäli alitan 1440 kWh
vuotuisen kulutuksen
- hyöty koko taloyhFölle

Jatkossa hyöty kenFes
Itselleni – houkuHelee
hankkimaan lisää paneeleja



HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE - HYÖTYÄ MINULLA

Helpoin tapa saada taloyhFö 
A-energialuokkaan

TuoHaa runsaasF uuHa 
hajauteHua sähköntuotantoa

Helpoin tapa saada taloyhFö
hiilineutraaliksi

Herättää kiinnostukseni
energian säästöön

Tuotan omaa CO2-vapaata
energiaa - ilmastoteko

Minun on helppo ostaa lisää 
omaa puhdasta tuotantoa –
vain napinpainallus riiHää

Pienennän omaa sähkölaskuani

Nostaa taloyhtiön arvoa


