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Aurinkosähköä taloyhtiöön

16.3.2021 klo 16.00-16.55

Lämpimästi tervetuloa webinaariin!

18.3.2021



Toimintatavat

Mikrofonit tulee pitää mykistettynä ja videokuva suljettuna. Esityksien 

aikana voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja chat- ikkunaan. Näitä 

käydään läpi esityksien jälkeen yhdessä ja toivommekin aktiivista 

keskustelua.

Puheenvuoron esityksen jälkeen saa tarvittaessa kättä nostamalla 

painamalla kämmen-kuvakkeesta.

Webinaari tallennetaan ja sen katsomiseen lähetetään linkki 

tilaisuuden jälkeen. Esitykset saa myös luettavana versiona tilaisuuden 

jälkeen.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, kirjoita chat-ikkunaan tai laita 

sähköpostia marjo.savinainen@motiva.fi



Ohjelma

Klo 16.00 Tervetuloa webinaariin, viestintäpäällikkö Leila Timonen, 

Motiva Oy

• Aurinkosähköhankinnan eteneminen taloyhtiössä ja Aurinkosähköä 

kotiin -tarjoukset, asiantuntija Teemu Kettunen, Motiva Oy

• Hyvityslaskentamallin vaikutus järjestelmän mitoitukseen ja 

kannattavuuteen, asiantuntija Teemu Kettunen, Motiva Oy

• Taloyhtiön aurinkosähköselvitys, asiantuntija Asko Rasinkoski, 

Soleras Oy

• Kysymyksiä ja kommentteja

Klo 16.55 webinaarin taloyhtiö-osio päättyy



www.motiva.fi

Aurinkosähköä pientaloon

16.3.2021 klo 17.00-17.55

Lämpimästi tervetuloa webinaariin!

18.3.2021



Toimintatavat

Mikrofonit tulee pitää mykistettynä ja videokuva suljettuna. Esityksien 

aikana voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja chat- ikkunaan. Näitä 

käydään läpi esityksien jälkeen yhdessä ja toivommekin aktiivista 

keskustelua.

Puheenvuoron esityksen jälkeen saa tarvittaessa kättä nostamalla 

painamalla kämmen-kuvakkeesta.

Webinaari tallennetaan ja sen katsomiseen lähetetään linkki 

tilaisuuden jälkeen. Esitykset saa myös luettavana versiona tilaisuuden 

jälkeen.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, kirjoita chat-ikkunaan tai laita 

sähköpostia marjo.savinainen@motiva.fi



Ohjelma

Klo 17.00 Tervetuloa webinaariin, viestintäpäällikkö Leila Timonen, 

Motiva Oy

• Aurinkosähkö pähkinänkuoressa, asiantuntija Teemu Kettunen, 

Motiva Oy

• Esimerkkejä kannattavuudesta eri mitoituksilla erilaisissa 

pientaloissa, asiantuntija Teemu Kettunen, Motiva Oy

• Mistä voin saada apua? viestintäpäällikkö Leila Timonen, Motiva

• Kysymyksiä ja kommentteja

Klo 17.55 webinaari päättyy



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy


Kuluttajien energianeuvonta



Neuvontaa suomalaisille 

kotitalouksille ja taloyhtiöille

1. Energiatehokas ja ilmastoystävällinen lämmitys

2. Tarpeenmukainen ja joustava sähkön käyttö

3. Kestävä asuminen ja hankinnat

Neuvonta on ohjaavaa, kertoo sopivista 

vaihtoehdoista ja opastaa tarvittaessa eteenpäin

• Luotettavaa ja puolueetonta

Neuvontaa antavat Motiva ja Energiaviraston 

rahoittamat alueelliset energianeuvojat.
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Näin löydät neuvojat

Motivan kuluttajaneuvonta 

• Facebook Asiaa energiasta: Messenger-viesti Motivaan 

suoraan Facebookissa tai näiltä verkkosivuilta:

• www.motiva.fi/koti

• https://aurinkosahkoakotiin.fi

• Sähköpostitse: kuluttajaneuvonta@motiva.fi

Alueelliset energianeuvojat:

• www.motiva.fi/alueellinen_energianeuvonta

Tietolähteitä:

www.motiva.fi/koti www.motiva.fi/taloyhtiot

https://aurinkosahkoakotiin.fi
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