
 

 
 
                                            

                                                                                       

 
 
 

Tuurinko,  
Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö 
 
 
Pienten tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien asennusopas 
 

0. Oppaan käyttötarkoitus 

 

Tässä oppaassa käsitellään pienten, kotitalouksien tarpeisiin suunniteltujen tuuli- ja 

aurinkosähköjärjestelmien asentamista ja käyttöönottoa. Oppaassa keskitytään pääasiassa niihin 

asennustöihin, jotka eivät ole luvanvaraisia. Sähköurakointioikeuksia edellyttävät sähköasennustyöt 

jätetään vähälle huomiolla, koska ne on joka tapauksessa teetettävä sähköasennuksen 

ammattilaisilla. 

 

Normaalista sähköverkosta irrallaan olevat saarekejärjestelmät (mökkijärjestelmät) ovat Suomessa 

yleisimpiä aurinkosähkön ja myös pienten tuulivoimaloiden asennuskohteita. Nämä toteutetaan 

usein pienoisjännitteisinä, jolloin niiden asennukset kokonaisuudessaan voi toteuttaa ilman 

sähköalan ammattipätevyyttä. Oppaassa käsitellään pienoisjännitteisen asennuksen erityispiirteitä, 

joista tärkeässä asemassa on siirtohäviöiden huomioiminen.  

 

Sähköverkkoon kytkettävien aurinkosähköjärjestelmien osalta keskitytään sijoituspaikan ja 

invertterin valintaan (keskitetty vai mikroinvertterit) sekä aurinkopaneelien kiinnittämiseen. Näissä 

järjestelmissä sähköasennustyöt on jätettävä sähköalan ammattilaisille.  

 

 

1. Pienoisjännitteinen saarekejärjestelmä 

 
1.1. Määritelmät 

 

Saarekejärjestelmällä tarkoitetaan sähköntuotantojärjestelmää, joka toimii itsenäisesti ja jota ei ole 

kytketty yleiseen sähköverkkoon. Sähköjärjestelmä on pienoisjännitteinen, jos sen tasajännite on 

enintään 120 V ja vaihtojännite enintään 50 V. Mökkikäytössä olevat tuuli- ja 

aurinkosähköjärjestelmät ovat usein pienoisjännitteisiä saarekejärjestelmiä ainakin sähköntuotannon 

osalta. Invertterin avulla niillä voidaan tuottaa myös ”tavallista” vaihtojännitettä, joka Suomen 

sähköverkossa on n. 230 V.  

 

Pienoisjännitteisen sähköjärjestelmän asentaminen ei vaadi erityistä sähköalan osaamista eikä 

urakointioikeuksia. Perusteena asentamisen vapauteen on, ettei pienoisjännitteisestä 

sähköjärjestelmästä voi saada ihmiselle vaarallista sähköiskua. 

 



 

1.2. Sähköntarpeen arviointi 

 

Saarekejärjestelmässä sähköntarpeen arviointi on erityisen tärkeää, koska sähköntuotantojärjestelmä 

tulee mitoittaa kulutuksen mukaan. Tuotannon on riitettävä kulutukseen, mutta tuotantojärjestelmän 

ylimitoittaminen aiheuttaa turhia kustannuksia. Sähkölaitteiden valinnassa kannattaa kiinnittää 

erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Esim. valaistukseen on järkevää käyttää ainoastaan LED-

lamppuja. 

 

Nykyisin sähkölaitteiden energiankulutustietoja on hyvin saatavilla On huomattava, että esim. 

jääkaappien sähkönkulutus riippuu käyttöolosuhteista. Jotta valmistajan ilmoittama sähkönkulutus 

ei ylittyisi, tulee jääkaappi sijoittaa valmistajan ohjeitten mukaisesti huomioiden tuuletusilman 

kierto jääkaapin lauhduttimelle.  

 

Sähköntarpeen arviointi edellyttää laitteiden käyttöaikojen arviointia, esim. miten kauan televisiota 

päivittäin katsellaan, miten kauan pölynimuria käytetään viikoittain jne.. Sähkölaitteiden 

energiankulutuksen voi laskea laitteen arvokilvessä ilmoitetun tehon ja käyttöajan perusteella. Jos 

television teho on esim. 40 W ja sitä katsellaan kaksi tuntia vuorokaudessa, televisio kuluttaa 

sähköä 2 h x 40 W = 80 Wh vuorokaudessa. Jos sähköjärjestelmässä on invertteri, on sen häviöt 

huomioitava sähköntarvelaskelmissa. 

 

Sähkön tarpeen arviointia ja sähköntuotantojärjestelmän mitoitusta on käsitelty Tuurinko-projektin 

aurinkosähköjärjestelmien suunnittelukurssin oppimateriaalissa. 

 

 

1.3. Turvallisuus ennen kaikkea 

 

Edellä kerrottiin, ettei pienoisjännitteisestä sähköjärjestelmästä voi saada ihmiselle vaarallista 

sähköiskua, koska jännite on niin matala. Pienoisjännitteinenkään sähköjärjestelmä ei kuitenkaan 

ole vaaraton. Saarekejärjestelmässä akut ovat välttämätön osa järjestelmää, koska sähköä tarvitaan 

silloinkin, kun tuotantoa ei ole. Akkuihin varastoidun energian äkillinen purkautuminen voi 

aiheuttaa vaaratilanteita. 

 

Akkuvaraus aiheuttaa vaaratilanteen, jos akut oikosuljetaan tai melkein oikosuljetaan siten, että 

akun purkausvirta kasvaa suureksi. Silloin esim. johdin voi kuumentua ja aiheuttaa tulipaloriskin. 

Pienoisjännitteisen sähköjärjestelmän turvallinen asentaminen ja käyttö edellyttävät, että kaikissa 

akustolta lähtevissä johdinpareissa on sulake. Useimmiten akustolta lähtee johtimet vain 

lataussäätimelle ja mahdollisesti invertterille. Invertteristä on tarkistettava, onko siinä sisäisesti 

asennettuna sulake ja jos ei ole, sellainen on laitettava invertterijohtimiin. 

 

Metallityökalun putoaminen akun napojen päälle voi oikosulkea akun. Siinä tapauksessa akku 

purkautuu äkillisesti ja akun sähköenergia muuttuu lämmöksi akun sisäisessä vastuksessa, mikä 

johtaa akun kuumenemiseen ja vaaratilanteeseen. Kun akkujen lähellä työskennellään 

oikosulkuvaaran voi ehkäistä laittamalla kankaan tilapäisesti akkujen päälle. 

 

Aurinkopaneelit tuottavat aina valaistuina ollessaan jännitteen paneelin ulostulojohtimien välille. 

Yhden paneelin tuottama jännite on korkeintaan muutamia kymmeniä voltteja. Ulostulojohtimien 

oikosulkeminen vahingossa aurinkopaneeleja kytkettäessä ei ole mitenkään haitallinen paneelille, 

mutta se voi aiheuttaa kipinöintiä, joka voi säikäyttää asentajan. Säikähtäminen taas voi olla 

vaaraksi, erityisesti jos paneeleita asennetaan katolla. Niinpä aurinkopaneelit on hyvä peittää 

kankaalla tai tummalla muovilla kytkentöjen ajaksi. 



 

 

Jos saarekejärjestelmässä on useita aurinkopaneeleja, jotka kytketään sarjaan, voi sarjakytkennän 

jännite nousta niin suureksi, että pienoisjännitteen raja, 120 V, ylittyy. Siinä tapauksessa 

järjestelmän asentaminen vaatii sähköurakointioikeudet omaavan asentajan.  

 

Tuuligeneraattorin asentamisessa mastoon, maston rakentamisessa sekä aurinkopaneelien 

kiinnitysrakenteitten ja aurinkopaneelien asentamisessa katolle suurin riski aiheutuu 

putoamisvaarasta. Varovaisuus, huolellisuus sekä hyvät telineet ja turvavaljaat ovat turvallisen 

asennustyön edellytyksenä. 

 

 

1.4. Tuuligeneraattorin sijoittaminen 

 

Pienen tuuligeneraattorin sähköntuotanto voi tuottaa pettymyksen, jos tuotanto on arvioitu väärin 

perustein. Jos tuotantoa arvioidaan esim. tuuliatlaksen ( http://www.tuuliatlas.fi ) karttojen 

perusteella, saadaan tietoa tuulen nopeuksista ja tuulienergian saatavuudesta 50 metrin korkeudella 

maan pinnasta tai korkeammalla. Käytännön syistä mökkien pientuulivoimalat sijoitetaan 

useimmiten niin matalalle, ettei tuuliatlaksessa arvioituja tuulennopeuksia saavuteta. Suunnilleen 

puitten latvojen korkeudelle sijoitettujen kolmen, nimellistehoiltaan 5 kW:n, tuuligeneraattorin 

sähköntuotanto on seurattavissa osoitteessa: http://egauge894.egaug.es/index.html 

Tämän Pyhäjoen Yppärissä sijaisevan pientuulivoimalan seuraaminen antaa realistisemman kuvan 

pienvoimalan tuotosta suhteessa nimellistehoon kuin em. tuuliatlas, joka soveltuu paremmin suurten 

tuulivoimaloiden tuotantomahdollisuuksien arviointiin. 

 

Jotta mökkikäyttöön tarkoitetulla pientuulivoimalalla saataisiin suurin mahdollinen tuotto, voimala 

pitäisi sijoittaa metsäisessä ympäristössä reilusti puitte latvojen yläpuolelle, kymmenien metrien 

korkeuteen. Tämä ei useimmiten ole mahdollista tai järkevää. Korkealle sijoitettu voimala näkyisi 

kauas ja rakennusluvan saaminen voisi tuottaa ongelmia. Korkea ja riittävän tukevarakenteinen 

masto on myös kallis ratkaisu.  

 

Puuttomalla luodolla tuulivoimalalla voidaan saada hyvä tuotto varsin matalassa mastossa. 

Metsäisillä tonteilla usein paras sijoituspaikka löytyy järven tai meren rannasta, jolloin osalla 

tuulensuunnista tuuli pääsee puhaltamaan voimalaan lähes esteettömästi. Usein on taloudellisempaa 

laittaa kaksinkertainen tuulivoimateho, esim. kaksi tuuligeneraattoria, mataliin mastoihin kuin 

rakentaa yhdelle generaattorille korkealla, puitten latvojen yläpuolelle ulottuva masto. 

Mökkikäyttöön tarkoitettujen tuuligeneraattorien teho on yleensä vain muutaman sadan watin 

suuruusluokkaa. 

 

Tuuligeneraattorin kiinnitysmaston on oltava lujatekoinen ja kestettävä myrskytuulet. Sijoitettaessa 

masto lähelle meren tai joen rantaa on huomioitava veden korkeusvaihtelut ja mahdollisesti keväällä 

rantautuvat jäät.  

 

Tuulivoimalan tuotantoa arvioitaessa tehdään usein se virhe, ettei huomioida tuulivoimalan tuoton 

riippuvuutta tuulennopeudesta oikein. Teoreettisesti ja likimain käytännössäkin tuulienergian saanti 

on verrannollinen tuulennopeuden kolmanteen potenssiin. Jos tuulivoimala saavuttaa 

nimellistehonsa (maksimitehonsa) tuulennopeudella 12 m/s, puolet tästä tuulennopeudesta, 6 m/s, 

antaa vain kahdeksasosan nimellistehosta. Neljäsosa nimellisnopeudesta, 3 m/s, tuottaa vain 1/64-

osan nimellistehosta (¼ x ¼ x ¼ ). Usein pienillä tuuligeneraattoreilla vaaditaan vähintään 

suuruusluokkaa 3 m/s oleva tuulennopeus, että generaattori ylipäätään käynnistyy.  

 

http://www.tuuliatlas.fi/
http://egauge894.egaug.es/index.html


 

 

1.5. Tuuligeneraattorin lataussäädin 

 

Markkinoilla on saatavilla ns. hybridi-lataussäätimiä, joihin voi kytkeä sekä aurinkopaneeleja että 

tuuligeneraattori omiin sisääntuloihinsa. Pelkästään aurinkopaneeleille tarkoitetut lataussäätimet 

eivät kuitenkaan sovi tuuligeneraattorille, sillä tuuligeneraattorin lataussäätimeltä edellytetään, että 

säädin jarruttaa generaattorin pyörimistä silloinkin, kun akusto on täyteen ladattu. Muutoin 

generaattorin nopeus tuulisissa olosuhteissa voisi nousta niin korkeaksi, että generaattori 

rikkoontuisi. Jarrutus toteutetaan pienitehoisissa tuuligeneraattoreissa kytkemällä generaattori esim. 

tehotransistorin avulla oikosulkuun. Tuuligeneraattoreissa voidaan käyttää myös ns. hukkakuormaa, 

johon akkujen täytyttyä ylimääräinen sähköteho syötetään. Tätä hukkakuormaa voidaan käyttää 

hyväksi esim. mökin lämmityksessä.  

 

 

1.6. Aurinkopaneelien sijoittaminen ja kiinnittäminen 

 

Aurinkopaneelit tulee luonnollisesti asentaa paikkaan, jossa aurinko pääsee paistamaan paneeleille 

mahdollisimman esteettömästi. Kesämökeillä tällainen paikka on useimmiten rakennuksen katolla. 

Kiinteästi asennetulla aurinkopaneelilla saadaan paras vuotuinen tuotto Pohjois-Pohjanmaan 

olosuhteissa, kun paneeli on kallistettu n. 45 astetta etelään päin. Pelkästään kesäkuukausien 

tuotantoa ajatellen suurin tuotanto saadaan loivemmalla, n. 30 asteen, kallistuksella. 

Aurinkopaneeleja ei pidä koskaan asentaa vaakasuoraan senkään takia, että paneelien luontainen 

puhdistuminen sateella edellyttää, että paneelit ovat vähintään kymmenen astetta kallistettuja. 

 

Aurinkopaneelien sähköntuottoa eri asennoissa voi vertailla laskentasovelluksella, 

joka löytyy osoitteesta: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

 

Aurinkopaneelien kiinnittämisessä näkökulmaksi on otettava paneelien 30 - 50 vuoden käyttöaika. 

Tämän vuoksi kiinnityksessä on esim. käytettävä ruostumattomia ruuveja ja pultteja, jotta kiinnitys 

olisi riittävän pitkäikäinen. Paneelit on kiinnitettävä riittävän tukevasti siten, että kiinnitysrakenteet 

kestävät pahimmat odotettavissa olevat myrskytuulet. Itse paneelien mekaaninen kestävyys on 

hyvä, kunhan paneelit eivät pääse liikkumaan eivätkä taipumaan.  

 

Yksittäisille aurinkopaneeleille on saatavilla kiinnitystelineitä, jotka mahdollistavat paneelien 

kallistamisen haluttuun asentoon ja myös kallistuksen muuttamisen vuodenaikojan mukaan. 

Erilaisille kattomateriaaleille on saatavilla kiinnitysjärjestelmiä, joita käytetään yleensä silloin, kun 

järjestelmään asennetaan useita aurinkopaneeleja. Mökkikäyttöön tulevassa järjestelmässä on usein 

vain yksi tai kaksi aurinkopaneelia eikä vakiintuneita, kohtuuhintaisia kiinnitysmenetelmiä siinä 

määrin ole kuin laajemmille järjestelmille. 

 

Seuraavassa kuvassa on esimerkki aurinkopaneelin kiinnittämisestä mökin katolle: 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


 

 
 

Kuvassa aurinkopaneelilla on kiinnitysteline, joka mahdollistaa paneelin kallistuksen muuttamisen. 

Paneeli on sijoitettu mökin etelänpuoleiselle kattolappeelle. Kestopuiset lankut on asennettu myös 

mökin pohjoispuolelle ja niiden kiinnitys on lukittu räystäältä samoin kuin kuvassa näkyvällä 

räystäällä. Tämä kiinnitysrakenne mahdollistaa järjestelmän laajentamisen, kun aurinkopaneeleja 

voidaan lisätä useitakin saman puisen rakenteen varaan.  

 

Toinen tapa aurinkopaneeleiden kiinnittämiseen on telineiden kiinnittäminen ruuveilla vesikaton 

läpi kattorakenteisiin. Työssä on oltava huolellinen, jotta vesikattoon ei jää vuotoja. Ruuveiksi 

sopivat kateruuvit, joissa on tiiviste ruuvinkannan alapuolella. Ruuvien on oltava riittävän pitkiä ja 

niiden on kiinnityttävä tukeviin kattorakenteisiin, mieluiten varsinaisiin kattotuoleihin 

(kattoristikoihin) asti.  

 

 

1.7. Aurinkopaneelien kytkeminen, sarjaan vai rinnakkain 

 

Aurinkopaneelien sarjakytkennässä kaikkien paneelien läpi kulkee sama virta. Sarjaan kytketyn 

paneeliketjun jännite on paneelijännitteiden summa. Aurinkopaneelit muodostuvat sarjaan 

kytketyistä aurinkokennoista (edellisen kuvan paneelissa on 4 x 9 = 36 aurinkokennoa), joten 

jokaisen kennon läpi kulkee sama virta. Sarjakytketyn paneeliketjun tuotannon määrittää huonoiten 

tuottava kenno.  

 

Aurinkopaneelien rinnakkain kytkennässä paneelijännite on sama kuin yhden paneelin jännite ja 

virta on aurinkopaneelivirtojen summa. Yhden paneelin varjostus ei häiritse muiden rinnakkain 

kytkettyjen paneelien tuotantoa.  

 



 

Keskenään samanlaisia paneeleja voidaan kytkeä sekä rinnakkain että sarjaan. Sarjaan voidaan 

kytkeä myös sellaisia paneeleja, joiden jännitearvot (aurinkokennojen lukumäärät) poikkeavat 

toisistaan, jos paneelien virta-arvot ovat samat. Rinnakkain voidaan kytkeä sellaisiakin paneeleja, 

joiden virta-arvot poikkeavat toisistaan, jos paneelien jännitearvot ovat samat. 

 

Rinnakkain kytkeminen on perusteltua silloin, jos aurinkopaneeleja häiritsee ajoittainen 

osittaisvarjostus, koska yhteen paneeliin kohdistuva varjostus ei häiritse muiden paneelien 

tuotantoa. Rinnakkain kytkettyjen paneelien ei myöskään tarvitse olla samassa asennossa, vaan ne 

voivat jopa olla katon harjan eri puolilla (esim. yksi paneeli itään aamuauringon suuntaa ja toinen 

paneeli länteen ilta-auringon suuntaan).  

 

Paneelien kytkeminen sarjaan on perusteltua erityisesti silloin, jos sähkön siirtomatka paneeleilta 

lataussäätimelle on pitkä. Jännitteen kaksinkertaistaminen näet pudottaa siirtohäviöt neljäsosaan. 

Siirtohäviöitä on käsitelty tässä oppaassa myöhemmin kohdassa 1.11. Jännitehäviöt. Sarjaan 

kytkettyjen paneelien tulee olla samassa asennossa. 

 

Seuraavassa kuvassa aurinkopaneelit ovat rinnakkain kytkettyjä. Toisen paneelin kallistusta voidaan 

säätää, se voidaan esim. asentaa talveksi pystyasentoon, jolloin paneeli pysyy lumettomana ja 

pystyy pitämään mökin akut täydessä latauksessa talvipakkasten yli. 

 

 
 

 

1.8. Aurinkosähköjärjestelmän lataussäädin 

 

Nykyaikaisissa aurinkopaneelien lataussäätimissä on maksimitehopisteen seuranta –ominaisuus 

(MPPT, Maximum power point Tracking), joka huolehtii siitä, että aurinkopaneelikytkentä toimii 

koko ajan sillä jännitteellä, joka antaa suurimman mahdollisen tehon.  

 

Hyvissä lataussäätimissä on akun latauksen lämpötilakompensointi, joka on tarpeen erityisesti siinä 

tapauksessa, että aurinkosähköjärjestelmän akut jätetään talveksi kylmillään olevaan mökkiin. 

Kylmä akku näet vaatii korkeamman latausjännitteen kuin lämmin akku. Täyteen ladatut akut 

kestävät hyvin pakkasta, mutta tyhjät akut vaurioituvat pakkasella. 

 



 

Nykyaikaiset lataussäätimet sallivat aurinkopaneelikytkennän vaihtelun laajalla jännitealueella, 

esim. 15 – 150 V, joten ne mahdollistavat aurinkopaneelien kytkemisen vapaasti 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lataussäätimen latausvirta ja myös lataussäätimeltä otettava 

kuormavirta ovat rajoitettuja. Saatavilla on esim. 10, 20 ja 40 ampeerin lataussäätimiä.  

 

 

1.9. Akusto 

 

Mökkijärjestelmien tavallisin akku niin tuuli- kuin aurinkosähköjärjestelmissä on lyijyakku. 

Sähköjärjestelmissä käytetään yleensä suljettuja, huoltovapaita geeliakkuja, jotka voidaan asentaa 

sisätiloihin.  

 

Tavallisin mökkijärjestelmän jännite on 12 V, koska tuolle jännitteelle on parhaiten saatavilla 

tasavirtalaitteita, esim. led-lamppuja. Lyijyakut ovat usein 12-volttisia, joten käytettäessä useampaa 

akkua, ne kytketään rinnakkain. Rinnakkain kytkentä summaa akkujen varauskapasiteetin 

(ilmoitetaan ampeeritunteina). Jos järjestelmässä käytetään invertteriä ja pelkästään 

vaihtovirtalaitteita, niin voi olla hyvin perusteltua käyttää 24 voltin akkujännitettä, koska silloin 

saadaan tasavirtapuolen sähkönsiirtohäviöt pienemmiksi. 24 voltin jännite saavutetaan kytkemällä 

kaksi 12 voltin akkua sarjaan. 

 

Erityisesti akkujen sarjakytkentä edellyttää, että akut ovat keskenään hyvin samanlaisia. Jos 

nimittäin esim. akkujen sisäiset resistanssit poikkeavat toisistaan, se johtaa siihen, että jännite 

jakaantuu akkujen kesken epätasaisesti akkuja ladattaessa ja se voi johtaa akun vaurioitumiseen. 

Myös rinnakkain kytkettäessä akkujen samanlaisuus on toivottavaa eli akkujen on hyvä olla 

samantyyppisiä, samalta valmistajalta ja jokseenkin yhtä vanhoja. 

 

 

1.10. Invertteri 

 

Aurinkopaneelit ja tuuligeneraattorit tuottavat tasavirtaa, jota käytetään akuston välityksellä. 

Tasavirralla toimivia sähkölaitteita on huonommin saatavilla kuin tavalliseen kotitalouskäyttöön 

tarkoitettuja vaihtovirtalaitteita. Usein tasavirtalaitteet (esim. jääkaapit) ovat myös huomattavasti 

kalliimpia kuin vastaavat vaihtovirtalaitteet. Poikkeuksena on valaistus, johon on nykyään 

enenevässä määrin saatavilla 12 V:n jännitteellä toimivia Led-valoja.  

 

Jos halutaan käyttää saarekejärjestelmässä tavallisia, 230 voltin, vaihtovirtalaitteita, on 

järjestelmään asennettava invertteri, joka muuttaa akustolta ottamansa tasavirran vaihtovirraksi. 

Inverttereitä on perusominaisuuksiltaan kahta tyyppiä, siniaaltoinverttereitä ja modifioitua 

siniaaltoa tuottavia inverttereitä. Siniaaltoinvertterien tuottama sähkö vastaa ominaisuuksiltaan 

tavallista sähköverkon sähköä, joten kaikki ne laitteet, jotka toimivat tavallisessa sähköverkossa, 

toimivat myös siniaaltoinvertterillä varustetussa saarekejärjestelmässä. Modifioitu siniaalto 

(käytännössä ns. kanttiaalto) sopii esim. useille sähkömoottoreille, mutta ei sovellu esim. 

loisteputkille, mikroaaltouuneille eikä myöskään kaikille nykyaikaisille jääkaapeille. 

Siniaaltoinvertterit ovat kalliimpia ja niillä on suuremmat häviöt kuin modifioidun siniaallon 

inverttereillä. Invertterihäviöt on huomioitava sähköjärjestelmää mitoitettaessa. 

 

Invertterivalinnassa on huomioitava, että monet sähkömoottorit (oikosulkumoottorit) vaativat 

suuren käynnistystehon (ja virran). Niinpä jääkaapin kompressorin käynnistyminen saattaa vaatia n. 

kilowatin käynnistystehon, vaikka kompressorin teho on alle sata wattia.  

 



 

Aurinkosähköjärjestelmän lataussäätimet eivät mahdollista suuria kuormavirtoja. Esim. yhden 

kilowatin tehoinen invertteri ottaa täydellä teholla käydessään lähes sadan ampeerin virran (kun 

huomioidaan invertterihäviöt). Invertteri tulee kytkeä lyhyillä ja riittävän paksuilla kaapeleilla 

suoraan akun napoihin siirtohäviöiden minimoimiseksi (siirtohäviöitä on käsitelty enemmän 

seuraavassa kohdassa 1.11. Jännitehäviöt).  Yleensä inverttereissä on sisäänrakennetut sulakkeet. 

 

 

1.11. Jännitehäviöt 

 

Erittäin merkittävä ero pienoisjännitteisen sähköjärjestelmän suunnittelussa ja asentamisessa 

verrattuna tavanomaiseen sähköverkon piirissä olevan kotitalouden sähköasennuksiin on sähkön 

siirtohäviöiden huomioimisen tärkeys. Tavallisissa kotitalousasennuksissa sähkönsiirtohäviöitä ei 

tarvitse erityisemmin ajatella, riittää, että käyttää 1,5 mm2:n johtimia 10 ampeerin sulakkeella 

suojatuissa virtapiireissä ja 2,5 mm2:n johtimia 16 ampeerin sulakkeilla suojatuissa piireissä. 

Pienoisjännitteisissä järjestelmissä siirtohäviöt on mietittävä jokaisen johtimen osalta erikseen. 

 

Normaali sähköverkon jännite (230 V) on n. 19-kertainen 12 voltin mökkijärjestelmän jännitteeseen 

verrattuna. Sähkönsiirtohäviöt ovat suoraan verrannolliset sähkövirran neliöön eli kääntäen 

verrannolliset jännitteen neliöön (sähköteho on virran ja jännitteen tulo). Kun sama sähköteho 

siirretään kaapeleilla 12 voltin järjestelmässä ja 230 voltin järjestelmässä, pienoisjännitteisessä 

järjestelmässä häviöteho on n. 360-kertainen verrattuna tavalliseen verkkojännitteeseen, jos 

siirrettävä sähköteho ja kaapelit ovat samat.  
 

Johtimessa kuluva häviöteho (P) on johtimen resistanssi (R) kerrottuna sähkövirran (I) neliöllä:  

P(häviö) = R x I2.  Johtimen resistanssi (sähkövirran vastus) taas on suoraan verrannollinen 

johtimen pituuteen ja kääntäen verrannollinen johtimen poikkipinta-alaan. Johtimen resistanssi 

riippuu johtimen materiaalista. Tavallinen sähköjohdinten materiaali on kupari, jonka ominaisvastus 

on 0,0168 x 10-6 ohmi metriä. Ohmi on resistanssin yksikkö ja yhden ohmin resistanssin omaavassa 

vastuksessa yhden ampeerin virta aiheuttaa yhden voltin jännitehäviön. Jännitteen ja virran 

yksiköiden avulla ohmi = voltti/ampeeri = V/A. 

 

Tavallisin mökkijärjestelmissä käytetty sähköjohto on 2 x 2,5 mm2:n johto. Lasketaan esimerkiksi 

yhden metrin pituisen ja poikkipinta-alaltaan 2,5 mm2:n johtimen resistanssi: 

 

R = 0,0168 x 10-6 V/A m x 1 m / 2,5 x (10-3m)2 = 0,0067 V/A. 

 

Yhden ampeerin virta aiheuttaa tässä johtimessa siten 6,7 millivoltin jännitehäviön metriä kohti. 

Tavallisessa kotitalouskäytössä on esim. 16 ampeerin sulakkeita. Mökkijärjestelmässä, jonka jännite 

on 12 V, 16 ampeerin virta vastaa hieman vajaan 200 watin tehoa. Kun lasketaan tarvittavia 

johdinpaksuuksia, on huomioitava, että sähköjohdin toimii aina parina eli metrin pituisessa 

johdinparissa virta kulkee kahden metrin matkan, edestakaisin. Laskentaesimerkin mukaisessa 

johtimessa 16 ampeerin virta aiheuttaa yhtä metriä kohti 16 x 6,7 mV = 0,11 voltin jännitehäviön.  

 

Jos mökkijärjestelmissä halutaan pitää kaapelihäviöt alle viidessä prosentissa, niin jännitehäviöt 

pitäisi pystyä pitämään enintään n. puolen voltin suuruisina. Edellisestä laskentaesimerkissä 16 

ampeerin virta aiheuttaa viiden metrin matkalla 0,54 voltin jännitehäviön, mikä on suurin 

hyväksyttävissä oleva häviö. Sähkövirta kulkee viiden metrin matkan kulkiessaan 2,5 metrin 

mittaisessa johdossa edestakaisin. Niinpä 16 ampeerin virtaa voidaan 12 voltin mökkijärjestelmässä 

siirtää 2,5 neliömillimetrin kuparijohtimessa enintään 2,5 metrin pituinen matka. Tästä saadaan 

yksinkertainen johtimen valinnan mitoitussääntö: 12 voltin mökkijärjestelmässä voidaan enintään 



 

16 ampeerin virta siirtää johdolla, jonka pituus metreinä on enintään sama kuin johtimen 

poikkipinta-ala millimetreinä. 

 

Jos johtimessa kulkeva enimmäisvirta on pienempi, esim. enintään 5 A (mökin sähköjärjestelmän 

alajohtimiin voi laittaa myös pienempiä sulakkeita), mainitulla 2 x 2,5 mm2:n johdolla voi siirtää 

virtaa enintään 8 metrin matkan. Jos taas johdinta käytetään esim. vain kolmen neljän watin led-

lampun sähkönsyöttöön, virta on yksi ampeeri ja mainitulla 2,5 mm2:n johtimella voidaan siirtää 

sähkö valaisimille jopa 40 metrin matka.  

 

Johdinpaksuuden valintaan voidaan edellä esitetyn perusteella käyttää kaavaa:  

poikkipinta-ala (neliömillimetreinä) = johtimen pituus (metreinä) x virta (ampeereina) / 16. 

 

Pari esimerkkiä: Järjestelmässä on kaksi aurinkopaneelia rinnakkain kytkettynä ja kummankin 

paneelin maksimivirta on 9 A, joten rinnankytkennän tuottama virta on enintään 18 A. Jos matka 

aurinkopaneeleilta lataussäätimelle on kaksi metriä, tarvittava johdinpaksuus on: 2 x 18/16 = 2,25 

mm2 eli 2,5 neliömillin johdin riittää, periaatteessa, mutta paksumpaakin voi hyvin käyttää, koska 

tarvitaan vain lyhyt johto. Jos siirtomatka paneeleilta lataussäätimelle on kuitenkin esim. 

kymmenen metriä, on tilanne aivan toinen ja tarvittava johdinpaksuus on: 10 x 18/16 = 11,25 mm2 

eli kymmenenkin neliömillimetrin johdin jäisi liian ohueksi. Maksimaalinen häviö toteutuu toki 

ainoastaan parhaan aurinkopaneelitehon aikaan. Tällaisessa tilanteessa olisi syytä harkita 

aurinkopaneelien kytkemistä sarjaan, jolloin virta puolittuisi ja jännitehäviö samoin. Tulojännite 

tuplaantuisi ja jännitehäviön osuus siirtojännitteeseen nähden putoaisi neljäsosaan.  

 

Edellisissä esimerkeissä on pyritty siihen, että yhdessä johtimessa tapahtuva häviö olisi enintään 5 

%:n suuruusluokkaa. On huomattava, että jos johtimessa aurinkopaneeleilta lataussäätimelle 

tapahtuu viiden prosentin häviö ja siirtojohdoissa lataussäätimeltä akulle ja lataussäätimeltä 

kulutuspisteeseen lisää häviöitä, voi näilläkin suunnittelusäännöillä kymmenkunta prosenttia 

tuotetusta sähköstä kulua johdinhäviöihin. Se on todella paljon verrattuna normaalin verkkosähköön 

kytketyn kotitalouden sähkönsiirtohäviöihin ja on merkityksellistä myös tarvittavan tuotantotehon 

mitoituksen kannalta.  

 

 

1.12. Pistorasiat, jakorasiat, kaapelit, sulakkeet ja kytkimet 

 

Pienoisjännitteisessä sähköjärjestelmässä voidaan käyttää tavallisia kytkimiä esim. valaisimille, 

samoin jakorasioita ja kaapeleita. Asennuslogiikan yksinkertaistamiseksi on kuitenkin hyvä käyttää 

kaksijohtimisia kaapeleita, koska järjestelmässä on vain kaksi potentiaalia (jännitetasoa). 

Tasavirtapuolen miinusnapa kytketään maapotentiaaliin (maadoitetaan). Johdinparin värit (esim. 

punainen + ja keltainen -) tekevät asentamisesta selkeän.  

 

Sulakkeina voidaan käyttää tavallisen sähköverkon tapaan sulaketauluun keskitettyjä sulakkeita, 

mutta se ei ole välttämätöntä. Sulakkeina voidaan käyttää myös muita sulakkeita, esim. 

autokäyttöön tarkoitettuja sulakkeita ja sulakepesiä. Seuraavassa kuvassa sulake on kiinnitetty 2 x 

2,5 mm2:n johtoon. Johtimien värisymboleina ovat keltainen (miinus) ja punainen (plus). 

Tällaisessa ratkaisussa sulakkeita ei tarvitse keskittää yhteen paikkaan. Voidaan esim. laittaa 

lataussäätimeltä lähtevään johtimeen sulake, joka vastaa lataussäätimen maksimikuormitusta (esim. 

20 A). Myöhemmin tältä johtimelta jakorasioista lähteviin haaroihin voidaan laittaa pienemmät 

sulakkeet haarojen kuormituksen vaatimusten ja kaapeloinnin sallimien maksimivirtojen 

perusteella. 

 



 

 
 

 

Pistorasiat ja niihin laitettavat pistotulpat poikkeavat tasavirtajärjestelmässä vaihtovirran vastaavista 

laitteista. Tasavirtapistorasioissa ei ole erikseen maadoittamatonta ja suojamaadoitettua mallia, 

koska miinusnapa on maadoitettu. Useissa tasavirtalaitteissa virran suunnalla on merkitystä laitteen 

toiminnan kannalta ja siksi pistorasiassa on toinen reikä toista suurempi. Pistotulppaa ei voi kytkeä 

rasiaan kuin yhdessä asennossa, joten väärin päin kytkeminen ei ole mahdollista. Seuraavassa 

kuvassa on tasavirtapistorasia ja siihen työnnettävä pistotulppa. 



 

 
 

 

1.13. Asennustyöstä 

 

Varsinainen asennustyö ei olennaisesti poikkea ”tavallisten” sähköjohtojen ja laitteiden 

asennustyöstä. Tarvittavat työkalutkin ovat samantapaiset. Hyvä työkalu on esim. otsalamppu, 

jonka avulla pimeissä nurkissa pystyy tekemään asennuksia siten, että molemmat kädet ovat 

vapaina. Asennustyössä tarvitaan ruuvimeisseleitä sekä vasara kaapelikiinnikkeiden naulaamiseen.  

 

Myös abikopihdit ovat hyvä työkalu johdinten kuorimiseen ja yleismittari on tarpeen esim. 

tarkistettaessa, että johtimet on kytketty kunnolla ja jännite tulee sinne minne pitääkin. Ilman 

näitäkin työkaluja asennus on mahdollista. Sähköjohtoja ei pidä jatkaa eism. abikoliittimillä 

tehdyillä liitoksilla, vaan liitokset kannattaa tehdä jakorasioissa ja pistorasioissa. Niissä liitokset 

saadaan riittävän pitäviksi ja luotettaviksi ruuvattavilla lukituksilla. 

 

Johtojen viemiseen seinien läpi tarvitaan porakone. Saarekejärjestelmässä ei ole saatavilla 

sähkötyökaluille sähköä sähköverkon kautta. Sähkötyökaluja voidaan käyttää siten, että akut 

viedään asennuskohteeseen täyteen ladattuina ja asennustyö aloitetaan siten, että invertteri otetaan 

ensimmäisenä käyttöön kytkemällä se akuston napoihin. Ennen sitä akut kytketään yhteen 

rinnakkain tai sarjaan riippuen valitusta jännitteestä. Nyt akustolta on saatavissa asennustyökaluille 

sähköä, joka yleensä riittää asennustyön ajaksi siihen asti, kunnes saarekejärjestelmän oma 

sähköntuotanto saadaan käyttöön. 

 

Toisaalta asennuksissa on pyrittävä mahdollisimman lyhyisiin johtimiin ja toisaalta johtimet on 

hyvä asentaa siististi ja mahdollisimman huomaamattomasti. Työssä voi joutua tekemään 

kompromisseja näiden tavoitteiden kesken. 

 

 



 

2. Sähköverkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät 
 

2.1.  Aurinkopaneelien sijoittaminen 

 

Aurinkopaneelien sijoittamista ohjaa kaksi eri lähtökohtaa. Toisaalta aurinkopaneelit on sijoitettava 

siten, että saavutetaan paras mahdollinen sähköntuotanto. Pohjois-Pohjanmaalla paras vuotuinen 

tuotto kiinteästi asennetuilla paneeleilla saavutetaan, kun paneelit on kallistettu n. 45 astetta etelän 

suuntaan. Aurinkopaneelien odotettavissa olevaa tuottoa voi arvioida esim. seuraavasta osoitteesta 

löytyvällä laskentasovelluksella: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

  

Usein kallistusta olennaisempi asia on löytää paikka, jossa aurinkoa varjostavia tekijöitä, puita ja 

rakenteita, on mahdollisimman vähän. Toisaalta aurinkopaneelien sijoitusta ohjaavat esteettiset 

tekijät sekä kaava- ja rakentamismääräykset. Ne suosivat aurinkopaneelien asentamista katon 

lappeen suuntaisesti ja taajama-alueilla mielellään siten, että katunäkymät ja naapurien näkymät 

eivät juuri muutu. 

 

Aurinkosähköjärjestelmää harkittaessa ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä oman kunnan 

rakennusvalvontaan ja selvittää, tarvitaanko aurinkopaneelien asentamiselle lupa ja rajoittaako 

lupamenettely paneelien sijoitusvaihtoehtoja. Useat kunnat vaativat aurinkosähköjärjestelmien 

asentamiselle toimenpideluvan. 

 

 

2.2.  Sähköverkkoon liittämisen vaatimukset 
 

Ennen kuin aurinkosähköjärjestelmä (tai tuulisähköjärjestelmä) liitetään sähköverkkoon, sille tulee 

hankkia paikallisen sähkönjakeluverkon omistaja lupa. Sähkönjakeluyhtiöön on hyvä ottaa yhteyttä 

jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. Energiateollisuus ry suosittelee, että sähkönjakeluverkkojen 

omistajien on hyväksyttävä aurinkosähkön mikrotuotantolaitteistot verkkoonsa. Mikrotuotannolla 

tarkoitetaan järjestelmää, jonka huipputeho on enintään 50 kW ja jonka sähköntuotanto ei ylitä 

sijoituskohteen omaa sähkönkulutusta. Laitteistojen on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, jotta 

ne voidaan kytkeä sähköverkkoon. Useimmiten Suomessa asennetaan sähköverkkoon saksalaisen 

vaatimusdokumentin, VDE-AR-N-4105, mukaisia aurinkosähköjärjestelmiä.  

 

Aurinkosähköjärjestelmän omistaja tai asennukset toteuttava sähköurakoija täyttää mikrotuotannon 

yleistietolomakkeen, joka toimitetaan sähkönjakeluverkon omistajalle. Kun 

aurinkosähköjärjestelmä on asennettu, sähköurakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen ja laatii 

käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirjan, joka myös toimitetaan jakeluverkon omistajalle.  

 

Suomen nykyisillä sähkönmittaus- ja hinnoittelukäytännöillä mikrotuottajien kannattaa pyrkiä 

käyttämään tuottamansa sähkö mahdollisimman suuressa määrin itse. Mittauskäytäntömme on 

sellainen, että aina, kun tuotanto on hetkellisestikin suurempi kuin kulutus, ylijäämäsähkö menee 

myyntiin ja myynnistä saatava tulo on pieni (myyntihinta vain n. kolmannes ostosähkön hinnasta) 

verrattuna hyötyyn, joka saadaan ostosähkön korvaamisesta.  

 

Koska on jokseenkin mahdotonta ohjata sähkönkulutusta siten, että se aina olisi vähintään 

aurinkosähköntuotannon suuruinen, mikrotuottajilla syntyy myös ylijäämäsähköä. Tämän 

ylijäämäsähkön myynnistä on tehtävä sopimus sähköyhtiön kanssa. Yleensä ylijäämäsähkö 

myydään samalle taholle, miltä sähkö ostetaankin.  

 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


 

2.3. Keskitetty vai mikroinvertteri 
 

Kotitalouden aurinkopaneelit voidaan kytkeä sarjaan ja tuoda niiltä saatava tasavirta yhdelle 

keskitetylle invertterille, joka huolehtii siitä, että aurinkopaneelikytkentä toimii jatkuvasti 

maksimitehon tuottavalla jännitteellä sekä muuntaa paneeleilta tulevan tasavirran sähköverkkoon 

sopivaksi vaihtovirraksi ja sovittaa taajuuden ja vaiheen sähköverkkoon sopivaksi. Keskitettyjä 

inverttereitä on sekä yksivaiheisia (vain pienimmät järjestelmät) että kolmevaiheisia. Jos 

aurinkopaneeleja on paljon, tasavirtapuolen jännite voi olla huomattavastikin tavallista 

verkkojännitettä korkeampi. Keskitettyä invertteriä käytettäessä paneelit on kytketty sarjaan ja 

paneelikytkennän tuoton määrittää huonoiten tuottava paneeli.  

 

Aurinkosähköjärjestelmässä voi jokaisella paneelilla olla oma invertterinsä, mikroinvertteri. 

Paneelit ja invertterit ketjutetaan toiminnallisesti rinnakkain toimivaksi ja sähkö tuodaan normaalina 

verkkojännitteenä verkkoonkytkentäyksikköön, joka ohjaa mikroinvertterit tuottamaan sähköä 

samavaiheisesti sekä sovittaa aurinkopaneelisähkön taajuuden ja vaiheen sähköverkkoon sopivaksi. 

Aurinkopaneelit toimivat toisistaan riippumatta ja yhdelle paneelille kohdistuva varjostus ei häiritse 

muiden paneelien tuotantoa.  

 

Seuraavassa kuvassa on mikroinverttereillä varustetun aurinkopaneeliketjun päälle laitettu 

osavarjostukseksi kartonki. Aurinko paistaa kirkkaasi paneeliketjuun, tosin vinosti. Kartonki peittää 

yhden aurinkopaneelin yhden kennon kokonaan ja viereisen paneelin yhdestä kennosta suunnilleen 

puolet. 

 

 
 



 

Ja paneelien sähköntuotannolle kävi seuraavan kuvan mukaisesti. 

 

 

 
 

Yhden paneelin tuotanto (kokonainen kenno peitettynä) menetettiin lähes kokonaan ja toisen 

paneelin tuotannosta menetettiin yli 40 %. Jos kyseessä olisi ollut sarjaan kytketty, keskitetyllä 

invertterillä varustettu paneeliketju, huonoiten valaistu paneeli olisi määrittänyt koko ketjun 

tuotannon ja aurinkosähköntuotanto olisi pudonnut lähes nollaan. 

 

Toistaiseksi mikroinvertteriratkaisut ovat selvästi kalliimpia kuin keskitetyllä invertterillä varustetut 

järjestelmät. Siitä syystä keskitetty invertteri on taloudellisesti kannattavampi, jos 

aurinkopaneeliketjuun ei juuri kohdistu osittaista varjostusta. Jos osittainen varjostus esim. puiden, 

lipputangon, savupiipun tai muun esteen takia on runsasta ja usein tai pitkään toistuvaa, 

mikroinvertterihankinta voi tulla taloudellisesti perustelluksi. Mikroinvertterien ja keskitettyjen 

invertterien hintasuhteet voivat muuttua tulevaisuudessa ja on mahdollista, että myyntiin tulee 

aurinkopaneeleja, joissa mikroinvertteri on integroitu aurinkopaneeliin. 

 

Inverttetityypistä riippumatta invertterin maksimitehon tulee olla riittävä aurinkopaneelitehoon 

nähden. On erityisesti huomioitava, että Suomen olosuhteissa kylmässä ja kirkkaassa pakkassäässä 

sekä lumen aiheuttaman heijastusvaikutuksen takia voi aurinkopaneeliteho nousta suuremmaksi 

kuin ns. aurinkopaneelin maksimiteho. Maksimiteho on määritelty säteilyteholle 1000 W 

neliömetrille aurinkopaneelin toimintalämpötilassa 25 celsiusastetta. Suomessa esim. maaliskuussa 

aurinkopaneelien toimintalämpötila voi olla huomattavasti alle 25 astetta ja aurinkopaneelien 

hyötysuhde paranee lämpötilan laskiessa. Edellä kuvattu maksimitehon ylittyminen ei ole haitallista 

aurinkopaneeleille, mutta invertterit eivät pysty hyödyntämään tehoa, joka ylittää  invertterin 

maksimitehon. 

 

 

2.4. Aurinkopaneelien kiinnittäminen 

 

Kotitalouskokoluokan aurinkosähköjärjestelmille (1 … 10 kW) on hyvin saatavilla 

kiinnitysjärjestelmiä yleisille kattotyypeille (peltikatto, tiilikatto, huopakatto). Myös maan pinnalle 



 

asennettaville järjestelmille on saatavilla sopivia telineitä. Kiinnitysjärjestelmät ovat yleensä 

asennettavissa ilman erikoisammattitaitoa ja erikoistyövälineitä. Järjestelmiin kuuluu 

kattorakenteisiin kiinnitettävät kiinnikkeet ja niihin kiinnitettävät asennuskiskot paneeleille. 

Aurinkopaneelit asennetaan siten, että ilma pääsee kiertämään paneelien ja katon välistä, mikä 

parantaa paneelien jäähdytystä ja siten hyötysuhdetta. Tyypillisten monikiteisestä piistä 

valmistettujen aurinkopaneelien hyötysuhde laskee n. neljä prosenttia kutakin kymmenen asteen 

lämpötilan nousua kohti. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty tiilikatolle tarkoitetun kiskonkiinnitysraudan kiinnittäminen. 

Kiinnitysrauta kiinnitetään 120 mm:n ruuveilla aluskatteen naulausriman läpi kattotuoleihin. Kiskon 

kiinnitysraudat laitetaan jokaiseen kattotuoliin, tässä tapauksessa 90 cm:n välein.  

 

 
 

Tiilikattoon ei tarvitse tehdä lainkaan reikiä, tarvitsee ainoastaan tilapäisesti irrottaa tiilit 

kiinnitysrautojen kiinnittämisen ajaksi ja samat tiilet ladotaan takaisin paikoilleen. Seuraavassa 

kuvassa on kiskot kiinnitetty ja tiilikatto palautettu ennalleen.  

 



 

 
 

Kuvassa näkyy myös kiskoihin kiinnitetyt mikroinvertterit sekä kuparikaapelia, jolla 

aurinkopaneelit ja kiskot niihin kiinnitettyine inverttereineen maadoitetaan.  

 

Seuraavassa kuvassa on peltikatolle tarkoitettu asennuskiskojen kiinnitysrauta, joka kiinnitetään 

kattoon sekä liimalla että ruuveilla. 

 

 



 

Kiskojen kiinnitysrautojen kiinnittämisessä on tärkeää kiinnittää ne riittävän lujasti ja lujiin 

kattorakenteisiin, mieluiten kattotuoleihin tai niihin tukevasti kiinnitettyihin apurakenteisiin. 

Aurinkopaneeleja ei yleensä asenneta katon harjalle ainakaan siten, että paneelien yläpää ulottuu 

katon harjaa korkeammalle. Tämä siitä syystä, että tuuli pääsisi vaikuttamaan voimakkaammin 

paneeleihin, jos ne ulottuisivat harjan yli. Varjostuksen vähentämiseksi paneelit on toisaalta hyvä 

asentaa mahdollisimman korkealle.  

 

Seuraavassa kuvassa asennetaan aurinkopaneelien asennuskiskot peltikatolle laitettuihin 

kiinnikkeisiin. 

 

 
 

 

Myös aurinkopaneelit voi kiinnittää katolle ilman sähköalan erityisammattitaitoa. Mitä korkeampi 

ja jyrkempi katto, sitä paremmat telineet ja turvalaitteet asennus vaatii. Matalalle ja loivalle katolle 

aurinkopaneelien vieminen onnistuu aika helposti (seuraava kuva). Tyypillisen 250 watin paneelin 

mitat ovat n. 1,0 m x 1,7 m ja paino n. 20 kg. Kovalla tuulella asennukseen ei pidä ryhtyä.  

 

 



 

 
 

 

Aurinkopaneelien sähkökytkennät vaativat sähköurakointioikeudet omaavan asentajan. 

Aurinkopaneelit on hyvä peittää kytkemisen ajaksi, jotta kipinöinniltä vältyttäisiin. Aurinkopaneelin 

tai paneeliketjun vahingossa tapahtuva oikosulkeminen ei kuitenkaan vahingoita paneeleja.  

 

 

 
 

 



 

2.5. Kytkeminen sähköverkkoon 

 

Verkkoon kytkettyjen mikrotuotantojärjestelmien tulee katkaista automaattisesti sähköntuotanto, jos 

verkkoon tulee sähkökatko. Tämä on tarpeen sen takia, että sähköverkon korjaustyöt olisivat 

turvallisia, kun verkkoon ei syötetä jännitettä. Mm. VDE-AR-N-4105 standardin mukaiset laitteet 

täyttävät vaatimuksen automaattisesta tuotannon katkaisusta. Kaiken varalta sähköjärjestelmissä 

tulee olla myös manuaalinen ja lukittavissa oleva turvakytkin, jolla aurinkosähköntuotanto voidaan 

kytkeä pois päältä. Turvakytkimen sijainnin pitää olla sellainen, että sinne on esteetön pääsy ja 

takasyöttövaarasta on varoitettava varoituskyltillä.  

 

Seuraavassa kuvassa asennetaan turvakytkintä talon ulko-oven läheisyyteen. 

 

 
 

 

Omasta sähköntuotannosta aiheutuu takaiskuvaara edellyttää turvakytkimen ohella varoituskylttejä. 

Seuraavassa kuvassa on esimerkki vapaamuotoisesti laaditusta varoituskyltistä turvakytkimen 

läheisyydessä. Samantapainen varoituskyltti tarvitaan myös sähkökeskukselle.  



 

 
 

Mikroinvertterit kytketään sähköverkon yhteen vaiheeseen erityisen verkkoonliityntäyksikön kautta 

(seuraava kuva).  

 

  



 

Seuraavassa kuvassa asennetaan keskitetty invertteri kylmään ullakkotilaan. 

 

 
 

Keskitetyltä invertteriltä tuleva aurinkosähkö kytketään sähköverkkoon sähkökeskuksen 

sulakkeitten kautta. Tässä tapauksessa kyseessä on kolmevaiheinvertteri. 

 

 



 

 

2.6. Tuotannon monitorointi 

 

Aurinkosähköjärjestelmien toimitussisältöön kuuluu tuotannon monitorointi. Keskitetty invertteri 

tai mikroinvertterien verkkoonliityntäyksikkö voidaan liittää joko verkkokaapelilla tai langattomasti 

sijoituskohteen lähiverkkoon.  

 

Saksalaisella invertterivalmistajalla, SMA Solar Technology AG:llä on Internet-portaali 

(www.sunnyportal.com), johon SMA:n inverttereillä varustettujen järjestelmien tuotantotiedot 

kootaan. Jokainen aurinkosähköntuottaja voi määritellä itse, missä määrin haluaa tuotantotietonsa 

julkiseen portaaliin. Julkisessa portaalissa ei ole saatavilla reaaliaikaista tehotietoa, mutta 

järjestelmän omista näkee oman tuotantolaitoksensa tilanteen myös reaaliajassa.  

 

Muillakin verkkoinvertterien valmistajilla sisältyy laitetoimitukseen tuotannon monitorointi. 

Aurinkosähkön mikrotuottaja saa siten tiedon järjestelmänsä toiminnasta, joten tuottaja saa tarkan ja 

ajantasaisen tiedon tuotannostaan. Laitevalmistajan monitorointi näyttää aurinkosähköjärjestelmän 

kokonaistuotannon, mutta ei erittelyä siitä, missä määrin tuotanto on kulunut omassa käytössä ja 

missä määrin mennyt myyntiin. 

 

Sähkönjakeluyhtiöillä ja sähköenergian myyjillä on nykyisin Online-verkkopalvelut, jossa 

sähkönkulutustietoja voi seurata jälkikäteen tuntitarkkuudella. Aurinkosähkön pientuottajilta 

mitataan erikseen sähköverkkoon toimitettu ylijäämäsähkö, jota tuottaja voi joidenkin 

sähköyhtiöitten verkkopalveluissa niinikään seurata tuntitarkkuudella. Myydyn ylijäämäsähkön 

tuntitasoinen seuranta auttaa mikrotuottajaa päättelemään millaisina ajankohtina tuotantoa menee 

myyntiin ja helpottaa sähkönkulutuksen ajoittamista siten, että mahdollisimman suuri osa 

tuotannosta kuluisi omassa käytössä. Seuraavassa kuvassa on esitetty sähkönmyyjän online-

palveluista saatu, erään aurinkosähköjärjestelmän myyntiin mennyt ylijäämäsähkö tämän vuoden 

heinäkuun kymmenentenä päivänä. 

 

 

 
 



 

Kyseisenä päivänä ylijäämäsähköntuotantoa on ollut aamupäivällä useamman tunnin aikana ja 

iltapäivällä lähinnä yhden tunnin aikana, klo 14 – 15., yhteensä 0,66 kWh. Saman järjestelmän 

aurinkosähköntuotannon tehokäyrä kyseisenä päivänä on esitetty seuraavassa kuvassa.  

 

 
 

Kyseisen järjestelmän koko tuotanto mainittuna päivänä oli 6,46 kWh, joten omassa käytössä 

tuotannosta kului 90 %. 

 

 

2.7. Ennakointia aurinkosähköjärjestelmän varalle 

 

Talojen rakennusvaiheessa ei yleensä ole ennakkoon huomioitu aurinkosähköjärjestelmän 

toteuttamista. Niinpä aurinkosähköntuotannon vaatimaan kaapelointiin ei ole valmistauduttu ja 

kaapelointia varten voidaan joutua asentamaan rakennusten välille uusia maakaapeleita tai 

ilmajohtoja. Seuraavassa kuvassa autotallin ja asuinrakennuksen välinen aurinkosähköjärjestelmän 

ilmajohto on piilotettu puiseen koteloon. 

 



 

 
 

 

Jos aurinkosähköjärjestelmän myöhempi rakentaminen huomioidaan jo rakennuksen 

suunnitteluvaiheessa, voidaan tarvittavaan kaapelointiin varautua etukäteen.  

 

 

 
 

Kun aurinkosähkön vaatimat kaapelit tai putket kaapeleita varten laitetaan rakennusvaiheessa, 

vältytään ongelmilta myöhemmin. Aurinkosähköjärjestelmän toteuttaminen kannattaa 

uudisrakentamisessa aloittaa rakennusten pohjatöiden ja sokkelien tekovaiheessa.  


