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Aurinkopaneelit maatilalle 2018 -tiedote  

 
Sons of solarin aurinkosähkövoimala on 
sijoitus  
 
Kun sijoitat aurinkoenergiaan, sijoitat ympäristön lisäksi  
myös maatilaasi, sillä säästät sähkölaskuissasi  
merkittävästi. Valtion avokätisen 40% investointituen ja 
lainan takauksen ansiosta, aurinkosähkö kannattaa ja  
suuresti. Esimerkiksi keskikokoinen  
aurinkosähköjärjestelmämme voi tuottaa maatilalle  
koko elinaikanaan jopa yli 200 000 euroa voittoa.  
 
Vastaavasti maatilainvestointien takaisinmaksuaika  
aurinkopaneelien osalta on pienin kaikista  
aurinkoenergiainvestoinnista, jopa alle 7 vuotta.  
Voidaankin sanoa, että aurinkopaneelit sopivat  
maatilalle täydellisesti. 
 
Nykyinen investointi lainantakauksella on voimassa vain  
Vuoden 2020 alkuun asti, jonka jälkeen tuki luultavasti  
pienenee. Toimi nyt, niin otat investoinnista kaikki irti!  

 

 
Sons of solar on erikoistunut maatilojen 
aurinkosähköön 
 
Aurinkosähkö on erittäin varteenotettava tapa lisätä  
maatilan energiaomavaraisuutta. Lisäksi  
aurinkosähkövoimala on kannattava ja  
kilpailukykyinen investointi verrattaessa sitä  
muihin maatilan investointeihin.   
 
Aurinkopaneelit kestävät  
pitkään, jopa yli 40 vuotta, vaativat erittäin vähän  
huoltoa, eivät aiheuta melua tai näköhaittaa, ja ovat  
lisäksi erittäin toimintavarmoja.  
 
Aurinkopaneelien tuottama sähkö on  
puhdasta, ja sitä tuotetaan juuri silloin, kuin maatiloilla  
yleensä eniten tarvitaan sähköä, eli maaliskuusta  
syyskuuhun.

 
 
Investointituki ja lainantakaus 

Investointituki kattaa 40 % maatilan aurinkosähköinvestoinnin laskennallisista kustannuksista. Valtiontakaus voi koskea 

enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä 

syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät 

saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Projektia ei saa aloittaa ennen kuin päätös 

tuesta on annettu, sillä ennen päätöstä tehtyjä investointeja ei tueta. 

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat: 

• 16.10.–15.1. 

• 16.1.–15.3. 

• 16.3.–15.8. 

• 16.8.–15.10. 

Jos siis tukea haetaan esimerkiksi huhtikuussa, voidaan projektin toteutus aloittaa vasta elokuussa.  

Täytämme tukihakemuksen mielellämme puolestasi, ja konsultoimme sinua lainanhaussa, jos sellaista tarvitaan. 

Tukihakemuksen hakija on maatilallinen, joten asiakkaan täytyy allekirjoittaa hakemus, mutta me voimme täyttää sen 

asiakkaan puolesta. 

Lisää investointituesta täältä 

 

 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.aspx


 

Aurinkosähköjärjestelmät avaimet käteen periaatteella 

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu monista eri komponenteista, joista 

tärkeimmät ovat itse paneelit, invertteri, kiinnitysjärjestelmä ja 

kaapelit. Katolle kiinnitettävä järjestelmä on yleensä helppo 

kiinnittää, ja kaapeleita ei tarvitse vetää pitkiä matkoja. Maa-

asennus on sen sijaan vaivalloisempi, sillä maahan kiinnitys vaatii 

kaivamista ja poraamista, sekä kaapelointi on yleensä vaikeampaa, 

sen sijaan paneelien kiinnitys ja sähkötyöt ovat helpompia maalla. 

Keskikokoisen järjestelmän kattoasennus voidaan toteuttaa 

viikossa, kun taas maa-asennukseen menee useampi viikko. Me 

Sons of solarilla valitsemme aina helpoimman ja 

kustannustehokkaimman toteutustavan, jotta asiakas ei maksaisi 

liikaa. Olemmekin markkinoiden edullisin ratkaisu. 

 

 

Sinustako aurinkosähkön viljelijä? 

Ota yhteyttä, ja liity mukaan 

väistämättömään puhtaan energian 

kehitykseen.   

Sons of solarin maatilapaketit 

edullisimpaan mahdolliseen hintaan 

avaimet käteen -toimituksella.                                                                              

 

 

 

        info@sonsofsolar.fi   

Sons of solar on aurinkoenergian        0407543497 

edelläkävijä. Aurinkopaneelit kustannustehokkaasti      sonsofsolar.fi  

maatilalle ja omakotitaloon. 
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