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Mökkijärjestelmät, sähkön tarve, 1 

Mieti, mihin tarkoituksiin käytät sähköä 

Valitse energiatehokkaita laitteita 

Käytä sähköä vain tarpeeseen, älä jätä laitteita turhaan päälle 

Tarvitsetko vaihtovirtaa (230 V) vai käytätkö vain tasavirtalaitteita 

Mieti kulutuksen vaihtelu eri ajankohtina, eri kuukaudet, arkipäivät, 

viikonloput 

Ota huomioon mahdollinen sähkön tarpeen muutos tulevaisuudessa 

 

Valaistus 

 - energiatehokkaimpia ovat 12 V LED-valot (ei 

 muuntajahäviöitä), jopa yli 100 lumen/W 

 - vuorokausikulutus, teho x käyttöaika, esim. kolme 4 W:n LED-

 valoa, 5 h/vrk = 3 x 4 W x 5 h = 60 Wh/vrk 

 



Mökkijärjestelmät, sähkön tarve, 2 

Jääkaappi 

 - jos muutenkin tarvitset vaihtovirtaa, saat vaihtovirtajääkaapin 

 paljon halvemmalla kuin tasavirtajääkaapin 

 - jos et muuten tarvitse vaihtovirtaa, harkitse 

 tasavirtajääkaappia, se on kallis, mutta vältyt 

 invertterihankinnnalta ja invertterin tehohäviöiltä 

 - voit luottaa valmistajan ilmoitukseen jääkaapin 

 sähkönkulutuksesta vain, jos asennat ja käytät jääkaappia 

 oikein 

  - riittävä ilmankierto 

  - lauhduttimen puhtaanpito 

 - jääkaapin tehonkulutus esim. 130 kWh/vuosi = 360 Wh/vrk 

 



Mökkijärjestelmät, sähkön tarve, 3 

Kahvinkeitin ja muut samantapaisesti käytettävät laitteet 

 - vähiten energiaa kuluttaa keitin, joka keittää termoskannuun ja 

 katkaisee virran heti, kun kuumennettava vesi loppuu 

 - kahvinkeittimen teho arvokilvestä, esim. 900 W 

 - mittaa kahvinkeittoon kuluva aika, esim. 7 min/kerralla 

 - jos keität kahvia neljä täyttä keittimellistä päivässä, vuorokausi- 

 kulutus: 4 x 7/60 h x 900 W = 420 Wh/vrk 

 - samalla periaatteella voit laskea esim. leivänpaahtimen 

 sähköntarpeen 
 

Pölynimuri + muut harvemmin käytettävät laitteet 

 - teho arvokilvestä, esim. 1000 W 

 - arvioi viikoittain imurointiin kuluva aika, esim. puoli tuntia 

 - viikkokulutus 0,5 h x 1000 W = 500 Wh, josta 

 vuorokausikulutus 500 Wh/7 = n. 70 Wh/vrk 

 - samalla periaatteella voit arvioida muutkin harvoin käytettävät 

 sähkölaitteet, esim. silitysrauta, porakone  



Mökkijärjestelmät, sähkön tarve, 4 

Televisio 

 - arvioi television keskimääräinen päivittäinen katseluaika 

 - televisioiden sähkönkulutuksessa on todella suuria eroja, 

 pienehkön LED-tv:n 25 W … ison television 200 W 

 - television teho arvokilvestä tai ohjekirjasta, esim. 50 W 

 - päivittäinen katseluaika 3 h, vuorokausikulutus 3 h x 50 W = 

 150 Wh, jos teho 50 W 
 

Kannettava tietokone 

 - laturin teho voi olla esim. 90 W, mutta se ei ole 

 keskimääräinen teho, vaan maksimiteho ladattaessa tyhjää 

 akkua 

 - parasta olisi, jos voisit mitata erikseen kannettavan 

 tietokoneen sähkönkulutuksen muutaman päivän ajan 

 - keskimääräinen teho voi olla esim. 20 W; jos käyttöaika on 3 

 h/vrk, sähkön tarve on 3 h x 20 W = 60 Wh/vrk 

Kännykän lataus 

 - sekin kuluttaa, mutta vähän 



Mökkijärjestelmät, invertterin valinta 

Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa. Jotta voit käyttää tavallisia 

sähkölaitteita, tarvitset invertterin. 

 - kanttiaaltoinvertteri (modifioitu siniaalto) ei sovi kaikille laitteille 

 - jos käytät esim. televisiota tai jääkaappisi on moderni, tarvitset 

 siniaaltoinvertterin 

 - oikosulkumoottorit ottavat ison käynnistysvirran ja –tehon, 

 esim. jääkaapin kompressorin käynnistyminen voi vaatia 1000 

 W:n invertterin, vaikka kompressoriteho olisi vain 50 W 

Invertterien häviöt voivat olla hyvin merkittävät ja ne kuluttavat sähköä 

silloinkin, kun niihin ei ole kytketty kuormittavia laitteita 

 - esim. lepovirta 0,95 A, tyhjäkäyntiteho 0,95 A x 12 V = n. 11 W 

 - hyötysuhde, max. esim. 85 %, saavutetaan nimellisteholla 

 - voit laskea em. invertterin häviöt melko tarkasti lisäämällä 

 tyhjäkäyntihäviöön 15 % hyötykulutuksesta 

 - jos vuorokauden hyötykulutus on esim. 1,2 kWh, niin 

 invertterihäviöt ovat 11 W x 24 h + 0,15 x 1200 Wh = n. 440 Wh 

 - todellinen tyhjäkäyntivirta selviää varmimmin  

 mittaamalla, mutta vasta invertterihankinnan jälkeen 



Mökkijärjestelmät, akuston mitoitus 

Suomessa säiden vaihtelun takia pilvisen päivän aurinkosähköntuotanto 

voi jäädä kymmeneen prosenttiin kuukausikeskiarvosta. 

Akustolla pitää varautua muutaman vuorokauden pituisiin huonon sään 

jaksoihin, esim. täysi akusto = neljän vuorokauden sähkön tarve. 

Akuston mitoitukseen vaikuttaa mahdollisuudet säädellä sähkönkulutusta 

säiden mukaan sekä varajärjestelmän olemassaolo. 

Kulutuksen maksimiteho vaikuttaa myös akuston mitoitukseen, ei ole 

suositeltavaa kuormittaa akkuja kuin hetkellisesti siten, että 

laskennallinen akuston purkausaika alittaa 3… 4 tuntia, maksimiteho 

enint. 300 - 400 W/ 100 Ah (12 V:n järjestelmässä) 

Akkuhäviöt riippuvat lataus- ja purkausvirroista suhteessa 

akkukapasiteettiin 

 - jos lataus- ja purkausvirrat vastaavat koko ajan yli 20 tunnin  

 lataus- ja purkausaikaa (alle 5 A / 100 Ah), akkujen 

 hyötysuhde n. 95 % 

 - jos purkausvirta (tai latausvirta) toistuvasti alle 20 tunnin 

 purkausaikaa vastaava (5  - 25 A / 100 Ah),  

 hyötysuhde n. 90 % 



Mökkijärjestelmäesimerkki, aurinkopaneelien 

mitoitus, 1 

Sähkön tarve vuorokaudessa: 

Valaistus: heinäkuu 2 h x 30 W= 60 Wh, syyskuu 6 h x 30 W = 180 Wh 

Jääkaappi: 360 Wh 

Pölynimuri: puoli tuntia/vk, 500 Wh/vk , keskimäärin 70 Wh/vrk 

Leivänpaahdin: 100 Wh/vrk 

Kahvinkeitin: 300 Wh/vrk 

Silitysrauta: puoli tuntia/vk, 700 Wh/vk, keskimäärin 100 Wh/vrk 

Televisio: 4 h x 25 W = 100 Wh/vrk 

Läppäri: 60 Wh/vrk 

Matkapuhelin: 10 Wh/vrk 

Laite X1, X2, …, jos sellaisia on 

 

Oletetaan vuorokautinen sähköntarve em. laskelmien perusteella: 

heinäkuussa päivää kohti 1,16 kWh, syyskuussa 1,28 kWh/vrk, mutta 

syyskuussa mökkeillään vain viikonloppuisin  



Mökkijärjestelmät, aurinkopaneelien mitoitus, 2 

Sähkön tarve 1,16 kWh/vrk. 

 

Invertteri, 1000 W (jääkaapin kompressorin käynnistys vaatii tuon tehon) 

Invertterin tyhjäkäyntivirta 0,8 A, hyötysuhde max. 85 % 

 - sähköstä 60 Wh/ vrk käytetään tasavirtana ja 1100 Wh/vrk 

 invertterin kautta 

 - invertterihäviöt 12 V x 0,8 A x 24 h + 0,15 x 1100 Wh = 395 Wh 

Akustolta otettava sähköenergia 1160 Wh + 395 Wh = 1555 Wh/vrk 

Akkukapasiteetti neljän vuorokauden sähkön tarve = 4 x 1,555 kWh = 

5,22 kWh = 518 Ah.  

Akkujen purkaus- ja latausvirrat (aina alle 25 A > akkuhäviöt 5 %), 

toistuvasti 25 – 125 A > akkuhäviöt 10 % 

Akkujen lataamiseen tarvittava energia = 1555 Wh / 0,9 = 1730 Wh/ vrk 

Tarvitaan aurinkopaneelit, jotka tuottavat heinäkuussa keskimäärin 

vähintään 1730 Wh/vrk. 



Mökkijärjestelmät, aurinkopaneelien mitoitus, 3 

Aurinkopaneelien mitoitukseen vaikuttaa paneelien suuntaus, 

mahdolliset varjostukset heikentävät paneelien tuottoa. 

Varjostuksen merkitystä arvioitaessa on huomioitava, että varjostus ei 

sanottavasti haittaa hajasäteilyn saantia ja hajasäteilyä on lähes puolet 

koko auringon säteilyenergian saannistamme.  

 

Oletetaan, että joku varjostava tekijä vähentää 5 % optimituotosta, 

aurinkopaneelit sijoitetaan katolle, jonka kallistuskulma on 27 astetta 

(kattokaltevuus 1:2) ja kallistussuunta kaakkoon.  

 

Lasketaan, paljonko tuottaa 1 kW:n aurinkopaneelit tuossa asennossa, 

huomioidaan varjostushäviö 5 %, lataussäädinhäviö 5 % ja 

kaapelointihäviö (paneeleilta lataussäätimelle) 1 %, eli yhteensä 11 % 

häviö: 

 

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



Mökkijärjestelmät, aurinkopaneelien mitoitus, 4 



Mökkijärjestelmät, aurinkopaneelien mitoitus, 5 

Yhden kilowatin  

aurinkopaneelit  

tuottavat heinäkuussa 

4,08 kWh/vrk, joten 

1,73 kWh/vrk  

tuottamiseen tarvitaan 

1,73/4,08 kW = 424 W  

aurinkopaneeliteho.  
Syyskuussa 424 W:n  

paneelit tuottavat 792 

Wh/vrk eli riittävät  

lataamaan akut jopa 

tyhjästä täyteen  

viikossa, OK. 



Mökkijärjestelmän hankintakustannukset, 1 

• Kulutuksen arviointi on aina vain arvio ja myös tuotto on vain arvio, sillä 

aurinkoenergian saanti vaihtelee säiden mukaan. Järjestelmän voi mitoittaa varman 

päälle tai pyrkimällä minimihintaan, osien hinnat vaihtelevat eri myyjillä ja 

ajankohdasta riippuen, joten tarkkoja kustannuslaskelmia on turha edes yrittää tehdä. 

• Järjestelmiä voi helposti laajentaa myöhemmin, joten yksi lähtökohta on kokeilla 

alimitoitettua järjestelmää käytännössä ja laajentaa tarpeen mukaan. 

• Jos edellisen esimerkin tapauksessa käytetään 135 watin paneeleja, joiden hinta on 

169 euroa/kpl (solarpower.fi, huhtikuu 2014), kolme paneelia johtaa 405 watin tehoon 

eli lievään alimitoitukseen ja neljä paneelia 540 watin tehoon eli reiluun  

ylimitoitukseen, kun laskennallinen tarve oli 424 W. 

• Akkujen osalta 5 kpl 100 Ah:n geeliakkuja (199 e/kpl) johtaa lievään alimitoitukseen ja 

3 kpl 220 Ah:n akkuja (390 e/kpl, huom. yhden akun paino 65 kg) reiluun 

ylimitoitukseen.  

• Jos valitaan 40 A:n MPPT-lataussäädin, niin siinä on laajennusvaraa ja siihen voi 

kytkeä viisikin em. paneelia 12 V:n järjestelmään (10 paneelia 24 V:n järjestelmään).  



Mökkijärjestelmän hankintakustannukset, 2 

• Lievästi alimitoitetun järjestelmän hinta:  

• 3 kpl 135 Wp:n aurinkopaneeleja , 3 x 169 euroa = 507 euroa 

• 5 kpl 100 Ah:n akkuja, 5 x 199 euroa = 995 euroa 

• Lataussäädin 40 A, MPPT, (mahdollistaa laajennuksen viiteen paneeliin asti) 390 euroa + etänäyttö 49 

euroa 

• Siniaaltoinvertteri, 1000 W, 330 euroa 

• Em. kokoonpanon rahtikulut 100 euroa 

• Järjestelmän hinta 507 + 995 + 390 + 49 + 330 + 100 euroa = 2371 euroa 

• Ylimitoitettu järjestelmä 

• 4 kpl 135 Wp:n aurinkopaneeleja, 4 x 169 euroa = 676 euroa 

• 3 kpl 220 Ah:n akkuja 3 x 390 euroa = 1170 euroa 

• Lataussäädin 40 A, MPPT, (mahdollistaa laajennuksen viiteen paneeliin asti) 390 euroa + etänäyttö 49 

euroa 

• Siniaaltoinvertteri, 1000 W, 330 euroa 

• Em. kokoonpanon rahtikulut  100 euroa 

• Järjestelmän hinta 676 + 1170 + 390 + 49 + 330 + 100 euroa = 2715 euroa 

 



Mökkijärjestelmän hankintakustannukset, 3 

• Koska akusto on kallein osa, yksi hyvä vaihtoehto on ylimitoittaa reilusti 

aurinkopaneeliteho ja alimitoittaa akuston kapasiteetti:  

• 5 kpl 135 Wp:n aurinkopaneeleja , 5 x 169 euroa = 845 euroa 

• 2 kpl 220 Ah:n akkuja, 2 x 390 euroa = 780 euroa, tämäkin akusto sallii ajoittain n. kilowatin suuruisen 

purkaustehon 

• Lataussäädin 40 A, MPPT, (mahdollistaa laajennuksen viiteen paneeliin asti) 390 euroa + etänäyttö 49 

euroa 

• Siniaaltoinvertteri, 1000 W, 330 euroa 

• Em. kokoonpanon rahtikulut 100 euroa 

• Järjestelmän hinta 845 + 780 + 390 + 49 + 330 + 100 euroa = 2494 euroa 

• Em. hinnat eivät sisällä kiinnitys- ja asennustarvikkeita eikä asennustyötä. Hinnat eivät 

sisällä myöskään kaapeleita, jakorasioita ja pistorasioita, joiden tarve on jokseenkin 

samanlainen kuin ”tavallisissa” sähköjärjestelmissä. 



Varajärjestelmä mökille 

• Useissa tapauksissa mökkijärjestelmien kallein osa on akusto ja akkujen hinta voi 

pysyä korkeana tulevaisuudessakin. 

• Järjestelmien ylimitoittaminen on kallista ja johtaa siihen, että osa tuotannosta on 

tarpeetonta hyvän sään aikana. 

• Poikkeuksellisen pitkä pilvisen/sateisen sään jakso voi tuottaa ongelmia 

• Jos kaikki sähkönkulutus ei ole välttämätöntä, varasuunnitelmana voi olla 

sähkönkulutuksen vähentäminen (esim. kahvinkeittimen ja leivänpaahtimen käytön 

keskeyttäminen). 

• Varajärjestelmänä toimivan aggregaatin hankintahinta on nykyään pieni (100 … 200 

euroa n. 2 kW:n aggregaatista). 

• Harvoin ja vähän käytetty aggregaatti (voidaan käyttää suuren lyhytaikaisen 

tehonkulutuksen aikana ja myös satunnaisesti akkujen lataukseen tavallisilla 

akkkulatureilla) on edullinen varajärjestelmä. 

• Jatkuvassa käytössä aggregaattisähkö on erittäin kallista, esim. 40 euroa/vrk. 

 



Sähköverkkoon liitetty järjestelmä 

• Järjestelmään tarvitaan aurinkopaneelit ja verkkoinvertteri + kaapelit, kytkimet yms. 

Pientarvikkeita, kaikkia komponentteja on saatavilla lyhyellä toimitusajalla. 

• Saatavilla on myös aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmiä yleisille kattotyypeille 

(tiilikatto, peltikatto, huopakatto) 

• Jos ammattitaito riittää, aurinkopaneelit voi kiinnittää itse, sähköasennuksiin tarvitaan 

sähköurakointioikeudet omaava asentaja/yritys 

• Keskitettyä verkkoinvertteriä käytettäessä aurinkopaneelien sarjakytkentä liitetään 

invertterille.  

• Mikroinverttereitä käytettäessä jokaisella aurinkopaneelilla on oma mikroinvertterinsä, 

jotka kytketään rinnakkain. Jokainen paneeli on itsenäinen tuotantoyksikkö, joiden 

tuotanto sovitetaan sähköverkkoon keskitetysti. 

• Keskitettyä invertteriä käytettäessä koko sarjakytkennän tuotto määräytyy huonoimmin 

tuottavan paneelin mukaan, mikroinvertteriratkaisussa yhden paneelin varjostus ei 

haittaa muiden paneelien tuotantoa.  



Sähköverkkoon liitetty järjestelmä,  
aurinkopaneelit katolla 



Sähköverkkoon liitetty järjestelmä,  
keskitetty verkkoinvertteri 

http://www.sma.de/en/products/overview.html 

 

Yksivaiheisten keskitettyjen invertterien, joilla tuotetaan 

sähköä yhteen vaiheeseen, tehoalue on n. 1 … 3 kW. 

 

Suuremmat invertterit ovat kolmevaiheisia ja tuottavat  

yleensä jokaiseen vaiheeseen saman tehon. 

http://www.sma.de/en/products/overview.html


Sähköverkkoon liitetty järjestelmä,  

mikroinvertterit sijoitetaan paneelien alle 

Kuvan mikroinverttereihin kytketään kuhunkin yksi 

aurinkopaneeli. Saatavilla on myös kahdelle paneelille 

tarkoitettuja mikroinverttereitä. 



Aurinkoenergian huono ajoitus, 1 
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Aurinkoenergian saatavuus kuukausittain Raahessa: vaakasuoralle, 

optimaalisesti etelään (46 astetta) kallistetulle, kuukausittain 

optimiasentoon kallistetulle ja aurinkoa jatkuvasti seuraavalle tasolle. 



Aurinkoenergian huono ajoitus, 2 

Huom. Vanha sähkösyöppö kylmiö vaihdettiin 

energiatehokkaaseen jääkaappiin heinäkuun 2013 lopulla. 



Aurinkoenergian huono ajoitus, 3 

MT-3:n sähkön tuntikulutukset keskiviikkona 14.8.2013. Koko 

vuorokauden kulutus oli 14,7 kWh eli keskimääräinen sähköteho 600 W. 

Kesällä sähkönkulutus päivisin on useissa kotitalouksissa vähäistä.  



Suuri vuorokausivaihtelu 

Suomessa kesäkuukauden  

aikana aurinkosähköjärjes-

telmän vuorokautinen tuotto 

voi olla 10 % ... 200 % 

kuukauden keskiarvosta.  

 

Leirivoima, 5,04 kWp, 

Lappeenranta, sähköntuotto 

heinäkuussa 2013, lähde: 

http://www.sunnyportal.com 

> Publicly available PV 

systems: 

Sisältää reaaliaikaseurannan 

49 aurinkosähkövoimalasta 

Suomessa ja yhteensä  

155 000 voimalasta 

maapallolla (21.5.2014) 

http://www.sunnyportal.com/


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, 

sijoituspaikan valinta 

Onko olemassa tai tehtävissä sopiva paikka, johon aurinko pääsee 
paistamaan ainakin suurimman osan päivästä ilman varjostusta. 

Katolla varjostus yleensä vähäisempi kuin maan pinnalla. 

Huomioi auringon kiertorata, matalat esteet eteläsuunnassa eivät 
juuri haittaa kesällä ja huhti-elokuussa saadaan lähes 70 % 
aurinkosähköstä. 

Katon kallistussuunta mieluiten välillä kaakko – lounas. 

Paras paneelien kaltevuus suurimman vuosituotannon saamiseksi on 
Pohjois-Pohjanmaalla n. 45 astetta. 

Yhteys oman kunnan rakennusvalvontaan, mahdolliset rajoitukset  ja 
luvat. Oulussa tarvitaan aina vähintään toimenpidelupa, Raahessa ei 
tarvita lupaa, jos järjestelmä on katon lappeen suuntainen eikä näy 
naapureille tai kadulle. 

Jos useita sijoitusvaihtoehtoja, niiden tuottoa voi vertailla, esim. 

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

 

 

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


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, 

keskitetty vai mikroinvertteri 

Tällä hetkellä mikroinvertteriratkaisu on kalliimpi kuin keskitetty 
invertteri. 

Mikroinvertteriratkaisu tuottaa enemmän sähköä kuin keskitetty, jos 
osa aurinkopaneeleista on ajoittain osittain varjossa. 

Mikroinvertterit ovat luotettavampia kuin keskitetyt invertterit ?! 

Mikroinvertteritoteutuksessa muiden paneelien tuotanto ei häiriinny, 
jos yksi aurinkopaneeli tai mikroinvertteri on viallinen. 

Mikroinvertteritoteutuksen voi aloittaa hyvin pienellä järjestelmällä ja 
laajentaa myöhemmin. Keskitetyn invertterin  tehon valinta rajaa 
paneelitehon kapealle alueelle. 

 

>>> Jos aurinkopaneelien sijoituspaikka on varjostukseton, parhaan 
taloudellisen kannattavuuden saa keskitetyllä invertterillä. Tämä 
pätee toukokuussa 2014. Mahdollisesti mikroinvertterien hinta laskee 
lähivuosina tai jopa lähikuukausina huomattavasti nopeammin kuin 
keskitettyjen invertterien hinta? 



Keskitetty vai mikroinvertteri, 2  

Tässä kuuden  

paneelin/ 

mikroinvertterin 

järjestelmässä  

aurinkoisen 

päivän  

sähköntuotto 

toukokuuussa 

on kaikilla 

inverttereillä 

jokseenkin 

sama. Keskitetty  

Invertteri olisi 

tuottanut lähes 

saman verran. 



Keskitetty vai mikroinvertteri, 3  

Tässä viiden 

paneelin/ 

mikroinvertterin 

järjestelmässä  

aurinkoisen 

päivän  

sähköntuotto 

toukokuussa 

oli 2,9 kWh.  

Samat paneelit 

olisivat 

tuottaneet 

keskitetyllä 

invertterillä  

1,6 kWh. 



Keskitetty vai mikroinvertteri, 4  

Aurinko 

paistaa 

kirkkaasti 

viiden 

paneelin 

systeemiin, 

tosin vinosti. 



Keskitetty vai mikroinvertteri, 5  

Ja tässä on paneelien tuotto edellisen kuvan tilanteessa 

(ei valokuvaajan varjoa), yht. 727 W.  



Keskitetty vai mikroinvertteri, 6  

Peitetään 

kartongilla 

yhden paneelin 

yksi kenno ja 

toisen paneelin 

yhdestä 

kennosta 

suunnilleen 

puolet. Miten 

käy sähkön- 

tuotannon? 



Keskitetty vai mikroinvertteri, 7  

Jos aurinkopaneelin yksi kenno on varjossa, niin 

paneelin tuotanto menetetään jokseenkin kokonaan. 

Jos kenno on osittainkin varjossa, tehonmenetys on 

huomattava. Paneelien sarjakytkennän tehon määrittää 

huonoiten tuottavan paneelin huonoiten tuottava kenno. 



Invertteriteho/aurinkopaneeliteho 

Invertteriin liitettävän aurinkopaneelikytkennän tulee vastata invertterin teho-, 
virta- ja jännitearvoja käytännön olosuhteissa Suomessa. 

Laitemyyjillä on myynnissä aurinkosähköjärjestelmäpaketteja, joissa invertteri 
ja paneelit ovat yhteensopimattomia: 
 Aina ei ole otettu huomioon, että Suomen kylmissä oloissa ja 
 lumen heijastusvaikutuksen takia aurinkopaneelin nimellisteho 
 (huipputeho) voi huomattavastikin, jopa 20 %, ylittyä.  

 Ei ole otettu huomioon, että kesäpäivinä paneelien jännitearvot 
 voivat olla huomattavasti normiolosuhteita pienemmät. 

 Esimerkkejä virhemitoituksista: 
 http://www.arevasolar.fi/omakotitalopaketit 

 http://solarpower.fi/products.php?g1=384687 

 Ensimmäisessä linkissä 1,75 ja 2,5 kWp:n paketeissa on liian 
 pienitehoiset invertterit, jos aurinkopaneelien sijoituspaikka on hyvä. 
 Toisessa linkissä 0,98 kWp:n paketin neljä paneelia eivät riitä tuottamaan 
 tarpeeksi korkeaa jännitettä invertterille kesäajan lämpimissä oloissa. 
 Molemmissa em. virhemitoituksissa käytetään seuraavassa linkissä 
 kuvattuja inverttereitä: http://www.sma.de/en/products/solar-inverter-
without-transformer/sunny-boy-1300tl-1600tl-2100tl.html#Technical-Data-8644 

 Paneelikytkennän tehon/ invertteritehon yhteensopivuuteen vaikuttaa 
 paneelien sijoitus: kallistuskulma ja -suunta. Jos paneelien asento on 
 epäedullinen, paneelikytkennän nimellisteho saa ylittää invertterin 
 nimellistehon. 
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Aurinkosähköjärjestelmän koko, aurinkopaneeliteho 

ja kohteen sähkönkulutus 

Kun aurinkosähkön pientuottaja korvaa ostosähköä, hän välttyy sähkön 
energiamaksulta, sähkönsiirtomaksulta, sähköverolta ja arvonlisäverolta, mutta 
ei voi vaikuttaa perusmaksuihin (kuukausimaksuihin). 

 

Kun aurinkosähkön pientuottaja myy ylijäämäsähköä verkkoon, hän hyötyy 
sähkön myyjänsä kanssa tekemänsä ostosopimuksen mukaisesti, yleensä 
pörssisähkön tuntihinnan vähennettynä sähkönjakeluverkon haltijan perimällä 
siirtomaksulla ja sähkönmyyjän perimällä välityspalkkioilla. 

 

Taloudellisen tuoton maksimoimiseksi pientuottajan pitäisi pystyä käyttämään 
tuottamansa aurinkosähkö mahdollisimman suuressa määrin itse samaan 
aikaan ja samassa sähköverkon vaiheessa tuotannon kanssa ja tämä määrittää 
taloudellisesti kannattavimman järjestelmäkoon, Suomessa. 

 

On selvitettävä oma sähkönkulutus, sen ajoittuminen ja mahdollisuudet ohjata 
sähkönkulutusta kesäisin keskipäivän tienoille. 



Sähkön pientuottajan taloudellinen hyöty 

Ostosähkön korvaamisessa tuoton voi laskea oman sähkölaskun perusteella. 

Tässä esimerkkinä kuviteltu Raahessa oleva kohde, joka ostaa sähkön Oulun 
Sähkönmyynniltä, hinnat 24.4.2014. 

Kausisähkö (sähkölämmitysasiakas): 

- Sähkön siirto (Raahen Energia): talviarkipäivä 7,13 snt/kWh, muu aika 
4,10 snt/kWh 

- Sähköenergia (Oulun Sähkönmyynti, Varmavirta jatkuva sopimus): 
talviarkipäivä 6,91 snt/kWh, muu aika 6,30 snt/kWh 

- Yhteensä talviarkipäivä 14,04 snt/kWh, muu aika 10,40 snt/kWh 

- Marras-maaliskuun arkipäivinä saadaa n. 17 % aurinkosähköstä, jolloin 
painotettu vertailuhinta on 0,17 x 14,04 + 0,83 x 10,40 = 11,02 snt/kWh 

- Jos tehdään 2-vuotinen Varmavirtasopimus, niin painotettu vertailuhinta 
on 9,60 snt/kWh  

Yleissähkö: jatkuva sopimus, siirtohinta 6,67 snt/kWh ja energian hinta 6,74 
snt/kWh = 13,41 snt/ kWh , 2-vuotinen sopimus: siirto 6,67 + energia 5,17  

= 11,84 snt/kWh.  

 

 



Sähkön pientuottajan taloudellinen hyöty, 2 

Kun aurinkosähköntuotanto on suurempi kuin kulutus samassa 

vaiheessa, pientuottaja voi myydä ylijäämäsähkön. 

- Yleensä sähkö myydään sille taholle, jolta sähkö ostetaan. 

- Sähkön myynnistä tehdään kirjallinen sopimus. 

- Sopimusehdot vaihtelevat ostajasta riippuen ja mahdollisesti 

voivat olla myös asiakaskohtaisia. 

- Suomessa ylijäämäsähkön myyntihinta perustuu yleisimmin 

pohjoismaisen sähköpörssin Suomen tuntihintaan: 

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/ 

- Paikallinen sähkönjakeluverkon omistaja voi periä siirtomaksun 

pientuottajan tuottamasta sähköstä, enintään 0,07 snt/kWh 

- Esim. pörssisähkön tuntihinta – 10 % (sähkön myyjän proviisio) 

– 0,07 snt/kWh (jakeluverkon omistajan perimä siirtomaksu) 

- Huom! Jotkut sähkönmyyjät  perivät pientuottajilta 

kuukausittaisen perusmaksun kahteen kertaan. 
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Kannattavuuslaskennan perusteet 

Tämän esityksen laskelmissa aurinkosähkön pientuotannon 

kannattavuudesta käytetään seuraavia oletuksia: 

- Korvatessaan ostosähköä pientuottaja hyötyy 10 snt/kWh, jos 

käytössä on kausisähkö ja 12 snt/kWh, jos käytössä yleissähkö 

(säästyy sähkön myyntihinta, siirtohinta, sähkövero ja alv). 

- Myydessään ylijäämäsähköä pientuottaja saa 4 snt/kWh. 

- Sähkön reaalihinta säilyy tulevaisuudessa ennallaan 

(kotitalouksien sähkön reaalihinta on kymmenen viimeisen 

vuoden aikana noussut keskimäärin n. 4,6 % vuodessa, mutta 

viimeisten kahden vuoden aikana sähköenergian hinta on ollut 

laskussa, mutta siirtokustannukset, sähkövero ja arvonlisävero 

ovat nousseet) 

 

 



Oman sähkönkulutuksen selvittäminen 

Sähkölaskuista selviää nykyisin kulutus kuukausittain (etäluettava mittaus, 

kuukausikulutuksen mukainen laskutus), mutta se ei ole riittävä tieto 

aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen kannalta. 

 

Tarvitaan tieto kulutuksen aikajakaumasta ja tuntikulutustiedot saa nykyisin 

sähkön myyjän tai sähköverkon haltijan (sähkönsiirrosta laskuttava taho) 

verkkopalveluista. 

 

Mittari/sulaketaulusta voi päätellä, mitä kulutusta on kussakin sähköverkon 

kolmesta vaiheesta. 

 

Yksittäisen laitteen tai toiminnon kulutuksen voi päätellä laitteen tehosta ja 

käyttöajasta ja saatavilla on mittalaitteita, joilla sen voi mitata.  

 

Käyttöveden lämmitys (jos lämpenee sähköllä) on yleensä helpoiten 

ohjattavissa päiväaikaan tapahtuvaksi. Vedenlämmityksen sähköntarpeen voi 

arvioida karkeasti vedenkulutuksen perusteella, n. 20 kWh/m3. 

Esim. vedenkulutus 100 m3/vuosi > 100 x 20 /365 = n. 5,5 kWh/vrk. 



Oman sähkönkulutuksen selvittäminen, 2 

Päiväraportti (13.6.2013) Raahen Energian online-palveluista. 



Oman sähkönkulutuksen selvittäminen, 3 

Sähkönkulutus kesäpäivinä voi olla pieni ja painottua iltaan. 



Oman sähkönkulutuksen selvittäminen, 4 

Jos tämä koti on kesällä tyhjillään, sähköteho on koko ajan 

vain n. 140 W. Vain jääkaappi, pakastin ja ilmanvaihtokone 

kuluttavat sähköä. 



Sähkönkulutuksen ajoitus 

- Kolmessa edellisessä kalvossa sähkö/puulämmitteisen 

omakotitalon tuntikulutukset 12.6. ,14.8. ja 31.8.2013, joista 

viimeisimmässä esitetään tyhjillään olevan talon kulutus. 

- Kesällä ei yleensä tarvitse lämmittää, paitsi käyttövettä 

- Käyttöveden lämmitykseen (tapahtunut pääosin klo 19 jälkeen 

14.8.) kuluneen sähkönkäytön (n. 6 kWh) ohjaaminen yhden 

kilowatin teholla klo 10 – 16 (kesäaika, eli klo 9 – 15 talviaika) 

johtaisi siihen, että päiväkulutus n. kuuden tunnin ajan 

keskipäivällä olisi vähintään n. 1,2 kW. Lämmitettäessä 500 

watin teholla, saataisiin keskitettyä n. 12 päivätunniksi 500 teho. 

- Kun talo on tyhjillään, kesäajan sähkönkulutus on niin pieni, vain 

140 W, että omassa käytössä ei voida kuluttaa kuin pieni osa 

kilowattiluokan aurinkosähköjärjestelmän tuotosta. 

- Seuraavissa kuvissa tarkastellaan kulutuksen ajoitusta sekä 

mitoitusta aurinkopaneeleille, jotka ovat katolla, jonka kallistus on 

18 astetta ja suuntaus 16 astetta etelästä kaakkoon päin. 

 

 



Kulutus/aurinkosähkön saanti 

Musta viiva kuvaa sähkönkulutusta, sähkö kuluu  

pääosin omassa käytössä. 

Käyrät kuvaavat 

auringon säteilytehoa 

aurinkopaneelien  

tasolle kesäkuussa; 

aurinkoisena 

päivänä (punainen), 

keskimääräisenä  

päivänä (sininen) ja 

pilvisenä päivänä 

(vihreä). 

Vedenlämmitys on 

keskitetty keskipäivään 

yhden kilowatin teholla 

ja muun ajan kulutus 

on vähintään 1/8 

vedenlämmitysajan 

kulutuksesta. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Valitaan isompi 

aurinkosähköteho: 

Normipäivänä ja 

pilvisenä päivänä 

pääosa tuotosta 

kuluu omassa 

käytössä, mutta  

aurinkoisena  

päivänä yli puolet 

tuotannosta 

menee myyntiin. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Valitaan pieni 

aurinkosähköteho:

Tuotanto kuluu 

pääosin omassa 

käytössä, mutta 

aurinkoisenakin 

päivänä vettä 

lämmitetään myös 

ostosähköllä. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Jos vettä 

lämmitetään 500 

watin teholla, 

minimikulutus on 

reilu 20 % 

vedenlämmitysajan 

kulutuksesta ja 

lämmitysaika n. 12 

tuntia. Kaikki  

tuotettu sähkö 

kuluu omassa 

käytössä. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Jos paneeliteho 

mitoitetaan 

tuottamaan sähkö 

vedenlämmityk-

seen keskiverto-

päivänä, 

ainoastaan 

auringonpaisteisina 

aikoina menee osa 

tehosta myyntiin, 

pääosa tuotosta 

kuluu omassa 

käytössä. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Jos kulutus on  

vakio, tai 

mitoitusperus-

teeksi otetaan 

minimikulutus, 

tuotanto 

kuluu kokonaan 

omassa käytössä, 

kun 

aurinkopaneelien 

maksimituotto ei 

ylitä 

(minimi)kulutusta. 



Kulutus/aurinkoenergian saanti 

Tässäkin 

tapauksessa 

tuotanto kuluu 

pääosin omassa 

käytössä, 

ainoastaan 

kirkkaalla 

auringonpaisteella 

klo 7 ja klo 16 

välillä osa 

tuotannosta 

menee myyntiin.  



Sähkönkulutuksen ajoitus, 2 

- Jos kodin tai  yrityksen käyttövesi lämpiää sähköllä, yleensä helpoin 

tapa ajoittaa sähkönkulutusta paremmin aurinkosähkön tuotantoa 

vastaavasti on ajoittaa käyttöveden lämmitys keskipäivän lähettyville. 

- Käyttöveden lämmitys on ajoitettava pitkähkölle ajalle 6 … 12 tuntia, 

jos mahdollista. Jos lämminvesivaraaja on kolmivaiheinen, kannattaa 

vesi lämmittää kesäisin vain sillä vastuksella, joka on samassa 

vaiheessa, mihin aurinkosähkö tuotetaan, voi myös kytkeä kaksi 

vastusta sarjaan tehon pienentämiseksi ja lämmitysajan 

pidentämiseksi edellyttäen, että teho on silti riittävä. 

- Jos kohteessa on aikasähkö (yösähkö halvempaa kuin päiväsähkö), 

niin veden lämmityksen ajoitus päiväaikaan kannattaa vain silloin, 

kun aurinkosähkö riittää vedenlämmitykseen. Tällöin tarvitaan 

älykästä automaattista tai manuaalista kulutuksen ohjausta. 

- Älykkään kulutuksen ohjauksen voi toteuttaa esim. Sunny Home 

Managerilla, http://files.sma.de/dl/15583/HoMan-IA-en-16.pdf 
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Em. kotitalouden aurinkosähköjärjestelmän 

mitoitus 

- Käyttöveden lämmityksen ohjauksella nostetaan 

kesäpäiväkulutuksen minimitaso n. 1,2 kW:iin (veden lämmitys + 

jääkaappi + pakastin + ilmanvaihtokone). 

- Päivällä aurinkoisina kesäpäivinä aurinkosähköjärjestelmän (kall. 

18 astetta, suuntaus 16 astetta etelästä kaakkoon) tuottama teho 

on enintään n. 80 % nimellistehosta (huomioidaan paneelien 

lämpenemisestä ja laitteistosta aiheutuvat häviöt) 

- >> n. 1,5 kWp:n nimellistehoisen aurinkosähköjärjestelmän tuotto 

kuluu jokseenkin kokonaan omassa käytössä (lukuunottamatta 

aikoja, jolloin koti on tyhjillään eikä vettä kuluteta). 

 



Kerrostalokaksio, kaksi nuorta aikuista 

Sähkönhankintasopimus Oulun sähkönmyynnin kanssa on ilmeisesti tehty 

helmikuussa 2013. Heinäkuun sähkönkulutus reilu 100 kWh v. 2013.  



Kerrostalokaksio, kesäpäiväkulutus 

Sähkönkulutus painottuu iltaan. Päiväajan kulutus keskimäärin reilu 

100 W. Ei mitään helposti keskipäivään siirrettävää kulutusta 



Kerrostalokaksio 

- Huipputeholtaan n. 200 watin aurinkosähköjärjestelmän tuotto kuluu 

pääosin omassa käytössä. 

- Tämäntapaiseen kotitalouteen sopivassa järjestelmäkoossa on vain 

yksi aurinkopaneeli. 

- Saksassa on saatavilla yhden aurinkopaneelin paketteja ( esim. 

www.minijoule.com), mutta ei ole täyttä varmuutta niiden 

liitettävyydestä suomalaiseen sähköverkkoon, seuraava 

laitesukupolvi soveltunee myös Suomeen. 

- Huipputeholtaan 240 watin paketin hinta on n. 600 euroa. 

- Vuosituotto optimiolosuhteissa Raahessa n. 210 kWh ja euroissa n. 

23 euroa (85 % tuotosta kuluu omassa käytössä), koroton 

takaisinmaksuaika 26 vuotta. 

- Käytännössä kerrostaloasunnossa on vaikea sijoittaa aurinkopaneeli 

optimaalisesti. 

 

 

 

http://www.minijoule.com/


Erään navetan (25 lehmää)  

kesäpäivän sähkönkulutus 

Myös tässä navetassa on päivällä useamman tunnin 

mittaisia pienen tehonkulutuksen jaksoja ellei jotain 

sähkönkulutusta pystytä keskittämään keskipäivään. 



Hintaesimerkkejä aiemmin käsitellyn 

omakotitalon aurinkosähköjärjestelmästä 

- Todettiin, että n. 1,5 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän tuotto 

pystytään kuluttamaan pääosin omassa käytössä. 

- Tarkastellaan toukokuussa suomalaisilla myyjillä tarjolla olevia 

aurinkosähköjärjestelmäpaketteja. 

- 1,5 kWp, 2779 euroa, http://www.arevasolar.fi/omakotitalopaketit, 

vuosituotto esimerkkitapauksessa 1190 kWh ja optimiolosuhteissa 

Raahessa 1310 kWp ja korottomat takaisinmaksuajat 26 v. ja 23 v. 

(olettaen, että 85 % sähköstä kuluu omassa käytössä), kiinalaiset 

aurinkopaneelit. 

- 1,96 kWp, 3990 euroa, www.solarpower.fi, vuosituotto 

esimerkkitapauksessa 1550 kWh ja optimiolosuhteissa Raahessa 

1720 kWh, korottomat takaisinmaksuajat 29 v. ja 26 v (olettaen, 

että 80 % sähköstä kuluu omassa käytössä), eurooppalaiset 

aurinkopaneelit. 
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Hintaesimerkkejä aiemmin käsitellyn 

omakotitalon aurinkosähköjärjestelmästä, 2 

- Yleisimmin myytyjen, nimellisteholtaan n. 5 kWp:n pakettien 

tuotosta esimerkkitaloudessa n. kolmasosa tuotetusta sähköstä 

kuluu omassa käytössä ja kaksi kolmasosaa menee myyntiin 

- Arevasolar, 5 kWp, hinta 7586 euroa, vuosituotto 

esimerkkitapauksessa 3970 kWh ja optimiolosuhteissa Raahessa 

4380 kWh, korottomat takaisinmaksuajat 32 v. ja 29 v. 

- Solarpower, 4,9 kWp, 7990 euroa, vuosituotot 

esimerkkitapauksessa 3890 kWh sekä optimiolosuhteissa 

Raahessa 4290 kWh, korottomat takaisinmaksuajat 34 v. ja 31 v. 

- Em. hintoihin ei sisälly asennuksia eikä esim. sähkömittarin 

vaihtoa kahteen suuntaan mittaavaksi, josta jotkut 

sähköverkkoyhtiöt veloittavat n. 200 euroa. 

- Aurinkosähköjärjestelmän asentamisesta kotitalouteen saa 

verotuksessa kotitalousvähennyksen. 

 

 

  

 

 



Hintaesimerkkejä aiemmin käsitellyn 

omakotitalon aurinkosähköjärjestelmästä, 3 

- Aurinkosähköjärjestelmäpaketteja mikroinvertteriratkaisulla en 

toistaiseksi löytänyt netistä 

- Jos kootaan aurinkosähköjärjestelmä mikroinverttereillä, niin 

seuraavia tuotteita saa varmuudella asentaa suomalaiseen 

sähköverkkoon on SMA Solar Technology AG:n Sunny Boy 240, 

Power Onen Aurora ja , Tilanne on muuttumassa ja ainakin 

Enecsysin ja Involarin mikroinverttereiden seuraava sukupolvi 

täyttänee verkkoon kytkennän vaatimukset myös Suomessa 

- Mikroinvertteriratkaisu nostaa tällä hetkellä esim. 1,5 kWp:n 

aurinkosähköjärjestelmän hintaa vähintään 400 eurolla. 

- Em. hintoihin ei sisälly asennuksia eikä esim. sähkömittarin vaihtoa 

kahteen suuntaan mittaavaksi, josta jotkut sähköverkkoyhtiöt 

veloittavat n. 200 euroa. 

 

  

 

 



Lisää kannattavuuslaskennan esimerkkejä 

- Viiden kilowatin kolmevaiheisen järjestelmän hankintakustannus 

huippuwattia kohti on selvästi matalampi kuin edellä kuvatutuilla 

pienemmillä järjestelmillä. 

- Jos 5 kWp:n tai sitä suurempien aurinkosähköjärjestelmien tuotto 

kuluu pääosin omassa käytössä, taloudellinen kannattavuus paranee 

edellä esitetystä huomattavasti. 

- Arevasolar, 5 kWp, 7586 euroa, takaisimaksuaika optimiolosuhteissa 

Raahessa on em. 29 vuotta, jos kolmasosa tuotannosta kuluu 

omassa käytössä, mutta 22 vuotta, jos kaksi kolmasosaa kuluu 

omassa käytössä ja 17 vuotta, jos kaikki tuotanto kuluu omassa 

käytössä. Solarpowerin 4,9 kWp:n, 7990 euron järjestelmälle 

vastaavat takaisinmaksuajat ovat 31 vuotta, 23 vuotta ja 19 vuotta.  

- Näihinkään hintoihin ei sisälly asennuksia eikä esim. sähkömittarin 

vaihtoa kahteen suuntaan mittaavaksi, josta jotkut sähköverkkoyhtiöt 

veloittavat n. 200 euroa. 

 

  

 

 



Järjestelmän koko ja laajennusmahdollisuudet 

käytettäessä keskitettyä invertteriä ja 

mikroinverttereitä 

- http://www.sma.de/en/products/overview.html 

 

• Keskitetyllä invertterillä ja yleisimmillä n. 250 aurinkopaneeleilla 

invertteriteho määrittää jokseenkin tarkasti, montako paneelia 

järjestelmässä voi olla. Näin on erityisesti yksivaiheratkaisuissa. 

Keskitetyn invertterin paneelikytkennän (sarjakytkentä) paneeleilla 

tulee olla samat virta-arvot 

• Mikroinverttereitä voi samaan keskitinyksikköön (eGate, Multigate) 

kytkeä 1 – 10 … 12 kpl. Aurinkopaneelit voiva olla keskenään 

erilaisia (paneeli + invertteri on itsenäinen tuotantoyksikkö, 

rinnakkain kytkentä). 

 

http://www.sma.de/en/products/overview.html
http://www.sma.de/en/products/overview.html


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja 

toteutus, yhteenvetoa 
– Vertaile mahdollisuuksia ja valitse aurinkopaneelien asennuspaikka ja 

arvioi mahdolliset varjostukset kyseisellä paikalla. 

– Laske aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto/kWh, 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php ja arvioi taloudellinen 
tuotto. Tee hankintapäätös, jos tuotto (kWh, eurot) on mielestäsi riittävä. 

– Ota yhteys oman kunnan rakennusvalvontaan ja selvitä tarvittavat luvat. 

– Ota yhteys sähkönjakeluyhtiöösi (sähkön siirrosta laskuttava taho) ja 

varmista verkkoon kytkennän mahdollisuus, älä ehdotakaan muita kuin 

saksalaisen VDE-AR-N 4105 –vaatimusdokumentin mukaisia laitteita, 

selvitä ylijäämäsähkön myyntisopimuksen ehdot.  

– Selvitä oma sähkönkulutuksesi ja sen aikajakauma kesäpäivinä sekä 
mahdollisuudet keskittää kulutusta keskipäivän lähettyville 

– Mitoita aurinkosähköjärjestelmän koko siten, että pääosa tuotetusta 
sähköstä kuluu omassa käytössä eli korvaa ostosähköä. 

– Tee valinta keskitetyn invertterin ja mikroinverttereiden välillä (huomioi 
mahdolliset varjostukset ja laajentamissuunnitelmat). 

 

 

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


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja 

toteutus, yhteenvetoa, 2 

– Varmistu suunnittelemasi hankinnan takuuajoista ja sertifikaateista 
(VDE-AR-N 4105).  

– Tarkista, kuuluuko monitorointi toimitukseen vai onko se lisähankinta 
ja miten monitorointi on toteutettu ja millainen on käyttöliittymä. 

– Suuremmissa järjestelmissä yksikköhinta (euroa/Wp) on alempi kuin 
pienissä, mutta hintojen alenemisen takia useammassa vaiheessa 
hankittu järjestelmä tulee jokseenkin varmasti halvemmaksi kuin nyt 
kerralla hankittu isompi järjestelmä, joten alimitoitetun järjestelmän 
hankinta ensivaiheessa voi olla viisas ratkaisu. 

– Kimppatilauksella voit saada alennuksia ja pääset pienemmillä 
rahtikustannuksilla. 

– Aurinkopaneelien kiinnittäminen katolle on mahdollista tehdä itse, 
sähköasennukset vaativat sähköasentajan/sähköurakoitsijan 

– Kaikissa asennuksissa huomioi, että järjestelmien on tarkoitus kestää 

n. 50 vuotta, joten älä tingi materiaalien ja työn laadussa.  

 



Tuurinko-projektin  

koulutukset ja tiedotus 

Kaikki koulutustilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia  

 

Syksyllä järjestetään koulutuksia mm. aurinkosähköjärjestelmien 

asentamisesta 

 

Projektin www-sivut:  

www.oamk.fi/tuurinko 
 

Mm. pidettyjen koulutusten materiaalit saatavissa em. sivustolta 

 

Projektin Facebook-ryhmä: 

https://www.facebook.com/groups/tuurinko 

 

http://www.oamk.fi/tuurinko
https://www.facebook.com/groups/tuurinko


Kiitos 

Alpo Kekkonen 

 

alpo.kekkonen@oamk.fi, 050 317 4905 
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