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Aurinkosähkön ostamisen esteitä 
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•  Mikä	  on	  investoinnin	  kustannus	  ja	  takaisinmaksuaika?	  
•  Mitä	  oma	  aurinkosähköjärjestelmä	  tuo5aa?	  
•  Miten	  oma	  aurinkosähköjärjestelmä	  tulisi	  mitoi5aa?	  
•  Miten	  järjestelmä	  tulisi	  asentaa?	  
•  Pilaako	  paneelit	  rakennuksen	  julkisivun?	  
•  Ostaako	  energiayh;öni	  mahdollisen	  ylimääräisen	  

sähkön?	  
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•  Aurinkosähköjärjestelmä	  kanna5aa	  mitoi5aa	  niin,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
e5ä	  ylijäämää	  ei	  riitä	  myytäväksi.	  

•  Aurinkosähköjärjestelmistä	  on	  saatavissa	  runsaas;	  
tuotantodataa,	  joten	  esimerkkitaloja	  löytyy	  asiakkaan	  
päätöksenteon	  tueksi.	  

•  Ostaminen	  on	  asiakkaan	  kannalta	  helpointa,	  kun	  
aurinkosähköjärjestelmä	  toteutetaan	  avaimet	  käteen	  
periaa5eella	  =>	  asiakkaan	  ei	  tarvitse	  liikaa	  mieBä	  asioita	  
ja	  asennus	  on	  varmas;	  oikein	  tehty	  ja	  turvallinen.	  
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Järjestelmän	  hankinta	  on	  oltava	  helppoa	  ja	  yksinkertaista!!!	  
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Taustatiedot 

• Omakotitalo 180 m2 + talousrakennus 60 m2 

• Sähkönkäyttö 23800 kWh (2013) 
• Aurinkosähkö 3 kW, kolmivaiheinen järjestelmä 
• Investointi järjestelmään n. 5300 euroa (sis alv 24 %), 
• Asennus n. 2300 euroa (jälkiasennuksena) 
• Järjestelmän vuosituotanto noin 3000 kWh 

Aurinkosähköjärjestelmän tuotto 
 
• 2015 hinnoilla n. 368 euroa/vuosi 
• Ennuste: 10 vuoden kuluttua tuotto                                      
n. 450 euroa/vuosi 
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SUN-Brändin synty 
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Järjestelmän 
toimittaminen 

Järjestelmän 
suunnittelu 

Järjestelmätuki 

Avaimet 
käteen toimitus 

Mobiilii-
sovellus 



SUN-tuoteperhe 
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•  Vuokravoimalat	  
•  Ko;taloudet	  
•  Yritykset	  	  
•  Maa;lat	  
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