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Keravan Energia on 
energiakonserni

Keravan Energia Oy, emoyhtiö

• Keravan kaupunki 96,5 %

• Sipoon kunta 3,5 %

Sipoon Energia Oy, tytäryhtiö 

(ent. Etelä-Suomen Energia Oy)

• Keravan Energia 100 %

Keravan Lämpövoima Oy, tytäryhtiö

• Keravan Energia 100 %



Pääliiketoiminnot
Sähkön myynti

Keravan Energia Oy: koko Suomi

Sipoon Energia Oy: Sipoo ja Itä-Helsinki

Sähkön siirto 

Kerava 31 km2

Sipoo ja Itä-Helsinki 362 km2

Kaukolämpö Kerava ja Sipoo

Maakaasu Kerava ja Sipoo
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2017 2016 2015

Liikevaihto M€ 65 64 63 

Sähkön myynti GWh 603 567 546

Sähkönsiirto GWh 538 521 493

Kaukolämmön myynti GWh 375 375 362

Henkilöstön määrä 67 90 83



Aurinkopaneelien kytkeminen sähköverkkoon

• Kytkentä voidaan tehdä, kun
• paneelit täyttävät standardin EN 50438 vaatimukset

• asennuksen tekee asiantunteva sähköurakoitsija

• automaattinen irtikytkentä vikatilanteessa on olemassa

• laitteisto ei vaikuta verkon jännitetasoon ja muuhun sähkön laatuun 

• ylijäämäsähkölle on hankittu ostaja

• Ennen kytkentää edellytämme asiakkaan täyttävän mikrotuotannon 
yleistietolomakkeen sähköisenä, jonka jälkeen palautamme sopimusvahvistuksen 
ja laitteiston voi kytkeä käyttöön. Tästä ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa meille.

• On tärkeää muistaa, että verkkoon ei saa kytkeä mitään tuotantolaitteistoa 
ilmoittamatta meille. Ilmoituksella tiedämme laitteistosta ja vältytään 
vaaratilanteilta mm. sähköverkon vikatilanteissa.
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Aurinkopaneelien kytkeminen sähköverkkoon

• Energiateollisuus ry on julkaissut pelisäännöt pien-/mikrotuotannon liittämisestä 

sähkön jakeluverkkoon. Lisätietoja löytyy mm. Keravan Energian kotisivuilta.

• Alle 100 kWp –järjestelmä on mikrotuotantoa ja suurempi pientuotantoa. Jos olet 

harkitsemassa pientuotantojärjestelmää, ole hyvissä ajoin meihin yhteydessä, 

koska tällä voi olla vaikutusta sähköverkkoon.

• Ole yhteydessä Keravan Energiaan jo paneelihankinnan suunnitteluvaiheessa! 

Neuvomme mielellämme asiassa.
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Aurinkopaneelien tuottaman sähkön myynti

• Aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä enemmän kuin kotona kuluu. Kun 
aurinkopaneelit kytketään sähköverkkoon, on tuottajalla oltava 
ylijäämäsähkölleen ostaja. 

• Sähkön ostaminen edellyttää yleensä asiakkuutta myyntiyhtiölle. Mikäli teet 
sähkön myyntisopimuksen esimerkiksi Keravan Energian kanssa, paikallinen 
verkkoyhtiö lähettää sähkön myyjälle sovitulla tavalla tuotantotiedot vähintään 
kuukausittain ja myyjä hyvittää asiakasta sähkölaskussa sovitulla summalla 
(esimerkiksi sähköpörssin spot-sähkön hinnalla).

• Tuottajaksi siirtyminen ei edellytä asiakkaalta mitään teknisiä toimenpiteitä, koska 
uudet etäluettavat mittarit pystyvät mittamaan tuotetun sähkön tuntitasolla.
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Aurinkopaneelit avaimet käteen -toimituksella

• Keravan Energialta aurinkopaneelit 
asennettuna alkaen 4400 €. Pyydä 
tarjousta! 

• Ostamme aurinkopaneeliasiakkaidemme 
ylijäämäsähkön erittäin kilpailukykyiseen 
hintaan – samaan hintaan, jolla asiakas 
ostaa sähköä meiltä.

• www.keravanenergia.fi/energiaremppa
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http://www.keravanenergia.fi/energiaremppa


Tehokas perusratkaisu tai älykäs järjestelmä

• Keravan Energialta saat kotiisi tehokkaan perusratkaisun, 
mutta voit valita myös älykkään järjestelmän, jolla pystyt 
hyödyntämään paneelien tuottaman sähkön entistä 
tehokkaammin.

• Älykkäässä järjestelmässä säädin ohjaa esimerkiksi 
lämminvesivaraajan päälle kun paneelien tuotto ylittää 
talon muun sähköntarpeen ja sähköä menisi muuten 
jakeluverkkoon. Tämä kasvattaa paneelien hyötyä 
edelleen.
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• 774 paneelia 16 rivissä
• Riviväli 3607 mm
• Asennus 38 ° kulmassa
• Suuntaus etelään 180°
• Yhden paneelin teho 320 W
• Piikkiteho 247,68 kWp
• Jännite 0-800 VDC 

(auringonpaisteen mukaan)
• Inverttereitä 4 kpl SMA (Tanska)
• Voimalassa oma sääasema
• Maa-asennus kierrepaaluilla
• Paneelit kotimaisia (Areva Solar)

Keravan 
aurinkovoimala 



18.5.2018 Osmo Auvinen 11



Tulevaisuuden
näkymiä



• Aurinkoenergian rooli on koko energiajärjestelmässä vielä 
marginaalinen, asennettua tehoa on arviolta yli 30 megawattia 
Suomessa vuonna 2017 (27 MW kesäkuussa 2017), mutta määrä on 
kasvamassa voimakkaasti. 

• Aurinkoenergia laajemmassa mittakaavassa yhdistettynä energian 
varastointiin voi olla myös energiayhtiölle hyödyllinen kehityssuunta. 
Hajautetun tuotannon älykäs hallinta tuottaa taloudellisia hyötyjä 
sekä sähkön myyjälle, verkkoyhtiölle että tuotantolaitoksen 
omistajalle. 

• Hajautettu tuotanto voi toimia myös virtuaalivoimalaitoksena, kun 
useat eri toimijat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on osa 
älykästä sähköverkkoa.
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• Toistaiseksi kuitenkin tarvitaan perinteistä sähkön tuotantoa sekä 

sähköverkkoa turvaamaan sähkön saanti asiakkaille kaikkina 

vuorokauden hetkinä.

• Me Keravan Energialla olemme myös vahvistamassa rooliamme 

hajautetun tuotannon (aurinko, tuuli, bio) suhteen palvelutarjoajana. 

Kauttamme saa aurinkopaneelien lisäksi ilmalämpöpumppuja ja 

sähköautojen latausratkaisuja. 

• Meihin voi olla aina yhteydessä näiden asioiden tiimoilta, 

tavoitteenamme on myös löytää uusia toimivia ratkaisuja asiakkaiden 

tarpeisiin. 
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Kiitos!


