
Opas aurinkosähkön 
hyödyntämiseen

O P A S :  O M A K O T I T A L O T  J A  V A P A A - A J A N  A S U N N O T



Tarjoamamme 

aurinkosähköjärjestelmä 

on toimintavarma ja sinun 

kannaltasi vaivaton. 



Aurinko tarjoaa loputtomasti energiaa – 
me tarjoamme keinon sen hyödyntämiseen
Aurinkosähkö on nykyaikainen, yleistynyt ja eko-

loginen ratkaisu energian tuottamiseen. Panee-

lien näkee usein koristavan kesämökkien ja erä-

maakohteiden lisäksi omakotitalojen kattoja. Pe-

rinteisesti aurinkosähköä on hyödynnetty siellä, 

minne verkkosähkö ei ole yltänyt. Nykyään vas-

tuulliseen valintaan päädytään useista perustel-

luista syistä.

Meidän tarjoamamme aurinkosähköjärjes-

telmä on toimintavarma ja sinun kannaltasi 

vaivaton. Täytämme järjestelmällämme talou-

tesi yksilöllisen sähköntarpeen. Asennustyö 

valmistuu useimmiten yhdessä päivässä ja 

se onnistuu ympäri vuoden. Aurinkosähköjär-

jestelmän asentaminen ei vaadi rakennus- tai 

toimenpidelupaa.



Auringonsäteilyn määrä 

on Suomessa lähes samaa 

suuruusluokkaa kuin Keski-

Euroopassa.



Tiesitkö tämän auringosta?
Aurinko on keskikokoinen ja -ikäinen lähitäh-

temme, joka  tuottaa enemmän energiaa kuin 

maapallolla tarvittaisiin.  Aurinko on merkittävä 

ja ehtymätön energianlähde myös pohjoisessa 

kotimaassamme – auringonsäteilyn määrä on 

lähes samaa suuruusluokkaa kuin Keski-Eu-

roopassa. Ainoastaan vuoden pimeimpinä ai-

koina, marras-helmikuussa, auringon ollessa 

matalalla energiaa ei saada juurikaan talteen. 

Auringon energia muodostuu lämpöydinreak-

tiossa, jossa neljästä vetyatomista muodostuu 

yksi heliumatomi. Ylijääneestä massasta muo-

dostuu energiaa, joka säteilee auringosta pois 

päin.  Säteily on täysin ilmaista ja järjestel-

mämme avulla sinäkin pääset hyötymään 

siitä!

Aurinko tuottaa enemmän energiaa kuin 
koko maapallolla tarvittaisiin yhteensä





Näin aurinkopaneeli toimii
Aurinkopaneeli muuttaa auringon säteilyenergian sähkövirraksi seu-

raavalla tavalla. Fotoni, joista auringon säteilemä energia koostuu, osuu 

paneeliin. Törmäyksen ansiosta negatiivisesti varautuneet elektronit ir-

toavat atomeistaan ja alkavat virrata vapaasti. Kyseisen seurauksena 

aurinkokennojen virtajohtimiin muodostuu sähkövirtaa.

Aurinkopaneelin huolto ja kunnossapito on vaivatonta: useimmiten 

pelkkä sade riittää pitämään paneelin puhtaana.



Tarjoamme kokonaisvaltaisen 
palvelukokemuksen
Aurinkopaneelin asentaminen on mahdollista 

sekä uuteen että vanhaan taloon. Asennus on-

nistuu ympäri vuoden, ja useimmiten se kestää 

vain yhden päivän. Asennustyö ei vaadi ra-

kennus- tai toimenpidelupaa. Asentaminen on 

sallittua vain luvan saaneille toimijoille – kuten 

meille. 

Asentamamme aurinkosähköjärjestelmät eivät 

käytännössä vaadi huoltoa tai kunnossa-

pitoa, koska ne toimivat täysin automatiikalla.  

Paneelimme ovat pitkäikäisiä, ja tarjoamme niille 

25 vuoden toimintatakuun.

Aurinkosähköjärjestelmän avaimet 
käteen -palvelu käsittää 

 � aurinkopaneelit, invertterin, kattokannakkeet 

ja -kiinnikkeet, kiinnitystarvikkeet, asennus-

profiilit, kaapeloinnit ja erotuskytkimen

 � rahdin, asennuksen, käyttöönoton  

ja mittauspöytäkirjan

 � ilmoituksen verkkoyhtiölle mikrotuotanto- 

laitoksen käyttöönotosta

 � jätteiden poiskuljetuksen.   

Tämän miellyttävämpää ja helpompaa aurinkosähköön siirtyminen ei ole koskaan ollut!



Paneelimme ovat 

pitkäikäisiä, ja tarjoamme 

niille 25 vuoden 

toimintatakuun.





Loistavia etuja 
aurinkosähköjärjestelmästämme
Kun olemme asentaneet aurinkosähköjärjestelmämme  

kotiisi tai vapaa-ajan asuntoosi, se:

 � tuottaa huomattavan osan 

energiantarpeestasi 

 � on mitoitettu juuri kiinteistösi tarpeisiin

 � maksaa itsensä takaisin ja jopa säästää 

rahaa (ei sähkön siirto- ja tuottomaksuja) 

 � on äänetön, huoltovapaa ja 

hiilidioksidipäästötön

 � voi tuottaa ylijäämäsähköä, jonka voit 

myydä sähkönmyyjällesi

 � tekee kiinteistöstäsi nykyaikaisemman, 

ekologisemman, riippumattoman ja 

omavaraisemman

 � tuo elämääsi iloa ja valoa. 



Miten ylijäämäsähköä myydään?
Aurinkopaneelisi tuottaa ylijäämäsähköä toden-

näköisesti kesäisin, kun päivän pituus on Suo-

messa keskimäärin noin 21 tuntia. Kun aurin-

kosähköjärjestelmäsi on liitetty sähköverkkoon 

ja sinulla  on sopimus ylijäämäsähkön myymi-

sestä, ansaitset rahaa myymällä energiaa säh-

könmyyjällesi. Itse tuotetusta aurinkosähköstä 

ei tarvitse maksaa sähköveroa.



Miksi paneeleja ei asenneta  
koko katon täydeltä?

Aurinkovoimalan kannattavuudessa merkit-

tävin tekijä on oikea mitoitus. Käytämme siinä 

asiantuntijoiden laskelmia ja mitoitamme jär-

jestelmän juuri sinun kiinteistöllesi ja sähkönku-

lutuksellesi sopivaksi. Näin järjestelmä tuottaa 

maksimaalisesti energiaa, ja sähkön ostotarve 

sähköyhtiöstä minimoidaan.



Tulevaisuudessa 
aurinko on tutki- 

tusti 2 edullisin 
energianlähde



Valoisaa tulevaisuutta!

Lämpimin terveisin,  

Pokas Oy

Aurinkosähkön tulevaisuus
Sähkön siirtohintojen odotetaan nousevan jopa 40 % vuoteen 2028 mennessä. Hintojen 

nousun syy on se, että sähköverkkoihin joudutaan tulevina vuosina investoimaan arviolta 

jopa 9,5 miljardia euroa.1 Tulevaisuudessa aurinko on tutkitusti edullisin energianlähde2.

Aurinkosähköön siirtyminen on paitsi vastuunkantoa myös ennakointia ja varautumista 

siihen, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä on välttämätöntä vähentää. Aurinkoener-

gian tuottaminen on lähes päästötöntä, ja siinä kehitytään jatkuvasti. Jo nyt auringosta 

saadaan niin paljon energiaa, että sitä kannattaa hyödyntää. Aurinkosähköön siirtyminen 

on siis järkevää nyt ja tulevaisuudessa. 

1. Lähde: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sahkon-siirtohinnoissa-jopa-40-prosentin-korotuspaine-investointi-
tarve-verkkoihin-9-5-miljardia-euroa/55118656-fbbf-43d9-8962-c6c38e723b15?ref=email:55ce

2. Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-8554775
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