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Johdanto

 Työskentelen VTT:llä ja olen mukana Suomen Akatemian SET-

projektissa, www.smartenergytransition.fi 

 Olen juuri alkuvuonna suorittanut aurinkopaneelien omistajien 

haastattelututkimuksen – kerron tänään tuoreet tulokset
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Haastattelututkimus

 Haastateltu aurinkosähkön tuottajia (aurinkopaneelien omistajia) 

kokemuksistaan

 Omakotitaloasujia (jos yhtiömuotoisessa asuvia, niin vastaavat 

omasta talostaan itsenäisesti)

 Haastateltavien voimaloiden koot: 3,2–21 kWp. Hankinta 

tapahtunut 2013–2017.

 28 henkilöä, 30–73 v, kaksi naista, muut miehiä

 Käynti- ja puhelinhaastattelut, 0,5–2 h

 Tammi-maaliskuu 2018
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Aurinkopaneelien hankintatavat haastateltavilla

 Yhteistilaus, ”avaimet käteen”

 Yhteistilaus (erityisesti 

aurinkovirta.fi:n kautta), 

asennus itse

 Itsenäinen tilaus kotimaiselta 

firmalta, ”avaimet käteen”

 Itsenäinen tilaus, asennus itse

 Ainoa yhteiskunnan tuki: 

kotitalousvähennys 

asennustyöstä
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Millaisia aurinkopaneelien omistajat ovat 

keskimäärin?

 Keski-ikäisiä tai vanhempia

 Omistusasujia

 Hyvin koulutettuja

 Vakaassa taloudellisessa asemassa

 Energia-asioihin perehtyneitä

Ryhmittely

 Ympäristötietoiset

 Säästäväiset

 Keksijät/kehittäjät/kokeilijat

 Energia-asiantuntijat
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Haastateltavien kokemukset aurinkopaneeleista

 Yleinen tyytyväisyys hyvin korkea

 Sähköntuotanto vastaa arvioitua 

 Helppoutta arvostetaan: ei tarvitse tehdä 

mitään

 Järjestelmät toimivat ongelmitta ja ovat 

huoltovapaita 

 Monet pudottavat lunta niiden päältä

 Tuotantoa seurataan aktiivisesti eri 

sovelluksilla

 Monet päivittäin, jotkut jopa 10 kertaa päivässä

 Kulutusta siirretään tuotannon aikaan (ainakin 

pesu- ja astianpesukoneen käyttö), nk. 

”aurinkopyykki”
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Taloudelliset näkökohdat

 Investoinnin suuruus haastateltavilla 5000–30000 €

 Takaisinmaksuaikaa ei koeta järkeväksi tavaksi arvioida: ”mikä 

on keittiöremonttisi tai autosi takaisinmaksuaika?”

 Jos laskeneet takaisinmaksuajan, sanovat, että se on noin 15–

25 vuotta 

 Monet ajattelevat, että säästöä syntyy heti (ja tuotto korkeampi 

kuin pankkitilillä ja varmempi kuin rahastoissa)
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Mielihyvää omasta sähköntuotannosta

 ”Kun aurinko paistaa, niin on aina hyvä fiilis: taas tulee tuottoa.”

 ”Näkyy sähkölaskussa ja pienemmät CO2:t.”

 ”Ympäristönäkökulma. Suurta tyytyväisyyttä, että itse kykenee 

tekemään jotain. Ja antamaan esimerkkiä.”

 ”Pioneerina oleminen. Voi viestittää faktaa: tulkaa katsomaan.”

 ”Helppous. Helposti tulee. Ei tarvitse tehdä mitään. Jos polttaa 

jotain, joutuu tekemään. Energia tulee huomaamatta, 

vaivattomasti ja puhtaasti.”

 ”Oma rakentelu ja sen tulokset. Omaan ammattiin liittyvä 

seuraaminen. Tuttavien kanssa kun keskustelee, ei pahenna mun

mainetta, kun vähennän päästöjä.”

 ”Ei koko ajan energiayhtiön talutusnuorassa, vaikka ei 

energiayhtiöstä kokonaan irti pääsekään.”
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Mitä tulette haluamaan sen jälkeen, kun 

aurinkopaneelit on hankittu? 

 Haluatte lisää paneeleita (”niin paljon kuin katolle mahtuu”)

 Haluatte parantaa kotiautomaatiota (”omakäyttöaste ylös”)

 Haluatte sähköauton (”ilmaista ajoa omalla sähköllä”)

 Ja ehkä kiinnostutte myös energiapolitiikasta
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Yhteenveto haastatteluista

 Tyytyväisyys aurinkopaneelien hankintaan ja niiden toimintaan 

hyvin korkea

 Haastateltavat ovat saaneet tarvitsemaansa tukea 

yhteistilauksista (kun vetävä taho on ollut puolueeton ja 

asiantunteva)

 Aurinkopaneelien taloudellinen kannattavuus ei erityisen hyvä…

 …mutta aurinkopaneelit tuottavat monenlaista mielihyvää: 

 Kiva harrastus, puhdasta energia, pienentynyt sähkölasku, 

pienempi riippuvuus sähkölaitoksesta, mahdollisuus toimia 

esimerkkinä muille ja jakaa tietoa…



Kiitos!


