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Kurssin sisältö

Pienoisjännitteisen saarekejärjestelmän (akustolla varustetun 

mökkijärjestelmän) asennuksen erityispiirteitä

- Aurinkopaneelien ja tuuligeneraattorien sijoitus ja kiinnitys

- Aurinkopaneelien kytkeminen sarjaan ja rinnakkain

- Lataussäätimet ja tuuligeneraattorin säätimen hukkakuorma

- Akkujen kytkennät

- Sähkön siirtohäviöt ja niiden vaikutus asennukseen

- Sähköasennuksen ammattitaitovaatimukset

- Asennustarvikkeet ja työkalut

Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän asentaminen

- Esimerkkejä järjestelmistä ja asentamisesta

- Aurinkopaneelien asentaminen käytännössä

- Sähköasennusten ja kytkentöjen seuraaminen

- Järjestelmän rekisteröinti ja tuotannon monitorointi



Aurinkopaneelien sijoitus ja kiinnitys

Aurinkopaneelit tulee sijoittaa mahdollisimman varjottomaan paikkaan, 

useimmiten sopivin paikka on rakennuksen katolla.

Aurinkopaneelien kallistussuunta kaakon ja lounaan välillä…, asiaa 

käsitelty aurinkoenergian saatavuutta ja aurinkosähköjärjestelmien 

suunnittelua käsittelevillä kursseilla www.oamk.fi/tuurinko

Kiinnityksessä näkökulmaksi 50 vuoden käyttöaika. Kiinnityksen tulee 

olla riittävän luja ja pitkäikäinen.

Aurinkopaneelien runko on hyvä maadoittaa, jolloin maadoitus toimii 

myös rakennuksen ukkosenjohdattimena. Samaan maapotentiaaliin voi  

maadoittaa akuston ja sähköjärjestelmän miinusnavan.

http://www.oamk.fi/tuurinko


Esimerkki aurinkopaneelin kiinnityksestä 

mökin katolle

Tässä aurinko-

paneelilla on teline, 

jonka kallistusta

voi säätää.

On syytä käyttää

ruostumattomia

ruuveja ja 

pultteja. Kestopui-

set lankut on lukittu

myös mökin toisen

puolen räystäälle. 

Laajennusvaraa on 

runsaasti.



Edellä kuvattu rakenne mahdollistaa 

laajentamisen

Tässä paneelit ovat rinnakkain kytkettyjä. Toinen paneeli

on kallistettavissa, esim. talveksi pystyasentoon, jolloin

lunta ei pääse kertymään paneelille.



Aurinkopaneelien kytkennät

Keskenään samanlaisia aurinkopaneeleja voidaan kytkeä sekä 

sarjaan että rinnakkain. Sarjakytkentä summaa paneelijännitteet 

ja rinnankytkentä summaa paneelivirrat.

- sarjaan voi kytkeä paneeleja, joilla on samat virta-arvot

- rinnakkain voi kytkeä paneeleja, joilla on samat 

jännitearvot

Sarjakytkennän etuna on korkeampi siirtojännite ja sen myötä 

pienemmät sähkönsiirtohäviöt.

Rinnankytkennän etuna on, että yhden paneelin varjostus ei 

haittaa muiden paneelien toimintaa.

Sarjaan kytkettyjen paneelien tulee olla samalla tavalla 

suunnatut, rinnankytkennässä paneelit voivat olla eri 

asennoissa. 



Pienikin varjostus on haitallinen, 1

Aurinko 

paistaa 

kirkkaasti 

viiden 

paneelin 

systeemiin, 

tosin vinosti.



Pienikin varjostus on haitallinen, 2

Ja tässä on paneelien tuotto edellisen kuvan tilanteessa 

(ei valokuvaajan varjoa), n. 145 W/paneeli, yht. 727 W. 



Pienikin varjostus on haitallinen, 3

Peitetään 

kartongilla yhden 

paneelin yksi 

kenno ja toisen 

paneelin yhdestä 

kennosta 

suunnilleen puolet. 

Miten käy 

sähköntuotannon?

Paneelit on 

kytketty 

rinnakkain.



Pienikin varjostus on haitallinen, 4

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.



Tuuligeneraattorin sijoittaminen

Parhaan tuotannon saamiseksi tuuligeneraattori pitäisi sijoittaa 

puiden latvojen yläpuolelle, metsäisellä tontilla vähintään 20 … 30 

metrin korkeuteen, mikä on ongelmallista.

Voi tulla edullisemmaksi asentaa kaksi piengeneraattoria matalaan 

mastoon, kuin yksi generaattori korkeaan mastoon (maston 

kustannukset, naapurien näkymät…)

Nimellisteholla tarkoitetaan tuotantoa nimellistuulennopeudella

(mitoitusnopeus), joka on tyypillisesti 9 … 14 m/s.

Jos tuulennopeus on puolet nimellistuulennopeudesta, niin 

tuulivoimalan teho on kahdeksasosa nimellistehosta. 



Lataussäätimet

Jos akut ovat talven kylmässä mökissä, on välttämätöntä, että lataussäätimessä 

on lämpötilakompensointiominaisuus (matalassa lämpötilassa akut vaativat 

korkeamman latausjännitteen kuin lämpimässä).

Tuuligeneraattorin lataussäätimen täytyy jatkaa voimalan kuormittamista, kun 

akut ovat täynnä, muutoin kierrosluku nousee tuulisessa säässä liian korkeaksi ja 

voimala voi rikkoontua.

tuuligeneraattori kytketään akkujen täytyttyä esim. tehotransistorin 

avulla oikosulkuun 

järjestelmässä on hukkakuorma, jota voidaan käyttää hyväksi esim.

mökin lämmityksessä

Nykyaikaisissa aurinkopaneelien lataussäätimissä on maksimitehopisteen 

seuranta, jolloin aurinkopaneelit toimivat koko ajan maksimitehon antavalla 

jännitteellä. Maksimitehopisteen jännite vaihtelee auringon säteilytehon ja 

paneelilämpötilan vaihdellessa. Akkujen täyttyessä säätimet nostavat 

paneelijännitteen niin korkeaksi, että tuotantoteho putoaa lähes nollaan. Säädin ei 

siten kuumene, vaikka akut ovat täynnä.



Akkujen kytkennät 

Akkujen rinnankytkentä summaa akkukapasiteetin ampeeritunteina ja 

sarjakytkentä summaa jännitteen.

- erityisesti sarjakytkennässä akkujen tulee olla tarkasti 

samanlaatuisia, jotta akustojännitteet olisivat samat

- myös rinnankytkentä toimii parhaiten, kun akut ovat 

samanlaisia

Tavallisimmin käytetään 12 voltin jännitettä

- tasajännitelaitteita on parhaiten saatavilla 12 V:n jännitteeseen

- myös 24 voltin jännitteellä on saatavilla esim. inverttereitä ja 

jääkaappeja

- 24 V jännitteellä sähkönsiirtohäviöt putoavat neljäsosaan 

verrattuna 12 V:n järjestelmään



Pienoisjännitteisen järjestelmän asennustyöt

Järjestelmä on pienoisjännitteinen, jos sen tasajännite on enintään 120 V 

ja vaihtojännite enintään 50 V.

Työmäärässä ja asennustarvikkeiden hinnoissa pienoisjännitteisen ja 

”tavallisen” sähköjärjestelmän asentamisessa ei ole olennaista eroa.

Pienoisjännitteisen järjestelmän saa asentaa ilman sähköalan 

ammattipätevyyttä ja urakointioikeuksia. Perusteena on, että 

pienoisjännitteestä ei voi saada vaarallista sähköiskua. 

Pienoisjännitteinenkään sähköjärjestelmä ei ole vaaraton:

- Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon, joten kaikkiin akustolta lähteviin 

johdinpareihin on laitettava sulakkeet.  Metallityökalun putoaminen 

akun päälle voi sekin oikosulkea akun navat, jonka seurauksena akku 

purkautuu ja akun varastoima energia vapautuu hyvin nopeasti 

lämmöksi akun sisäisessä vastuksessa.

- Aurinkopaneelit on hyvä peittää niiden kytkemisen ajaksi, sillä 

paneelien tuottama jännite voi aiheuttaa esim. kipinöintiä johtimia 

kytkettäessä. Paneelin oikosulkeminen ei kuitenkaan

vahingoita paneelia.



Siirtohäviöiden huomioiminen

Sähköteho on virran ja jännitteen tulo. Sähkönsiirtohäviöt ovat 

verrannollisia sähkövirran neliöön eli kääntäen verrannollisia jännitteen 

neliöön. Pienoisjännitteisessä (12 V) sähköjärjestelmässä siirtohäviö 

johtimessa on n. 400-kertainen verrattuna ”tavalliseen” 240 V:n 

järjestelmään, jos siirrettävä teho ja johdinpaksuudet ovat samat.  

- tavallisin asennusjohto 12 V:n järjestelmässä 2 x 2,5 mm2:n johto

- tavallisessa 240 V:n järjestelmässä esim. 16 A:n virta voidaan 

johtaa 2,5mm2:n kuparijohtimessa jopa sata metriä ilman 

merkittävää siirtohäviötä.

- muistisääntö: 12 V:n järjestelmässä 16 A:n virta voidaan siirtää 

ainoastaan se matka metreissä, mikä on johtimen poikkipinta-ala 

neliömillimetreinä 

- jos kyse on pelkästä led-valaistuksesta, virrat ovat pieniä, yhden 

ampeerin luokkaa eivätkä siirtohäviöt muodostu ongelmaksi, vaikka 

siirtomatka olisi kymmeniä metrejä

- esim. 200 W:n ja 12 V:n (n. 16 A) kahvinkeittimen tarvitsema sähkö 

voidaan siirtää 2,5 mm2:n johtimessa vain 2,5 m, kymmenen metrin 

siirtomatka vaatii 10 mm2:n johtimet



Invertterin asentaminen

Tasavirralle tarkoitettuja sähkölaitteita on saatavilla huonommin kuin 

tavalliselle kotitalouksien vaihtovirralle tarkoitettuja laitteita. 

Pääsääntöisesti tasavirtalaitteet ovat kalliimpia kuin vaihtovirtalaitteet.

Valaistukseen on kohtalaisen hyvin saatavilla 12 V:n led-lamppuja, joten 

valaistukseen kannattaa käyttää tasajännitettä. 

Invertteri muuttaa (esim. 12 tai 24 V:n) tasajännitteen 220 – 240 V:n 

vaihtojännitteeksi.

Invertteri kytketään suoraan akun napoihin (poikkeuksena hyvin 

pienitehoiset invertterit, jotka voi kytkeä lataussäätimeltä lähteviin 

johtimiin).

Invertteri kytketään lyhyillä (ja paksuilla) johtimilla akkuun. 

Invertterin ja myös jatkojohdon tai –johdot invertteriltä voi kytkeä ilman 

sähköalan ammattipätevyyttä. Mahdolliset kiinteät asennukset tavalliseen 

vaihtojännitteeseen vaativat sähköurakointioikeudet                              

omaavan asentajan. 



Siirtohäviöt ja laitteiden sijoitus

Lataussäädin on sijoitettu

mahdollisimman lähelle 

katolle asennettuja

aurinkopaneeleja, akut 

lähelle lataussäädintä ja 

yhden kilowatin 

nimellistehoinen

invertteri lähelle akkuja.

Invertteriltä lähtee 

jatkojohto…



Siirtohäviöt ja laitteiden sijoitus, 2

… Invertteriltä 

lähtevä jatkojohto

päätyy 

mökkikeittiöön, 

josta 230 V:n 

vaihtosähkö 

otetaan käyttöön 

ja tarvittaessa 

lisäjatkojohdoilla 

esim. pihalle 

sähkötyökaluille. 

Siirtohäviöt eivät 

ole ongelma 230 

V:n jännitteellä.  



Pienoisjännitteisen sähköjärjestelmän 

asennustarvikkeet

Pienoisjännitteisessä sähköjärjestelmässä voidaan käyttää tavallisia 

jakorasioita ja kytkimiä esim. valaisimille. Tavallisin johdintyyppi on 2 x 

2,5 mm2.

Pistorasiat ja pistotulpat

ovat erikoisvalmisteiset, 

koska tasavirtalaitteissa 

plus- ja miinusnavalla 

on eri merkitykset. 

Sähkölaitteiden rungot voi

tarvittaessa maadoittaa 

miinusjohtoon

(järjestelmän miinusnapa on 

maadoitettu). 



Asennustyökaluja

Otsalamppu

Yleismittari

Porakone

Ruuvimeisseleitä

Abikopihdit

…



Yhteenveto, pienoisjännitteisen (tasavirta, 12 V) 

sähköjärjestelmän asentamisesta

Sähköiskun vaaraa ei ole

Laita sulakkeet oikosulkujen varalle

”tavallista” sulaketaulua ei välttämättä tarvita, 

sulakkeet voivat olla esim. autoissa käytettävää mallia

Siirtohäviöt ovat todellinen ongelma

häviöt lähes 400-kertaiset ”tavalliseen” 

verkkosähköön verrattuna, jos siirrettävä teho ja 

kaapelit ovat samat

tarvittava kaapelivahvuus, poikkipinta-ala (mm2) on

kaapelin pituus (m) x maksimivirta (A) / 16, jolloin 

kaapelissa tapahtuva jännitehäviö on 

enintään 0,5 V



MT-3-aurinkosähköjärjestelmän asennus

Yksivaiheisen järjestelmän huipputeho (nimellisteho) on 

1,225 kW

Viisi kappaletta 245 W:n aurinkopaneeleja

Mikroinvertterit (SMA Sunny Boy 240) eli jokaisella

paneelilla on oma invertteri.

Keskitinyksikköön (Sunny Multigate) voi kytkeä enintään 

12 mikroinvertteriä ja paneelia, joten laajennusvaraa on

n. 3 kW:iin asti.

Sijoitettu autotallin katolle lappeen suuntaan, 

kattokaltevuus 1:3 eli n. 18 astetta, suuntaus 16 astetta 

etelästä kaakkoon päin.

Seuraavassa kuvia asennuksesta.



Mikroinvertterin kiinnitys kattoasennuskiskoon

Kuvassa 

vasemmalla näkyy 

kiskoliitos. 

Mikroinvertterin 

kotelo on vesitiivis. 

Mikroinvertteri 

muuttaa 

aurinkopaneelilta 

tulevan tasavirran 

230 V:n 

vaihtovirraksi.



Asennuskiskojen kiinnitys tiilikatolle

Tiilikattoa 

purettiin 

asennuskiskojen 

kohdalta. 

Kiinnitysraudat 

kiinnitettiin 120 

mm:n ruuveilla 

aluskatteen 

naulausriman 

läpi kattotuoleihin



Tiilikatto palautetaan entiseen kuntoon

Ylemmän kiskon 

kiinnikkeet ovat 

jo paikoillaan, 

kattotiilet on 

laitettu takaisin 

eikä kattoon 

tehty 

minkäänlaisia 

reikiä.



Enää puuttuvat vain aurinkopaneelit

Kiskot paikoillaan 

ja alemmassa 

kiskossa 

mikroinvertterit. 

Kuparikaapelilla 

maadoitetaan 

aurinkopaneelit, 

kiskot ja 

invertterien 

rungot. Huom. 

manuaali mukana 

katolla!



Ja sitten aurinkopaneelit katolle

Kahdestaan 

aurinkopaneelit 

oli helppo 

viedä matalalle 

ja loivalle 

katolle. Sää oli 

tyyni. Kovalla 

tuulella ei 

kannata ryhtyä 

asentamaan 

aurinkopanee-

leja.



Ja sitten aurinkopaneelit katolle, 2



Ja valmista tuli

Paneelit ovat 

katolla, mutta

aurinkoa 

varjostavia 

puita pitää

vielä kaataa.



Pitäähän hommalla olla ”työnjohtaja”.

Tämännäköinen

työnjohtaja 

valvoi pihapuista 

katsellen 

aurinkosähkö-

asennuksia.



Aurinkopaneelit ja invertterit kytketään verkkoon

Sähkökytkennät 

vaativat 

sähköurakointi-

oikeudet 

omaavan 

asentajan. 

Aurinkopaneelit 

on hyvä peittää 

kytkemisen 

ajaksi, 

kipinöinnin 

välttämiseksi.



Mikroinvertterit kytketään verkkoon 

keskitinyksikön kautta 

Tässä keskitinyksikkö 

(Sunny Multigate) on 

sijoitettu sähkökeskuk-

seen. Invertteri- ja 

verkkojohtojen lisäksi 

kuvassa on tietoliikenne-

kaapeli tuotannon 

monitorointia varten. 

Multigate sovittaa 

invertterijännitteet, 

taajuuden ja vaiheen 

sähköverkkoon 

sopiviksi.



Varjostusta vähennetään

Kaksi isoa mäntyä piti 

kaataa, jotta 

aurinkopaneelien varjostus 

saatiin vähemmäksi. 



Pernu Power -aurinkosähköjärjestelmä

Järjestelmän huipputeho 

(nimellisteho) on 2 kW.

Kahdeksan 250 W:n 

aurinkopaneelia.

Fronius-kolmevaiheinvertteri, jonka 

maksimiteho on 3 kW, joten 

laajennusvaraa 3 kW:iin asti (12 

paneelille).

Sijoitus talon katolle lappeen 

suuntaan, kattokaltevuus

n. 45 astetta, suuntaus likimain 

etelään.

Seuraavassa kuvia asennuksesta.



Invertterin asennus

Invertteri sijoitettiin talon 

ullakolle. Verkkoinvertteri 

muuttaa aurinkopaneeleilta 

tulevan tasavirran 

vaihtovirraksi, sovittaa 

aurinkosähköjärjestelmän 

taajuuden ja vaiheen tarkasti 

sähköverkkoon sopiviksi. Se 

myös huolehtii siitä, että 

aurinkopaneelikytkentä toimii 

jännitteellä, joka antaa 

jatkuvasti mahdollisimman 

suuren tehon (maksimiteho-

pisteen seuranta, MPPT).



Tietoliikenne monitorointia varten

Invertterin rekisteröintiä ja 

asetuksia varten siihen 

otetaan aluksi tietokoneelta 

yhteys kaapelin avulla. 

Myöhemmin tietoliikenne 

hoidetaan langattomasti.

Järjestelmän omistaja voi 

seurata tuotantoa Internetin 

kautta missä ja milloin vain.



Turvakytkimen asennus

Verkkoinvertteri kytkee 

aurinkosähköjärjestelmän 

tuotannon pois päältä 

sähkökatkon sattuessa 

standardin VDE-AR-N-4105 

mukaisesti. Järjestelmään 

asennetaan lisäksi turvakytkin, 

jolla sähkön jakeluverkon haltija 

voi lukita järjestelmän pois 

päältä verkon korjaus- tai 

huoltotöiden ajaksi. Turvakyt-

kintä asennetaan tässä 

ulkoseinälle, lähelle 

sisäänkäyntiä.



Järjestelmä sähköverkkoon

Verkkoinvertteri kytketään 

sähköverkkoon 

sähkökeskukselta sulakkeitten 

kautta. 



Aurinkopaneelien kiinnitys peltikatolle

Aurinkopa-

neelit 

kiinnitetään 

näillä kolmella 

kiskolla 

kahteen riviin.



Kiskojen kiinnittäminen

Nämä kiskojen 

kiinnitysraudat 

kiinnitetään kattoon 

sekä ruuveilla että 

liimalla. 



Kiskojen kiinnittäminen, 2

Asennuskiskot on saatu paikoilleen.



Kiskojen kiinnittäminen, 2

Hyvät asennustelineet ovat 

turvalliset ja nopeuttavat 

asennusta. Kurssilaiset 

pääsivät seuraamaan 

asennusta läheltä ja 

osallistumaan paneelien 

asentamiseen.



Martikkalantien Pernu Power

Kurssilla asennettu 

järjestelmä saatiin 

toimimaan 

iltapäivällä

7.10.2014. Tässä 

tuotantotilanne 

(Overview)

torstaina 9.10. 

aamupäivällä. 

Pilvistä on, teho on 

vain 20 W.



Martikkalantien Pernu Power, 2

Keskiviikkona 

8.10.2014 

järjestelmä tuotti 

kuitenkin 2,57 kWh, 

vaikka keskiviikkokin 

oli melko pilvinen.



Martikkalantien Pernu Power, 3

Sähköntuotantoa voi 

seurata esim. 

kuukausinäkymässä, 

jossa kunkin 

vuorokauden 

tuotanto näkyy 

omana pylväänään. 

Tässä järjestelmä on 

toiminut vasta vajaan 

kaksi vuorokautta.



Aurinkosähköjärjestelmien tuotannon 

seuraaminen

Saksalaisen invertterivalmistajan, SMA:n, Internet-portaalista löytyy n. 

170 000 aurinkosähköjärjestelmää. Suomalaisia järjestelmiä 

portaalissa on 78 (7.10.2014). Portaalin nettiosoite on:

www.sunnyportal.com

Julkisesti seurattavissa olevat aurinkosähköjärjestelmät saa esille 

klikkaamalla kohtaa Publicly available PV systems.

Raahesta ja Pattijoelta seurattavissa on kaksi 

aurinkosähköjärjestelmää: MT-3 ja Merimaa.

http://www.sunnyportal.com/


Kiitokset

Kiitos Lealle ja Matille mahdollisuudesta järjestää 

asennuskoulutus aidossa asennustilanteessa. Kiitos 

myös kurssiruokailusta ja kahvittelusta.

Kiitos Titalle valokuvista. Muutama tämän materiaalin 

valokuvista on Titan ottamia. 

Kiitos kaikille kurssilaisille aktiivisesta osallistumisesta.

Alpo Kekkonen

alpo.kekkonen@oamk.fi (28.10.2014 saakka)

050 317 4905

mailto:alpo.kekkonen@oamk.fi

