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Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5- 

hankkeen projektiallianssisuunnitteluryhmälle tutkimus aurinkosähköjärjestelmän 

ja akuston hyödyntämisestä sairaalaympäristössä. Bothnia High 5-hankkeen pro-

jektiallianssiryhmä suunnittelee Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennusta. Tut-

kimustyö tehtiin allianssisuunnitteluryhmän investointipäätöksen tueksi.  

Tutkimuksessa selvitetään aurinkosähköjärjestelmien ja akustojen perusteita. Tut-

kimuksessa selvitetään myös aurinkosähköjärjestelmän soveltuvuutta sairaa-

lanympäristön sähkönjakeluverkkoon ja aurinkosähköjärjestelmän tehontuottoa ja 

taloudellista kannattavuutta. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan toteutus-

suunnitteluvaiheessa varautua aurinkosähköjärjestelmän asennukseen etukäteen, 

vaikka aurinkosähköjärjestelmään ei vielä toteutussuunnitteluvaiheessa investoi-

da. 

Sairaalaympäristö on kannattava kohde asentaa aurinkosähköjärjestelmä, koska 

kiinteistöjen sähkönkulutuksen vakiokuorma on tasainen. Aurinkosähköjärjestel-

mä suositellaan asennettavaksi ilmanvaihtokoneita syöttävään sähkökeskukseen, 

koska ilmanvaihtolaitteiden sähkönkulutus on tasaista päivästä riippumatta. Au-

rinkosähköjärjestelmän investointi on kannattavaa, koska sähkön tuotto on varmaa 

ja järjestelmän käyttöikä on 30 vuotta. H-rakennukseen asennettavan aurinkosäh-

köjärjestelmän suora takaisinmaksuaika on 14 vuotta. Aurinkoenergiajärjestelmän 

varustaminen energiavarastolla, kuten akustolla, ei ole nykytekniikalla kannatta-

vaa. Akkuteknologia on vielä liian kallista ja taloudellinen hyöty investoinnille ei 

ole kannattava. Lisäksi H-rakennuksen aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö 

pystytään hyödyntämään kiinteistössä kokonaan, eikä sähkön välivarastoinnille 

ole kohteessa tarvetta. Akustojen ja energiavarastojen kehittyminen on kuitenkin 

voimakasta ja tulevaisuudessa varmasti akuston tuomat hyödyt ovat kannattavia. 
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The purpose of the thesis was to produce a research project for the Vaasa Central 

Hospital Bothnia High 5 project alliance for the use of photovoltaic system and 

battery utilization in the hospital environment. The Bothnia High 5 project alli-

ance group is planning a new H-building for the Vaasa Central Hospital. The re-

search was carried out to support the investment decision of the project alliance 

group. 

The research project examines the basics of photovoltaic systems and batteries. 

The research project investigated the suitability of the photovoltaic system for the 

distribution network of the hospital environment, examine the economic profita-

bility and the power output of the photovoltaic system. Based on the results of the 

research project, it is possible to prepare for the installation of a photovoltaic sys-

tem in the implementation planning stage, even though the photovoltaic system is 

not yet invested in the implementation planning stage. 

The hospital environment is a profitable target for installing a photovoltaic sys-

tem, as the standard load of electricity consumption in property is flat. It is rec-

ommended that the photovoltaic system be installed in an electric power supply 

for the air handling units, because the electricity consumption of the air ventilation 

devices is constant regardless of the day. The investment in the photovoltaic sys-

tem is profitable, as the electricity is guaranteed, and the system has a lifetime of 

30 years. The direct payback period of the photovoltaic system installed in the H 

building is 14 years. The technology of batteries and energy storages does not al-

low the H-building to connect the photovoltaic system to the battery. Battery 

technology is still too expensive, and the economic benefit of investing is not 

worthwhile. In addition, the electricity produced by the H building photovoltaic 

system can be fully utilized in the property and there is no need for intermediate 

storage of electricity. However, the development of batteries and energy storages 

is strong, and the benefits of battery power will certainly be profitable in the fu-

ture. 

 

Keywords Photovoltaic system, energy storage, hospital environment, 

economic profitability 



KÄSITTEET JA LYHENTEET 

 
AGM-akku Lyijyakku, jossa elektrolyytti on imeytetty huokoi-

seen lasikuitumattoon. AGM lyhenne tulee sanoista 

Absorbent Glass Mat. 

Akun itsepurkaus Kemiallisen reaktion seurauksena tapahtuva akun 

varauksen pienentyminen. 

Akuston varmistusaika Aika, jonka ajan akusto turvaa käyttökohteen säh-

könsyötön. 

Aurinkokenno Laite, joka muuttaa auringonsäteilyä sähköksi va-

losähköisen ilmiön avulla. 

Aurinkopaneeli Useista sarjaan ja rinnan kytketyistä aurinkoken-

noista koostuva sähköntuotantolaite. 

Aurinkosähköjärjestelmä Sähköinen kokoonpano, joka muodostuu yhteen 

kytketyistä aurinkosähköpaneeleista, paneeliketjuis-

ta, osapaneelistosta sekä paneeliston liitäntäkeskuk-

sesta. 

Aurinkovakio Auringonsäteilyn energiatiheys, joka kohdistuu 

maapallon ulkorajalle olevaan kuviteltuun, aurin-

gonsäteilyä vasten kohtisuorassa olevaan pintaan, 

maapallon ollessa keskietäisyydellä auringosta. 

Eo=1367 W/m2. 

Hajasäteily Auringosta tuleva kokonaissäteily, josta on vähen-

netty suora säteily. Tunnus ID. 

Kallistuskulma Aurinkosähköpaneelin etupinnan ja vaakatason vä-

linen kulma. 

Kysyntäjousto Tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean ku-

lutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankoh-



taan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapai-

non hallinnan tarpeisiin. 

Liitäntäkeskus Sähkökeskus, joka yhdistää osapaneelistot tai pa-

neeliketjut. 

Lääkintätila Tila, jossa potilaita tutkitaan, hoidetaan ja valvotaan 

sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden avulla. 

MPPT-säätö Säätötekniikka, joka mittaa paneeliston ominaisuuk-

sia jatkuvasti ja mukauttaa toimintojännitettä par-

haimman hyötysuhteen saavuttamiseksi. 

Nettonykyarvo Tulovirran nykyarvon ja menovirran nykyarvon ero-

tus. 

Osapaneelisto Sähköinen kokoonpano, jossa rinnakkain kytketyt 

paneeliketjut muodostavat paneeliston osan. 

Paikallisakusto Akusto, joka varmistaa kiinteistön katkottoman säh-

könsyötön. 

Paneeliketju Virtapiiri, joka muodostuu yhdestä tai useammasta 

sarjaan kytketystä paneelista. 

Piikkiwatti Aurinkopaneelin nimellistehon yksikkö. Piikkiwatit 

(Wp) kertovat aurinkopaneelin tehon standarditesti-

olosuhteissa. Standarditestiolosuhteet esitetään Liit-

teessä 1. 

Sisäinen korkokanta Laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on 

nolla. 

Suora auringonsäteily Auringosta tuleva kokonaissäteily, josta on vähen-

netty hajasäteily. Tunnus IA. 



Suurin tyhjäkäyntijännite Kuormittamattoman (avoimen piirin) aurinkosähkö-

paneelin, paneeliketjun, osapaneeliston tai paneelis-

ton suurin jännite. Tunnus U0C MAX. (LIITE 3) 

Suurin tyhjäkäyntivirta Aurinkosähköpaneelin, paneeliketjun, osapaneelis-

ton tai paneeliston suurin oikosulkuvirta. Tunnus ISC 

MAX. (LIITE 3) 

Tasasähköosa Aurinkosähkölaitteiston osa, alkaen paneeleista ja 

päättyen vaihtosuuntaajan tulo liittimiin. 

Tulo kulma Suoran auringonsäteilyn ja aktiivisen pinnan välinen 

kulma. 

UPS-järjestelmä Keskeytymätön virransyöttöjärjestelemä, joka takaa 

tasaisen sähkönsyötön lyhytaikaisissa katkoksissa. 

UPS lyhenne tulee sanoista Uninterruptible Power 

Suply. 

Vastasäteily Ilmakehän epäpuhtauksien aiheuttamaa säteilyä, 

missä säteily kimpoaa takaisin maanpinnalle. Tun-

nus IV. 

Varavoimajärjestelmä Sähkönsyöttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu toimin-

nan takia ylläpitämään syöttöä sähköasennukseen 

tai sen osaan silloin, kun normaalisyöttö katkeaa. 

VRLA-akku Venttiilisäädetty lyijyakku. VRLA lyhenne tulee 

sanoista Valve Regulated LeadAcid battery. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia aurinkosähköjärjestelmän ja ener-

giavaraston soveltuvuutta sairaalaympäristöön ja tarkemmin Vaasan keskussairaa-

lan H-uudisrakennushankkeeseen.  

H-uudisrakennus on Vaasan keskussairaalan Hietalahden alueelle tuleva sairaala-

rakennus, joka yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaali-

huollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. /8/ 

Bothnia High 5 on ensimmäinen allianssitoimintamallin avulla toteutettava hanke 

Pohjanmaan alueella. Suunnittelu toteutetaan yhteistyönä arkkitehtien, urakoitsi-

jan, suunnittelijoiden (esim. sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden) ja Vaasan sairaan-

hoitopiirin kanssa. /9/ 

Opinnäytetyössä tarkastellaan aurinkoenergian perusteita, tutustutaan aurinkosäh-

köjärjestelmien ja akustojen yleisiin komponentteihin sekä tutkitaan aurinkoener-

gia-, ja sairaalasähköjärjestelmille asetettuja vaatimuksia ja standardeja.  

Tutkimustyön tavoitteena on selvittää, miten aurinkoenergia- ja akustojärjestelmä 

on kannattava toteuttaa sairaalaympäristöön, erityisesti Vaasan keskussairaalan H-

uudisrakennukseen. Tutkimuksen lopputulosta käytetään päätöksen teon tukena 

Bothnia High 5 allianssissa aurinkosähköjärjestelmän investointipäätöstä tehdes-

sä. 
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2 YRITYSESITTELY GRANLUND POHJANMAA OY 

Granlund Pohjanmaa Oy on osa Granlund -konsernia. Granlund -konserni on pe-

rustettu vuonna 1960 ja emoyhtiön toimitilat ovat Helsingissä. Granlund-

konsernin tytäryhtiöitä sijaitsee ympäri Suomen 20 kaupungissa. Granlundilla on 

toimipisteitä myös ulkomailla Shanghaissa, Dubaissa, Malmössä ja Sheffieldissä. 

Granlund-konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 808 henkilöä. /1/  

Granlundin-konsernin toimialoja ovat talotekniikkasuunnittelu, ohjelmistoliike-

toiminta sekä eri alojen konsultointipalvelut. Talotekniikkasuunnittelussa Gran-

lund-konserni on markkinajohtajan asemassa Suomessa. Granlund-konsernin lii-

kevaihto vuonna 2017 oli 71,2 M€. /1/ 

Granlund Pohjanmaa on vuonna 1972 Vaasassa perustettu talotekniikan konsultti-

toimisto. Granlund Pohjanmaan toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Seinäjoella ja 

Kokkolassa. Granlund Pohjanmaa Oy on Pohjanmaan alueen suurin talotekniikan 

asiantuntijayritys. Granlund Pohjanmaalla on työntekijöitä Vaasassa 34, Seinäjo-

ella 23 ja Kokkolassa 4. Granlund Pohjanmaa Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 5 

M€. /2, 3, 41/ 

Granlund Pohjanmaa Oy:n päätoimialoja ovat talotekniikka suunnittelu sekä eri-

laiset kiinteistönpidon seuranta- ja konsultointipalvelut. Yrityksen suurimpia asi-

akkaita ovat Pohjanmaan alueen suuret teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä 

sairaanhoitopiirit.  Granlund Pohjanmaan liikevaihto vuonna 2017 oli 5 M€. /2, 3/ 
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3 AURINKOENERGIA 

3.1 Aurinko energialähteenä 

Aurinko on kaasupallo, jonka ulkokuori on muodostunut vedystä (75 %) ja heliu-

mista (23 %). Loppuosa ulkokuoresta (2 %) sisältää spektrianalyysin mukaan eri 

alkuaineita sekä maapallolla tuntemattomia kemiallisia yhdisteitä. /7/ 

Auringon säteilyenergia syntyy fuusioreaktiossa, missä kaksi vetyatomin ydintä 

yhdistyy auringon ytimessä heliumatomiksi. Yksi vedystä muodostettu heliumkilo 

antaa energiaa saman verran kuin 27 000 kg kivihiiltä, eli n. 180 GWh. /7/ 

Aurinkoenergian tuottaminen perustuu auringosta tulevan säteilyenergian hyödyn-

tämiseen. Fotonit, eli hiukkaset, muodostavat säteilyenergiaa, joka kulkeutuu 

maahan. Auringosta saapuva fotoni luovuttaa energiansa aurinkokennossa oleville 

elektroneille. Tämän valosähköilmiön avulla aurinkopaneeli tuottaa sähkövirtaa. 

/5/ 

3.2 Aurinkoenergia ilmakehässä 

Aurinkopaneelien toiminta perustuu auringon säteilyyn, valosähköiseen ilmiöön ja 

mm. puolijohdemateriaalien ominaisuuksiin. Auringon säteilyn kokonaisteho on 

3,8 x 1023 kW, josta maapallolle saadaan 1,7 x 1014 kW. /7/ 

Auringon säteilyn tiheys (intensiteetti) on maan kaasukehän ulkorajalla n. 1368 

W/m2 ± 3,5 %, riippuen vuodenajasta eli auringon ja maapallon etäisyydestä. Tätä 

arvoa kutsutaan aurinkovakioksi. Maanpinnalle tulevaa auringon säteilyä heiken-

tävät ilmakehässä olevat kaasumolekyylit ja erilaiset epäpuhtaudet, sekä heijas-

tukset. Auringon säteilyä heikentävien tekijöiden vaikutuksesta säteilyenergian 

tiheys on maanpinnalla 0,8-1 kW/m2. /7/ 

Kuvassa 1 nähdään auringon säteilyenergian kulku ilmakehässä. Keltainen nuoli 

kuvaa auringosta tulevan säteilyenergian määrän. Ilmakehän, pilvien ja maanpin-

nan heijastukset vähentävät auringon säteilyenergiaa 30 %. Lisäksi pilviin ja il-

makehään imeytyy yhteensä 19 % säteilyenergiasta. Maan pinnalle ja meriin kul-
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keutuvan säteilyenergian osuus on 51 % säteilyenergiasta eli n. 1 kW/m2. Oranssi 

nuoli kuvaa maanpinnasta takaisin heijastavaa säteilyenergiaa. Pilvistä ja ilmake-

hästä heijastuu takaisin yhteensä 64 % ja suoraan maanpinnasta 6 % auringon sä-

teilyenergiasta. /7/ 

 

Kuva 1.  Auringon säteilyenergian kulku ilmakehässä. /4/ 

Maanpinnalle tuleva säteily jaetaan kolmeen ryhmään ilmakehän vaikutuksista 

johtuen: suora auringonsäteily (IA), hajasäteily (ID) ja ilmakehän vastasäteily (IV). 

Auringon kokonaissäteilyteho (I) saadaan kaavan 1 mukaisesti suoran auringonsä-

teilyn, hajasäteilyn ja ilmakehän vastasäteilyn summasta, josta vähennetään pitkä-

aaltoinen säteily (IU). /7/  
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I = IA + ID +
 IV - IU,  I = kokonaissäteilyn teho  

 IA = suora auringonsäteily 

 ID = hajasäteily 

 IV = ilmakehän vastasäteily 

 IU = pitkäaaltoinen säteily.  (1) 

Aurinkoenergian keräämisen kannalta merkittävin säteilyn muoto on suora aurin-

gonsäteily. Pilvisenä päivänä auringon säteilyenergiasta jopa 80 % voi olla ha-

jasäteilyä. Kirkkaana ja pilvettömänä päivänä hajasäteilyn osuus on n. 20 % vaa-

kasuoralle tarkastelupinnalle. /7/ 

3.3 Aurinkoenergia Suomessa 

Säteilyenergian tiheys kuvaa auringon säteilyenergian määrää maanpinnalle tie-

tyssä ajassa. Aurinkosähkösovelluksissa säteilyn tiheytenä käytetään auringon 

vuotuista säteilyä neliönmetrin kokoiselle alueelle. /4/ 

Maantieteellinen sijainti vaikuttaa vuotuiseen kokonaissäteilyyn. Vaakasuoralla 

mittauspinnalla Etelä-Suomessa vuotuisen säteilyn keskiarvo on n. 980 kWh/m2, 

Keski-Suomessa n. 890 kWh/m2 ja Pohjois-Suomessa n. 750 kWh/m2. /4/ 

Kuvassa 2 esitetään keskimääräinen auringon kokonaissäteilyn määrä Suomessa 

vuoden aikana, kun mittauspinta on käännetty 45 asteen kulmaan ja suunnattu ete-

lään. Vaasan alueella kokonaissäteilyn määrä on n. 910 kWh/m2. /6/ 

Nykyilmastolle on määritelty tyypillisiä sääoloja kuvaavia testiolosuhteita ener-

gialaskelmia varten. Kuvassa 3 esitetään keskimääräinen auringon kokonaissätei-

lymäärä Suomessa eri kuukausina, mittauspinta käännettynä 45 astetta ja suunnat-

tuna etelään. Kuvasta nähdään auringon kokonaissäteilyn olevan korkeimmillaan 

huhti-, touko-, kesä-, heinä- ja elokuun aikana.  
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Kuva 2. Auringon kokonaissäteilymäärä Suomessa. /6/ 

 

Kuva 3. Auringon kokonaissäteilymäärä kuukausittain Suomessa. /6/ 
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3.1 Käyttökokemuksia 

Aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu sairaalaympäristöön Suomessa vähän. 

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan asennettiin aurinkosähköpaneelisto vuonna 

2016. Vaasan seudulla aurinkosähköjärjestelmiä on asennettuna alueen yrityksille 

sekä kouluille. Porvarinkadun koulusta on saatavilla tietoa järjestelmän tuottavuu-

desta. 

Kalajoelle rakennetaan Suomen suurinta aurinkosähköjärjestelmää sekä energia-

varastoa. Helsingin Suvilahteen rakennettiin vuonna 2016 pilottihankkeena ener-

giavarasto. 

3.1.1 Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS 

Kuopion yliopistollisen sairaalan aurinkosähköjärjestelmä valmistui vuonna 2016. 

Järjestelmään asennettiin 699 kappaletta aurinkopaneeleita. Aurinkosähköjärjes-

telmän yksittäisen paneelin teho on 260 Wp ja koko järjestelmän teho 182 kWp. 

Paneelit jaettiin kolmen rakennuksen katoille erikokoisina ryhminä. Aurinkosäh-

köjärjestelmän investointi maksoi noin 275 000 euroa ja järjestelmän takaisin-

maksu ajaksi laskettiin 14,5 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmän investointiin 

myönnettiin 25 % energiatuki, joka vähensi takaisinmaksuaikaa noin viidellä vuo-

della. /32/ 

Suunnittelussa arvioitiin vaihtosuuntaajien aiheuttamien sähkömagneettisten häi-

riöiden vuoksi suuntaajien sijoitusta. Häiriöt mitattiin aurinkosähköjärjestelmän 

asennuksen jälkeen, eikä mittauksissa havaittu raja-arvojen ylittymistä. /23/ 

Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö hyödynnetään ilmanvaihdon ja jäähdy-

tyksen ylläpitämiseen. Aurinkosähköjärjestelmän energiantuotto on ollut laskel-

mien mukaista, mutta järjestelmään ei olisi investoitu ilman energiatukea. Aurin-

kosähköjärjestelmään vaihdettiin ensimmäisen talven jälkeen noin 70 paneelia. 

Paneelien etureunojen liitokset hajosivat liiallisesta lumikuormasta johtuneesta 

mekaanisesta rasituksesta. /23/ 
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3.1.2 Porvarinkadun koulu, Vaasa 

Vaasassa sijaitsevalle Porvarinkadun koululle asennettiin vuonna 2013 aurin-

kosähköjärjestelmä. Järjestelmässä on 108 paneelia. Järjestelmän yksittäisen pa-

neelin teho on 140 Wp ja koko järjestelmän teho 15 kWp. Järjestelmän arvioitu 

vuosituotto on 15 000 kWh. Porvarinkadun koulun aurinkosähköjärjestelmän ta-

kaisinmaksuajaksi arvioitiin vuonna 2013 noin 30 vuotta. Järjestelmällä tuotettu 

sähkö käytetään kokonaan kiinteistössä. Kuvassa 4 esitetään Porvarinkadun kou-

lun vuosituotto kuukausittain, alkaen vuodesta 2013. 

 

Kuva 4. Porvarinkadun koulu, aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto. /33/ 

Koulukiinteistön aurinkosähköjärjestelmä tuottaa eniten sähköä huhtikuun ja 

syyskuun välisenä aikana, jolloin järjestelmä tuottaa 12-16 % koko vuoden tuotos-

ta kuukauden aikana. Vuodesta 2013, alkaen järjestelmän vuosituotto on laskenut 

noin 1% vuodessa, lukuun ottamatta vuotta 2018, joka oli harvinaisen aurinkoi-

nen. /33/ 

3.1.3 Kalajoen energiapuisto 

Kalajoelle rakennetaan 10 MWp aurinkovoimalaa, järjestelmän vuosituotannon 

arvioidaan olevan 8 000-9 000 MWh vuodessa. Järjestelmään liitetään 5 MWh 

akusto. Akuston huipputehoksi arvioidaan 5 MW, eli täydellä teholla akusto pys-
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tyy syöttämään energiaa yhden tunnin ajan. Akusto suunniteltiin energiavarastok-

si, jolla tuetaan sähkönjakeluverkon toimintaa esimerkiksi vikatilanteissa. Ener-

giavaraston hinnan arvioidaan olevan 3-4 miljoonaa euroa. /34/ 

3.1.4 Suvilahden energiavarasto 

Helsingin Suvilahteen valmistui vuonna 2016 nimellisteholtaan 1,2 MW ja ener-

giakapasiteetiltaan 600 kWh energiavarasto. Energiavarasto rakennettiin pilotti-

hankkeena, jonka tarkoituksena on tutkia sähkön joustavaa välivarastointia. Säh-

kövarasto oli valmistuessaan ainutlaatuinen Pohjoismaissa. /36/ 

Energiavarasto yhdistettiin Helenin Suvilahden (340 kWp) ja Kivikon (850 kWp) 

aurinkovoimaloihin. Energiavarasto asennettiin kooltaan 12x2x2 metriä kokoiseen 

konttiin. Konttiin sijoitettiin 15 000 litiumioni akkukennoa. Akkukennot vievät 

kontista tilaa noin puolet ja energiavaraston hankintahinnasta noin yhden kolmas-

osan. Akkukennojen lisäksi kontissa on järjestelmän tehoelektroniikka, eli vaihto-

suuntaaja ja sen ohjauslogiikka. Energiavaraston investointikustannus oli noin 2 

miljoonaa euroa. /36, 37/ 

Suvilahden energiavarastolla poistetaan sähkönjakeluverkosta loistehoa. Energia-

varasto syöttää tehoa sähkönjakeluverkkoon verkon tarpeiden mukaisesti, sekä 

silloin kun se on taloudellisesti kannattavaa. Sähkövarastolla tehostetaan myös 

Suvilahden aurinkovoimalan hyödyntämistä. Päivän aikana akustolla tuetaan säh-

könjakeluverkkoa noin 1000-2000 kWh:n verran (Tammikuu 2019). /37, 38/ 
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4 AURINKOSÄHKÖN KOMPONENTIT 

Aurinkoenergiajärjestelmät rakennetaan joko sähkönjakeluverkkoon liitetyksi- tai 

liittämättömäksi järjestelmäksi. 

Sähkönjakeluverkkoon liitetty järjestelmä tuottaa sähköä kiinteistöihin sähkönja-

keluverkon rinnalla. Jakeluverkkoon liitetyssä järjestelmässä aurinkopaneelit tuot-

tavat tasasähköä, joka muutetaan vaihtosuuntaajalla vaihtosähköksi. Järjestelmällä 

tuotetun vaihtosähkön on laadultaan vastattava sähkönjakeluverkon standardeja. 

/4/ 

 

Kuva 5. Verkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän periaate. /4/ 

Kuvassa 5 esitetään sähkönjakeluverkkoon liitetyn järjestelmän periaate. Sähkön-

jakeluverkkoon liitetyssä järjestelmässä sähkönjakeluverkko toimii energiavaras-

tona, joten aurinkoenergiajärjestelmän mitoituksessa ei tarvitse huolehtia sähkön 

riittävyydestä mahdollisissa vikatilanteissa. Sähkönjakeluverkkoon liitetyn aurin-

koenergiajärjestelmän on kuitenkin lopetettava sähkönsyöttö yleisen sähkönjake-

luverkon sähkön syötön katketessa, tai mikäli järjestelmässä esiintyy häiriö. /4/ 

Kuvassa 6 esitetään itsenäisen aurinkosähköjärjestelmän periaate. Sähkönjakelu-

verkkoon liittämätön eli itsenäinen aurinkoenergiajärjestelmä toimii omana verk-

kona ja varastoi aurinkopaneeleilla tuotetun tasasähkön akustoihin. Vaihtosuun-



  22 

 

taajalla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi sähkölaitteiden käyttöön. Järjestel-

män mitoitus vaihtelee runsaasti kohteen kuormitusten mukaan ja on huomioita-

vaa, että suurien tehojen saamiseksi tarvitaan suuret akustot. /4/ 

 

Kuva 6. Itsenäisen aurinkosähköjärjestelmän periaate. /4/ 

Sähkönjakeluverkkoon liitetyt sekä itsenäiset aurinkoenergiajärjestelmät ovat ra-

kenteellisesti samanlaisia, lukuun ottamatta energian varastointia. Järjestelmien 

peruskomponentteina ovat aurinkopaneelit, vaihtosuuntaajat ja itsenäisissä järjes-

telmissä akusto. /4/ 

4.1 Aurinkopaneelit 

Aurinkopaneelit valmistetaan kytkemällä yksittäisiä aurinkokennoja sarjaan. Kau-

pallisten paneelien kennoina käytetään yksi- ja monikidepiikennoja. Eri käyttötar-

koituksiin on ohutkalvo-, moniliitos-, ja väriaineherkistettyjä paneeleita. Paneelien 

valmistusmenetelmät ja materiaalit ovat erilaisia, joten paneelien ominaisuudet ja 

hinta vaihtelevat. /4,7/ 

Ohutkalvopaneelit valmistetaan amorfisesta, mikrokiteisestä piistä tai käyttämällä 

CIGS- ja CdTe -yhdisteitä. Ohutkalvotekniikassa eri materiaaleista muodostetaan 

kerroksia, jotka tuottavat sähkövirtaa auringon säteilyn kulkiessa kerrosten läpi. 
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CdTe -yhdistekennoista valmistettuja paneeleita käytetään yleisimmin aurin-

koenergiasovelluksissa. CdTe -ohutkalvopaneelit ovat edullisempia kuin piiken-

not, mutta valmistuksessa käytetyn kadmiumin (Cd) myrkyllisyys vaikeuttaa ken-

nojen kierrätystä. /4/ 

Moniliitoskennoista valmistetuilla paneeleilla saavutetaan korkeimmat hyötysuh-

teet. Moniliitospaneelien valmistuskustannukset ovat kalliit, ja paneeleita käyte-

täänkin vain kehittyneimmissä kohteissa, kuten avaruussovelluksissa.  /4/  

Taulukko 1. Eri kennotyyppien vertailu. /4/ 

 

Taulukossa 1 vertaillaan erilaisten kennotyyppien ominaisuuksia. Yksi- ja moni-

kidepiikennot ovat parempia hyötysuhteeltaan kuin ohutkalvokennot, mutta ohut-

kalvokennot ovat mekaaniselta kestävyydeltään ja varjostusherkkyydeltään laa-

dukkaampia. Ohutkalvokennot tuottavat enemmän tehoa lämpötilan noustessa. 

Aurinkopaneelien tuottama virta on suurimmaksi osaksi vakio. Paneelin jännite ja 

teho ovat suoraan verrannollisia toisiinsa, joten teho kasvaa jännitteen noustessa. 

Maksimitehopisteen Pmax jälkeen tehon tuotto romahtaa, koska sähkövirran syöttö 

laskee. Kuvassa 7 esitetään erään aurinkopaneelin jännite-virtaominaiskäyrä. Au-

rinkoenergian keräämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat laitteiston sijainti, suuntaus, 

kallistuskulma sekä aurinkopaneelien ja kennojen lämpötila. /4,7/ 

Ominaisuudet 
Kiteinen pii Ohutkalvo 

Monikitei-
nen 

Yksikitei-
nen 

Amorfinen 
pii 

CIS/CIGS CdTe 

Hyötysuhde (%) 13-16 15-20 5-10 7-16 7-16 

Lämpötilan vai-
kutus (STC) te-
hoon (%/+1°C) 

-0,42 -0,4 -0,1…-0,3 -0,35…-0,4 -0,25…-
0,36 

Mekaaninen 
kestävyys 

Hauras Hauras Joustava Joustava Joustava 

Varjostus Herkkä Herkkä Sietää Sietää sietää 

Käyttöikä (vuot-
ta) 

30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 

Hinta €€ €€€ €€€ €€€ €€€ 
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Kuva 7. Aurinkopaneelin jännite-virtaominaiskäyrä pimeällä ja valoisalla. /4/ 

4.1.1 Varjostus 

Aurinkopaneelien sijoittelussa on huomioitava, ettei aurinkopaneelien edessä ole 

varjostavia elementtejä. Suomessa aurinko paistaa vuodenajoista riippuen eri kor-

keudelta. Esimerkiksi talvella aurinko paistaa matalalta aiheuttaen pidempiä varjo-

ja kuin kesäisin auringon paistaessa korkealta. Varjostuksia tarkastellessa huomi-

oidaan myös paneelien varjostus toisiinsa. Mikäli paneeliketjussa oleva aurinko-

paneeli altistuu varjostukselle, romahduttaa yksittäinen paneeli koko paneeliketjun 

sähköntuotannon. /7, 21/ 

4.1.2 Suuntaus 

Aurinkopaneelit pyritään suuntaamaa kohti päiväntasaajaa eli etelää. Etelään 

suunnattuna paneelien tehontuotto on korkeimmillaan. Mikäli etelään suuntaami-

nen ei ole kannattavaa, esimerkiksi varjostavan esteen takia, voidaan aurinkopa-

neelit suunnata idän ja lännen välille. Idän ja lännen välille suunnatut aurinkopa-

neelit tuottavat merkittävästi vähemmän energiaa kuin etelään suunnatut paneelit. 

Aurinkosähköjärjestelmissä suuntaus ilmoitetaan siten, että 0 astetta tarkoittaa 

suuntausta etelän-, - 90 astetta idän- ja + 90 astetta lännen suuntaan. Ympärivuo-

tista tuotantoa pystytään parantamaan seurantalaitteistolla. /4, 7/ 
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4.1.3 Kallistus 

Kallistuskulmalla muutetaan aurinkopaneelin etupinnan kulmaa vaakatasoon näh-

den. Kallistuskulmaa säätämällä pyritään saamaan Auringon säteilyenergia kohti-

suorasti aurinkopaneeliin. Korkein tehontuotto aurinkopaneelilla saavutetaan, kun 

auringon säteilyenergian tulokulma aurinkopaneeliin on 0 astetta. Optimikallistus 

on Suomessa vuositasolla n. 45 astetta. Talvella auringon paistaessa matalalta, on 

paneelien optimikallistuskulma n. 90 astetta. Ympärivuotista tuottoa on mahdolli-

suus parantaa seurantalaitteistolla. /7/ 

Aurinkopaneelit asennetaan tavallisesti kiinteästi. Kiinteä asennus on luotettava ja 

edullinen ratkaisu. Kiinteästi asennetun aurinkosähköjärjestelmän suuntausta tai 

kallistuskulmaa ei pystytä säätämään. Seurantalaitteistolla pystytään säätämään 

aurinkopaneelin suuntausta ja kallistuskulmaa auringon liikkeen mukaisesti. Seu-

rantalaitteisolla nostetaan teoreettista aurinkosähköjärjestelmän tuottoa 30-60 pro-

senttia. Seurantalaitteiston käyttö- ja huoltokustannukset ovat korkeammat kuin 

kiinteästi asennetun järjestelmän. Käytännössä aurinkopaneelien suuntaus- ja kal-

listuskulmaa säätävä seurantalaitteisto tuottaa lisäenergiaa n. 30 prosenttia. /7/ 

4.1.4 Lämpötila 

Lämpötilan nouseminen laskee aurinkopaneelien tehontuottoa. Aurinkopaneelien 

käyttöympäristön lämpötila voi nousta jopa 70°C:seen. Aurinkopaneelin kennojen 

lämpötilan noustessa yli standarditestiolosuhteiden, paneelin tehontuotto laskee n. 

1 %:in lämpötilan noustessa kaksi astetta. Kuvassa 8 esitetään lämpötilan vaikutus 

erääseen aurinkopaneelin. Kuvasta nähdään kylmän paneelin (-22 °C) 

maksimitehopisteen olevan suurempi verrattuna kuumaan paneelin (63 °C). /4/ 
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Kuva 8. Esimerkki paneelin jännite-virtaominaiskäyrästä eri lämpötiloissa. /4/ 

4.2 Vaihtosuuntaaja 

Vaihtosuuntaaja on aurinkosähköjärjestelmissä liityntälaite sähköverkkoon, johon 

järjestelmässä olevat aurinkopaneelit kytketään. Aurinkopaneeleista saatava tasa-

sähkö muutetaan vaihtosuuntaajalla vaihtosähköksi kiinteistön sähköjärjestel-

mään. Vaihtosuuntaaja ohjaa ja säätää aurinkosähköjärjestelmän tärkeimpiä toi-

mintoja. /4/ 

Aurinkosähköjärjestelmän rakenne ja laajuus määrittää käytettävien vaihtosuun-

taajien määrää ja sijoittelua. Suurissa järjestelmissä on kustannustehokkaampaa 

asentaa useita vaihtosuuntaajia kuin yhden suuren suuntaajan asentaminen. Vika-

tilanteissa voidaan näin kytkeä osa aurinkosähköjärjestelmästä pois käytöstä. Suu-

rissa järjestelmissä suositellaan asentamaan vaihtosuuntaajat paneeliketjujen lä-

heisyyteen, mikä pienentää kaapelointi kustannuksia. /20/ 

Vaihtosuuntaajan hankinnassa ja kustannuslaskelmissa varaudutaan siihen, että 

suuntaajan käyttöikä on noin puolet aurinkoenergiajärjestelmän eliniästä. Vaihto-

suuntaajat ovat huoltovapaita, lukuun ottamatta mallit, jotka sisältävät jäähdytys-
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puhaltimen. Jäähdytyspuhaltimien elinikä on noin puolet vaihtosuuntaajan eliniäs-

tä. /7/ 

Vaihtosuuntaajiin sisältyy maksimitehopisteen seuranta, eli MPPT -säädin. Mak-

simitehopisteen seuranta säätää aurinkopaneelien ulostulojännitteen toimimaan 

maksimitehopisteessä, jolloin paneelien hyötysuhde saadaan mahdollisimman 

suureksi. MPPT -säätimien määrä riippuu vaihtosuuntaajan koosta, pienemmissä 

suuntaajissa säätimiä on vain yksi. /4/ 

4.3 Akusto 

Aurinkoenergiajärjestelmässä akusto on sähkönjakeluverkkoon liitetty energiava-

rasto, joka varastoi aurinkopaneelien tuottaman energian ja varmistaa tehonsyötön 

silloin, kun sähköverkosta ei ole sähköä saatavilla. Aurinkoenergiajärjestelmän 

akustolle vaadittavia ominaisuuksia ovat pitkä käyttöikä, alhainen itsepurkaus-

määrä, vähäinen huollontarve sekä hyvä hyötysuhde. Kehittyneinkään akkutekno-

logia ei vielä mahdollista energian varastoimista kesällä ja käyttämistä talvella, 

joten akustojen tehokas käyttäminen rajoittuu lähinnä tunti ja päivätasolle. /7, 10/ 

4.3.1 Lyijyakut 

Lyijyakkuja on avoimia ja suljettuja. Avoimien lyijyakkujen etuja ovat käyttö-

varmuus, pitkä käyttöikä ja akkujen kunnonvalvonta. Avoimen lyijyakuston hait-

tana on suuri tilan- ja huollontarve, huono korkeiden lämpötilojen kestoisuus sekä 

huonot purkausominaisuudet suurilla virroilla kuormitettuna. /7, 10/ 

Paikallisakustosovelluksissa käytetään usein suljettuja lyijyakkuja. Termi suljettu 

lyijyakku on harhaanjohtava, sillä lyijyakkua ei voi täysin sulkea. Akkuihin on 

lisätty ylipaineventtiili, joka purkaa esimerkiksi lämpötilan vaihtelusta johtuvan 

paineen akusta. Venttiilisäädetyn lyijyakun (VRLA) etuja ovat vähäinen tilan- ja 

huollontarve sekä hyvät purkausominaisuudet kohteissa, joissa akuston varmistus-

aika on lyhyt. VRLA -akkujen haittoja ovat akuston vaikea kunnonvalvonta ja ly-

hyt käyttöikä. VRLA -akkujen suurin käyttöikään vaikuttava tekijä on ympäristön 

lämpötila. Optimaalinen ympäristön lämpötila on 25°C, akkujen käyttöikä 

puolittuu ympäristön lämpötilan noustessa 8 °C. VRLA -akkuja käytetään laitteis-
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tojen sähkönsyötön varmistamiseksi suurissa kohteissa, kuten sairaaloissa, pan-

keissa ja lentokentillä. VRLA -akkuja ovat esimerkiksi AGM- ja geeliakut.  /7, 10, 

16/ 

4.3.2 AGM -akut 

AGM -akuille ominaista on pieni sisäinen resistanssi, joka mahdollistaa akkujen 

käytön suurivirtaisissa sovelluksissa. Muita AGM -akkujen etuja ovat huoltova-

paus, latausnopeus, tärinäkestoisuus, korkea latauskertojen (syklien) määrä ja al-

haisten lämpötilojen kestävyys. AGM -akkujen haittoja ovat akun ikääntymisestä 

johtuva kapasiteetin lasku, herkkyys ylilataukselle, huono korkeiden lämpötilojen 

kestokyky sekä akun hinta verrattuna tavallisiin lyijyakkuihin. /11, 13/ 

4.3.3 Geeliakut 

Geeliakkujen käyttöikä ja käyttökapasiteetin pysyvyys ovat AGM -akkuihin ver-

rattuna parempia. Geeliakun käyttöiän loppuessa, käyttökapasiteetti romahtaa ja 

akut on vaihdettava. Rakenteesta johtuvan hyvän sisäisen lämmönjohtavuuden 

ansioista, geeliakut toimivat tehokkaasti korkeissa lämpötiloissa. Geeliakkujen 

sisäinen resistanssi on suuri, joten ne eivät sovellu suurivirtaisiin käyttösovelluk-

siin. Geeliakun muita haittapuolia ovat korkeat valmistuskustannukset, herkkyys 

ylilataamiseen, kaasunmuodostus sekä huono alhaisten lämpötilojen kestokyky. 

/12, 13/ 

4.3.4 Nikkeli-kadmiumakut 

Nikkeli-kadmiumakkuja käytetään kohteissa, joissa akustolta vaaditaan ääriläm-

pötilojen kestoisuutta. Akkujen kapasiteetti pysyy korkeana myös lämpötilojen 

vaihdellessa, eikä lämpötilan vaihtuvuus vaikuta akuston käyttöikään. Nikkeli-

kadmiumakkujen käyttöikä on oikein huollettuna korkea ja akku kestää syväpur-

kaukset ja nopean latauksen ilman suorituskyvyn laskemista. Nikkeli-

kadmiumakkujen haittoja ovat korkea hinta, suuri huollontarve sekä materiaalina 

käytetyn kadmiumin myrkyllisyys. /10, 17/  
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4.3.5 Litiumakku 

Litiumakku on yleisnimitys akuille, joiden valmistuksessa on käytetty litiumia. 

Yhteistä näille litiumakkutyypeille on niiden suuri energiatiheys ja keveys. Li-

tiumakkujen käyttöikä on myös pitkä ja akut ovat huoltovapaita. Litiumakkujen 

haittana on turvallisuuden varmistamiseksi hankittava hallinnointijärjestelmän 

moninaisuus ja korkea hinta. Litiumakkujen elinikä vaihtelee valmistajien ja jär-

jestelmätoimittajien teknisten tietojen mukaan ja on 5-20 vuotta. /7, 10, 18/ 
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5 MÄÄRYKSET JA STANDARDIT 

5.1 Aurinkoenergiajärjestelmä 

Kuvassa 9 esitetään yhden tai usean rinnan kytketyn paneeliketjun aurinkosähkö-

järjestelmän periaatekaavio. 

 

Kuva 9. Periaatekaavio aurinkosähköjärjestelmästä. /19/ 

Aurinkosähköjärjestelmän rakenne on riippuvainen paneeliketjujen määrästä. Pa-

neeliketjujen suunnitellun lukumäärän ollessa suuri, on taloudellista rakentaa au-

rinkosähköjärjestelmään liitäntäkeskuksia. Paneeliketjut kytketään liitäntäkeskuk-

seen paneeliketjukaapelilla. Liitäntäkeskus kytketään vaihtosuuntaajaan paneelis-

tokaapelilla. 
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Liitteessä 2 esitetään neljän paneeliketjun aurinkosähköjärjestelmän periaatekaa-

vio. 

5.1.1 Sähkölaitteiden valinta 

Tasasähköjärjestelmän komponentit mitoitetaan jatkuvaan tasasähkökäyttöön. 

Komponenttien täytyy soveltua aurinkosähköjärjestelmän avoimen piirin suurim-

malle jännitteelle UOCMAX, sekä järjestelmän suurimmalle oikosulkuvirralle ISC-

MAX. /19/ 

Liitteessä 3 esitetään suureiden UOCMAX ja ISCMAX laskenta. 

Tasasähköjärjestelmässä käytetään luokan II sähkölaitteita tai muuta vastaavaa 

eristystasoa. /19/ 

Aurinkopaneelien on täytettävä sähkölaitestandardin SFS-EN 61730-1, SFS-EN 

6125 tai SFS-EN 614646 vaatimukset. /19/ 

Verkkoon liitetyssä aurinkosähköjärjestelmässä olevan vaihtosuuntaajan on täytet-

tävä standardit SFS-EN 62109-1 ja SFS-EN62109-2. /19/ 

5.1.2 Suojaus sähköiskulta 

Aurinkosähkölaitteiston vaihtosähköpiiri suojataan B-tyypin vikavirtasuojalaitteil-

la ellei: 

- vaihtosuuntaajassa toteuteta tasa- ja vaihtosähköosan välillä vähintään yk-

sinkertaista erotusta, tai 

- muuntajan erillisten käämien avulla saadaan aikaan yksinkertainen erotus 

vaihtosuuntaajan ja vikavirtasuojalaitteen välille, tai 

- valmistajan ilmoituksen mukaan vaihtosuuntaajaan ei vaadita B-tyypin vi-

kavirtasuojalaitetta. /19/ 

5.1.3 Tasasähköosa, ylivirtasuojaus 

Yhden tai kahden rinnan kytketyn paneeliketjun aurinkosähköjärjestelmissä ei 

vaadita ylivirtasuojausta. Järjestelmissä, joissa ei ole paneeliketjujen ylivirtasuo-
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jia, paneeliketjukaapeleiden kuormitettavuuden on oltava suurempi kuin paneeli-

ketjun suurin oikosulkuvirta ISC MAX. /19/ 

Yli kahden paneeliketjun järjestelmissä vaaditaan ylivirtasuojaus. Tasasähköosan 

ylivirtasuojina käytetään standardin SFS-EN 60269-6 mukaista gPV-varoketta tai 

standardin SFS-EN 60947-3 mukaista varokekytkinyhdistelmää, tai standardin 

SFS-EN 60947-2 tai SFS-EN 60898-2 mukaisia katkaisijoita. /19/ 

Ylivirtasuojalaitteiden valinnassa huomioidaan seuraavat vaatimukset:  

- mitoituskäyttöjännite (Ue) on suurempi tai yhtä suuri kuin aurinkosähkö-

järjestelmän suurin tyhjäkäyntijännite UOCMAX  

- mitoitusvirta In on kohdan 712.431.102 vaatimusten mukainen (kts. Liite 

4)  

- mitoituskatkaisukyky on vähintään yhtä suuri kuin aurinkosähköjärjestel-

män suurin oikosulkuvirta ISC MAX  

- ylivirtasuojalaitteet ovat kaksisuuntaisia. /19/ 

5.1.4 Tasasähköosa, ylikuormitussuojaus 

Aurinkosähköjärjestelmässä, joka koostuu alle kolmesta paneeliketjusta, ei vaadi-

ta ylivirtasuojausta. Ylivirtasuojausta ei vaadita, jos paneeliketjujen kaapeloinnin 

jatkuva kuormitettavuus on yhtä suuri kuin paneeliketjujen suurin oikosulkuvirta 

ISC MAX /4, 19/ 

Aurinkosähköjärjestelmän kaapeleiden kuormitettavuuden sekä suojalaitteiden 

vaatimukset esitetään liitteessä 5. 

5.1.5 Tasasähköosa, kaapeleiden asennus ja valinta 

Aurinkosähköjärjestelmän kaapeleiden oikosulku- ja maadoitusvikojen riskit mi-

nimoidaan käyttämällä kaapeleita, joissa on suojaava tai vahvistettu eristys. Johto-

järjestelmä valitaan ja asennetaan kestämään erilaiset ulkoiset rasitukset, kuten 

tuuli, jään muodostuminen, korkea lämpötila (vähintään 70 °C) sekä auringon 

aiheuttama ultraviolettisäteily. /19/ 
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Kaapeleiden mitoituksessa käytetään aurinkosähköjärjestelmän suunniteltua te-

hoa, joka on paneeliketjujen maksimiteho Pmax. /4/  

5.1.6 Vaihtosähköosa, kaapeleiden asennus ja valinta 

Vaihtosähkösyöttökaapeli mitoitetaan standardin SFS 6000-5-52 mitoitusohjeiden 

mukaisesti. Vaihtosähkösyöttökaapelin mitoitusvirta lasketaan vaihtosuuntaajan 

nimellistehosta tai käytetään vaihtosuuntaajan suunniteltua virtaa. Vaihtosuuntaa-

jan suunniteltu virta on valmistajan ilmoittama suurin vaihtovirta tai 1,1 kertaa 

mitoitusvaihtovirta. Häiriösuojauksen toteuttamiseksi suositellaan vaihtosuuntaa-

jan syöttökaapeliksi konsentrisella johtimella (esimerkiksi MCMK) varustettua 

kaapelia. Syöttökaapelin läpiviennit tehdään EMC-vedonpoistoholkeilla. /4, 19/ 

5.1.7 Vaihtosähköosa, ylivirtasuojaus 

Vaihtosähkösyöttökaapeli suojataan asentamalla oikosulkusuoja asennuksen säh-

kökeskukseen. Mitoitus tehdään standardin SFS 6000 mukaisesti. Oikosulkusuo-

jalaitteen mitoituksessa käytetään vaihtosuuntaajan nimellistehoa tai vaihtosuun-

taajan suunniteltua virtaa. Vaihtosuuntaajan suunniteltu virta on valmistajan il-

moittama suurin vaihtovirta tai 1,1 kertaa mitoitusvaihtovirta. /4,19/ 

5.1.8 Kytkeminen ja erottaminen 

Sähkönjakeluverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja on 

pystyttävä erottamaan tasa- ja vaihtosähköosasta luotettavasti. Vaihtosähköpuolel-

le asennetaan järjestelmän ylivirtasuojat (LIITE 2 A32) sekä koko aurinkosähkö-

järjestelmän turvakytkin (LIITE 2 D32). Turvakytkimen on oltava lukittava ja 

paikallisen sähköverkkoyhtiön on päästävä kytkimelle sekä tiedostettava turva-

kytkimen sijainti. Vaihtosuuntaajan tasasähköpuolelle asennetaan tasasähköpuo-

len (paneelien) erotuskytkin (LIITE 2 G25 ja K25). Paneelien erotuskytkin voi 

sisältyä myös vaihtosuuntaajaan.  /4, 19/  

Erotus- ja kytkentälaitteita valittaessa sähkönjakeluverkkoa pidetään tehonlähtee-

nä ja aurinkosähköjärjestelmää kuormituksena. Tasasähköpuolen kytkimien ja 

erottimien tulee olla tasasähkökäyttöön hyväksyttyjä. Komponenttien jännitekes-
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toisuuden on oltava vähintään aurinkosähköjärjestelmän tyhjäkäyntijännitteen U0C 

MAX suuruinen ja virtakestoisuuden vähintään 1,25 kertainen aurinkosähköjärjes-

telmän suurimpaan oikosulkuvirtaan ISC MAX nähden. /4/ 

5.1.9 Liittäminen kiinteistön sähkönjakeluverkkoon 

Sähkönjakeluverkon rinnalle asennettu aurinkosähköjärjestelmä ei saa aiheuttaa 

jakeluverkkoon häiriöitä. Standardin mukaisesti aurinkosähköjärjestelmä on tah-

distettava verkkoon. Vaihtosuuntaajien automatiikka hoitaa tavallisesti tahdista-

misen. Mikäli vaihtosuuntaaja ei pysty tahdistamaan aurinkosähköjärjestelmää 

liitettäväksi jakeluverkkoon, hoidetaan tahdistus automaattisella tahdistuslaitteis-

tolla. /20/ 

Vaihtosuuntaajien ohjelmistoon sisältyy verkon jännitettä mittaava toiminto, joka 

jakeluverkon vikatilanteessa erottaa aurinkosähköjärjestelmän sähkönjakeluver-

kosta. Mikäli aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaajissa ei ole järjestelmän ero-

tustoimintoa, asennetaan suojalaitteet, jotka kytkevät järjestelmän irti sähköjake-

luverkosta vikatilanteessa. Vikatilanteita ovat esimerkiksi sähköjakeluverkon ja-

kelukatkos tai aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähkön poikkeaminen sähkön-

jakeluverkon arvoista. Sähkönjakeluverkon tehonsyötön katketessa, aurinkosäh-

köjärjestelmä ei saa syöttää sähköä jakeluverkkoon. /20/ 

5.1.10 Ylijännite- ja salamasuojaus 

Aurinkosähköjärjestelmään ei vaadita ylijännitesuojausta. Ylijännitesuojaus on 

kuitenkin taloudellisesti kannattavaa asentaa suojaamaan erityisesti vaihtosuuntaa-

jia. /4/ 

Ukonilmasta johtuvat indusoituvat jännitteet kaapeleihin minimoidaan pitämällä 

kaapelit mahdollisimman lyhyinä sekä asentamalla kaapelit mahdollisimman lä-

helle toisiaan. Kuvassa 10 esitetään periaatteet aurinkosähköjärjestelmän suojaus-

komponenteista. /4/ 
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Kuva 10. Periaatekuva aurinkosähköjärjestelmän suojauskomponenteista. /4/ 

Aurinkosähköjärjestelmään ei vaadita salamasuojausta. Salamasuojaus vaaditaan 

rakennuskohtaisesti. Mikäli kohteeseen vaaditaan salamasuojausjärjestelmä, au-

rinkosähköjärjestelmä liitetään suojaukseen standardin mukaisesti. Yksityiskoh-

taiset ohjeistukset salamasuojaukseen löytyvät SFS 609-käsikirjasta. /4/ 

Liitteen 2 periaatekuvassa ylijännitesuojat on asennettu suojaamaan paneeliketjuja 

(sarakkeet J22-23 ja M22-23).  

Liitteessä 6 esitetään standardin mukaiset opastavat tiedot ylijännitesuojien asen-

nukseen. Standardin SFS-EN 6000-7-712 kohdassa 712.534 esitetään yksityiskoh-

taiset tiedot ylijännitesuojien valintaan ja asennukseen. 

5.1.11 Maadoitus ja potentiaalintasaus 

Sähkönjakeluverkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä ei aiheuta lisävaatimuksia 

kiinteistön maadoituselektrodeille. Maadoituselektrodin mitoituksessa huomioi-

daan kiinteistöön mahdollisesti tuleva salamasuojausjärjestelmä. /4/ 
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Vaihtosuuntaaja ja muut mahdolliset sähkölaitteet maadoitetaan suojamaadoitus-

johtimella. Suojamaadoitusjohdin asennetaan aurinkosähkölaitteiston vaihtosäh-

köpuolelle, johtimella maadoitetaan esimerkiksi vaihtosuuntaajan runko. /4, 19/ 

Aurinkosähköjärjestelmän metalliset rakenteet liitetään potentiaalintasaukseen, 

kun paneeliketjujen jännite on yli 60 VDC. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kah-

desta paneelista koostuva aurinkosähköjärjestelmä liitetään soveltuvaan potentiaa-

lintasauskiskoon. Potentiaalintasauksen jatkuvuus varmistetaan pitkissä aurinko-

paneeliketjuissa lisäyhdistyksillä. /4/ 

Potentiaalintasausta vaaditaan, mikäli on olemassa riski, että maan potentiaali siir-

tyy aurinkopaneeleihin ja syntyy vaarallisia potentiaalieroja. Staattisista sähkö-

purkauksien aiheuttaman sähköiskun vaaran takia potentiaalitasaus suositellaan 

asennettavaksi aina. /19/ 

Potentiaalintasausjohtimen poikkipinta-ala on vähintään puolet asennuksen suu-

rimmasta suojamaadoitusjohtimesta ja siinä on vähintään 6 mm2 kuparia, 16 mm2 

alumiinia tai 50 mm2 terästä. /35/  

5.1.12 Paloturvallisuus 

Aurinkopaneelien asentaminen rakennuksen katolle ei aiheuta erityistoimenpiteitä 

paloturvallisuuden kannalta. Laaja-alaisen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelus-

sa on varmistuttava, että asennukseen käytettävät komponentit tai niiden asennus-

telineet eivät lisää palon leviämisen vaaraa rakennuksen katteessa tai alustassa. 

/24/ 

Ympäristöministeriön perustelumuistiossa todetaan, että oikein asennettuina ja 

huollettuina aurinkosähköjärjestelmät eivät ole palovaarallisia. Aurinkosähköjär-

jestelmän aiheuttaman kohdekohtaisen palokuorman arviointi on mahdollista, kun 

on esittää konkreettisia suunnitelmia paneelien määrästä. /22, 24/ 

Pohjanmaan alueella laaditaan pelastuslaitoksen kohdekortti paloteknisillä järjes-

telmillä varustettuihin kohteisiin. Kohdekortissa esitetään pelastustoiminnan kan-

nalta oleelliset tiedot ja siihen liitetään myös tieto aurinkosähköjärjestelmästä, jär-



  37 

 

jestelmän sijoittelusta ja turvajärjestelmistä. Tämä on vaatimuksena myös keskus-

sairaalan H-rakennuksessa. /22/ 

5.1.13 Käyttöönottotarkastukset 

Kaikki sähköasennukset tarkistetaan ennen käyttöönottoa. Standardissa määritel-

lään aurinkosähköjärjestelmille käyttöönottotarkastukset, jotka pitää vähintään 

tehdä. Käyttöönottotarkastukset jaetaan aistinvaraisiin tarkastuksiin, käyttöönot-

tomittauksiin ja toimintakokeisiin. Käyttöönottotarkastuksista tehdään aurin-

kosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja ST 55.36 ja yleensä lisäksi 

pienjännitesähköasennusten pöytäkirja ST 51.21.05. /31/ 

Aistinvaraiset tarkastukset tehdään silmämääräisesti. Aistinvaraisissa tarkastuksis-

sa tarkistetaan aurinkosähköjärjestelmän tasa- ja vaihtosähköosan standardin mu-

kaisuus. Yksityiskohtaiset ohjeet esitetään ST-kortissa 55.36. /31/ 

Aurinkosähköjärjestelmän jokainen paneeliketju mitataan ja testataan soveltuvalla 

mittalaitteella tai mittausjärjestelyllä. Mittalaitteilla saadut arvot varmistetaan oi-

keiksi vertaamalla mittaustuloksia valmistajan ilmoittamiin arvoihin. Tasapuoliset 

mittausolosuhteen varmistetaan käyttämällä valovoimamittaria auringon tuotta-

malle valolle. /31/ 

Käyttöönottomittaukset tehdään ennen ylivirtasuojien asennusta ja järjestelmän 

kytkimien tulee olla auki. Aurinkosähköjärjestelmille tehdään vähintään seuraavat 

käyttöönottomittaukset: 

- tasasähkökaapeleiden napaisuuden testaus 

- paneeliketjujen avoimen piirin jännitteen mittaus 

- paneeliketjujen oikosulkuvirran mittaus 

- aurinkosähköjärjestelmän eristysresistanssin mittaus 

- maadoituksen jatkuvuus. /31/ 

Toimintakokeissa aurinkosähköjärjestelmän kytkin- ja ohjauslaitteiden kytkentä ja 

oikeanlainen toiminta varmistetaan. Toimintakokeissa varmistetaan myös järjes-

telmän vaihtosuuntaajien oikea toiminta vikatilanteissa. Sähkönjakeluhäiriön ta-
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pahtuessa, aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaajan on katkaistava sähkönsyöt-

tö välittömästi. /31/ 

5.1.14 Dokumentointi 

Aurinkosähköjärjestelmä dokumentoidaan SFS 6000-standardin mukaisesti. Au-

rinkosähköjärjestelmistä toimitetaan vähintään 

- käyttöönottopöytäkirja (kiinteistön dokumentti) 

- johdotuskaavio (kiinteistön dokumentaatio, järjestelmän keskuslaite ja lii-

tetty sähkökeskus) 

- hätäpysäytyksen ohjeistus (kiinteistön dokumentaatio, järjestelmän kes-

kuslaite ja liitetty sähkökeskus) 

- käyttöohjeet (kiinteistön dokumentaatio, järjestelmän keskuslaite). 

Kiinteistön dokumentaatiolla tarkoitetaan kiinteistön ylläpitosuunnitelmasarjaa. 

Järjestelmän keskuslaitteena pidetään vaihtosuuntaajaa. /4/ 

Lisäksi päivitetään muutokset kiinteistön nykyisiin dokumentteihin, esimerkiksi 

aurinkosähköjärjestelmään liitetyn sähkökeskuksen pääkavio ja kiinteistön nousu-

johtokaavio. /4/ 

5.2 Sairaalaympäristö 

5.2.1 Kaapeleiden valinta ja asennus 

Uudisrakentamisessa, lääkintätilojen johtojärjestelmissä käytetään kaapeleita, jot-

ka täyttävät standardin SFS-EN 13501-6 mukaisen luokan Cca-s1,d1,a2. Johtojär-

jestelmät voidaan suojata myös palonkestävyysluokan EI30 mukaisella rakenteel-

la. /26/ 

5.2.2 Suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä 

Lääkintätiloissa käytetään potilaan elintoimintoja mittaavia ja ylläpitäviä laitteita. 

Herkät lääkintälaitteet sijoitetaan riittävälle etäisyydelle suurivirtaisista kaapeleis-

ta ja kiskostoista. Lääkintälaitteiden sähkömagneettisille ominaisuuksille annetaan 
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raja-arvoja, joita käytetään suunnittelun perusteena. Sähkömagneettiset häiriöt es-

tetään noudattamalla suunnittelussa ja asennuksissa standardin SFS 6000-7-710 

liitteen 710C ohjeita. /25/ 

Induktiivisten laitteiden kuten IT-muuntajat ja kiinteästi asennetut moottorit, mi-

nimietäisyys sähkölaitteen ja potilaan tutkimuspaikan välillä on 6 metriä. Mo-

nijohdinkaapeleiden asennusetäisyys potilaan tutkimuspaikkaan on riippuvainen 

kaapelin poikkipinta-alasta. Taulukossa 2 esitetään monijohdinkaapelin mini-

mietäisyydet lääkintätilaan. /26/ 

Taulukko 2. Monijohdinkaapelin minimietäisyys lääkintätilaan. /26/ 

Kaapelin poikkipinta Minimietäisyys (m) 

10 mm2-70 mm2 3 m 

95 mm2- 185 mm2 6 m 

> 185 mm2 9 m 

 

5.2.3 Varavoima 

Sairaalaympäristössä sähkönsyötön keskeyttäminen saattaa aiheuttaa vaarallisia 

tilanteita, joten on välttämätöntä varmistaa sähkönsyötön jatkuvuus elintärkeille 

toiminnoille. Varavoimajärjestelmän tehonlähde syöttää varavoimaverkkoa häiri-

ön ajan. Sairaalaympäristössä varavoimajärjestelmän tehonlähde on pystyttävä 

käynnistämään riippumatta ulkopuolisista tekijöistä, kuten esimerkiksi sähköver-

kosta ja vesijohtoverkosta. /26/ 

Sairaalaympäristössä osa ilmanvaihtoa syöttävistä keskuksista on varavoimaver-

kossa mahdollisten sähkökatkojen varalta. Sähkönjakeluverkko syöttää varavoi-

maverkkoa normaalitilanteessa. Sähkökatkon tapahtuessa varavoimajärjestelmän 

tehonlähteen (esim. dieselgeneraattori) jänniterele tunnistaa sähkönjakeluverkossa 

tapahtuvan jakelukatkoksen ja käynnistää tehonlähteen. /29/ 

Tilanteissa, joissa aurinkosähköjärjestelmän tuotto ylittää kiinteistön sähkönkulu-

tuksen ja sähkönjakeluverkossa tapahtuu jakelukatkos, jänniterele ei huomio jake-

lukatkosta ja varavoimajärjestelmän tehonlähde ei käynnisty. Aurinkosähköjärjes-
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telmän vaihtosuuntaajien tulee tällöin katkaista sähkönsyöttö verkkoon välittö-

mästi sähkönjakelukatkoksen tapahtuessa. /29/ 
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6 AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄ 

H-uudisrakennuksen vesikatosta ei ollut saatavana dwg -pohjaa suunnittelutilan-

teesta (tammikuu 2019) johtuen. Suunnittelussa käytettiin Granlund Pohjanmaan 

alustavaa LVI-suunnitelmaa rakennuksen vesikatosta. 

Paneelien sijoittelun suunnittelemisessa käytettiin MagiCAD Electrical-

suunnitteluohjelmaa.  

6.1 Varjostukset 

Varjostukset arvioitiin kuukausittaisen auringonsäteilykulman keskiarvolla. Var-

jostuksien arvioinnissa huomioitiin ilmanvaihtokoneiston ulospuhallushajottajat, 

joita on alustavasti suunniteltu katolle 28 kappaletta. Varjostuksien arvioinnissa 

painotettiin huhtikuun ja elokuun välistä aikaa, jolloin auringon varjostukset ovat 

luokkaa 2,5-6 metriä. Kuvassa 11 esitetään H-rakennuksen lohkojako sekä arvioi-

dut varjostukset. 
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Kuva 11. Varjostukset ja lohkojako 

Varjostuksien arvioinnissa huomioitavaa oli myös sairaalakiinteistön poikkeavuus 

muihin rakennuksiin. Katolle asennettavien ilmavaihdon ulospuhallushajottajien 

lukumäärä on sairaalarakennuksessa huomattavasti suurempi kuin vastaavassa 

toimistorakennuksessa. Esimerkiksi, tammikuun 2019 suunnittelutilanteessa H-

rakennuksen C-osaan on suunniteltu asennettavaksi 11 kappaletta ulospuhallusha-

jottajia, mikäli H-rakennus olisi toimistokäyttöön tarkoitettu kiinteistö, ulospuhal-

lushajottajia asennettaisiin arviolta neljä kappaletta. /30/ 

6.2 Sijoittelu 

Turvaetäisyydeksi rakennuksen reunoille katsottiin riittävän 1,5 metriä, turvaetäi-

syys on merkitty kuvassa 11 esitettyyn pohjapiirustukseen katkoviivalla. Kuvassa 

11 H-rakennus jaetaan A-, B-, C-, ja D-osiin. A-osan suunniteltu kerroskorkeus on 
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kahdeksan kerrosta ja B-, C- ja D-osien korkeus yhdeksän kerrosta. B-osan lasi-

katto-osuudelle ei asenneta aurinkopaneeleita. H-rakennuksen kattorakenteen ja 

LVI-laitteiden aiheuttamien varjostuksien perusteella aurinkopaneelien asennuk-

seen hyödynnettävää kattopinta-alaa on noin 1300 m2.  

Paneelit asennetaan kelluvana asennuksena vaakasuuntaisesti. Kelluvassa asen-

nustavassa kattorakenteen päälle asennetaan kiskot ja kiskojen päälle asennusteli-

ne. Asennustelineeseen kiinnitetään aurinkopaneelit. Asennustelineen päälle sijoi-

tetaan painokivi, joka pitää järjestelmän paikallaan. Telinerakenteen asennukseen 

kuuluu paneelin takareunaan asennettava tuulensuojalevy, joka keventää järjes-

telmän tuulikuormaa.  Kelluvasti asennettavat aurinkopaneelit eivät aiheuta katto-

läpivientejä, koska paneelit asennetaan asennustelineiden päälle. Paneelien, asen-

nustelineen ja painokivien aiheuttama lisäkuorma kattorakenteelle on 25 kg/m2. 

Kuvassa 12 esitetään esimerkkikuva kelluvasta aurinkopaneeliasennuksesta. 

 

 

Kuva 12. Esimerkki kelluvasta asennustavasta. /39/ 

Asennustelineen rakenteesta johtuen, paneelit asennetaan 13 asteen kallistuskul-

maan. Aurinkopaneeliketjut asennetaan rakennuksen ulkoreunojen mukaisesti 

suoriksi riveiksi. H-rakennuksen C- ja B-osaan asennettavat paneelit suunnataan 
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idän suuntaisesti -20 asteen suuntauskulmaan. A- ja D-osan paneelit suunnataan 

35 astetta lännen suuntaisesti. Kuvassa 13 esitetään aurinkopaneelien sijoittelu. 

 

Kuva 13. Aurinkopaneelien sijoittelu. 

H-rakennukseen saadaan asennettua arviolta 442 aurinkopaneelia. Taulukosta 3 

nähdään arvioidut paneelimäärät H-rakennuksen A-, B-, C-, ja D-osille. 

Taulukko 3. Paneelimäärät H-rakennuksessa 

  A-osa B- ja C-osa B- ja D-osa Yhteensä 

Kappalemäärä 90 224 128 442 

Paneeli pinta-ala m2 144 358 205 707 
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6.3 Tilavaraukset 

6.3.1 Sähkökeskustilat 

Sähkökeskustilaan varataan tilaa aurinkosähköjärjestelmien vaihtosuuntaajille. 

Vaihtosuuntaajia asennetaan aurinkosähköjärjestelmään 2-3 kappaletta H-

rakennuksen B-, C- ja D-osaan, riippuen vaihtosuuntaajan tehosta ja lopullisesta 

aurinkopaneelien määrästä. A-osan aurinkosähköjärjestelmään asennetaan yksi 

vaihtosuuntaaja. Aurinkopaneelien ja vaihtosuuntaajien määrä tarkentuu toteutus-

suunnitteluvaiheessa. Aurinkosähköjärjestelmän toimittaja käyttää asennuksissaan 

Hyundain 60 kW tai 42 kW vaihtosuuntaajia. 

Vaihtosuuntaajat asennetaan palamattomaan seinärakenteeseen (paloluokitus A1). 

Esimerkiksi seinärakenteeseen kiinnitettävien vaihtosuuntaajien seinämateriaalina 

käytetään kipsilevyä. 

Vaihtosuuntaajat vaativat asennustilaa ympärilleen vähintään 20 cm. Samaan säh-

kökeskustilaan asennetaan myös vaihtosähköosan turvakytkin ja tasasähköosan 

erotuskytkimet. 

6.3.2 Sähkökeskukset 

Alustavan suunnitelman mukaisesti aurinkosähköjärjestelmä liitetään H-

rakennuksen ilmanvaihtokoneita syöttävään ryhmäkeskukseen. Ryhmäkeskuksen 

toteutussuunnitteluvaiheessa varaudutaan aurinkosähköjärjestelmän asennukseen, 

varaamalla keskuksesta 6.2VVNK1H9 kolme 250 A kytkinvarokelähtöä.  

H-rakennuksen A-osaan asennettavat aurinkopaneelit liitetään eri sähkökeskuk-

seen kuin B-, C- ja D-osat. A-osan aurinkopaneeleita varten varataan keskukseen 

6.2VVJK0.11H7 yksi 250 A kytkinvarokelähtö. 

6.3.3 Kaapelointi 

Ryhmäkeskus ja vaihtosuuntaajat sijoitetaan sähkökeskustilaan. Tasasähköpuolen 

kaapelointi alkaa vaihtosuuntaajilta eli vesikatolle asennetaan ainoastaan tasasäh-
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köpuolen kaapeleita. Tasasähköpuolen kaapeleiden asennuksessa huomioidaan 

kohdan 5.1.5 vaatimukset. 

Vaihtosuuntaajien ja ryhmäkeskuksen välinen kaapelointi tehdään kohdan 5.1.6 

mukaisesti. Mikäli H-rakennuksen A-osan aurinkopaneelit liitetään ilmanvaihto-

koneita syöttävään ryhmäkeskukseen, huomioidaan kaapeloinnissa myös kohdan 

5.2.2 taulukon 2 vaatimukset. 

Liitteessä 9 ja 10 esitetään alustava periaatekaavio H-rakennukseen asennettavalle 

aurinkosähköjärjestelmälle. 

6.4 Liittäminen H-rakennuksen jakelujärjestelmään 

H-rakennuksen B-, C- ja D-osien aurinkosähköjärjestelmä liitetään alustavan 

suunnitelman mukaan H-rakennuksen B-, C- ja D-osan ilmanvaihtokoneita syöt-

tävään keskukseen 6.2VVNK1H9. Ilmanvaihtokoneita syöttävä keskus 

6.2VVNK1H9 on varavoimaverkon jakelupiirissä. A-osan aurinkosähköjärjestel-

mä liitetään A-osan ilmanvaihtokoneita syöttävään keskukseen 6.2VVJK0.11H7. 

A-osan ilmanvaihtokoneita syöttävä keskus 6.2VVJK0.11H7 on varavoimaverkon 

jakelupiirissä. Kuvassa 14 esitetään periaatekaavio aurinkosähköjärjestelmän liit-

tämisestä H-rakennukseen 
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Kuva 14. Periaatekuva aurinkosähköjärjestelmän liittämisestä H-rakennukseen. 

Suunnittelussa huomioidaan kohta 5.2.3. Teoreettisessa tilanteessa, missä aurin-

kosähköjärjestelmän tuotanto ylittää kiinteistön hetkellisen kulutuksen ja sähkön-

jakeluverkossa tapahtuu jakelukatkos, on vaihtosuuntaajien erotettava aurin-
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kosähköjärjestelmä verkosta välittömästi. Mikäli aurinkosähköjärjestelmän ver-

kosta erotus ei tapahdu tarvittavan nopeasti, kiinteistön pääjakelukeskuksessa ole-

va jänniterele ei huomaa jakelukatkosta ja siinä tapauksessa varavoimakoneen au-

tomaatio ei käynnistä varavoimakonetta. Toiminta edellä mainitussa tilanteessa 

tarkastetaan toimintakokeissa. 

Sähkönjakeluverkon jakeluhäiriön tapahtuessa, varavoimakone käynnistyy 15 se-

kunnin aikana ja alkaa syöttämään varavoimaverkon takana olevia laiteryhmiä. 

Varavoimakoneiden käynnistyttyä, aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaajat 

kytkevät aurinkosähköjärjestelmän takaisin verkkoon, joten aurinkosähköjärjes-

telmää hyödynnetään myös varavoimajakelun rinnalla. 

6.5 Tehotarkastelu 

6.5.1 H-rakennus 

H-rakennuksen sähköenergiankulutustavoite on 110 kWh/m2 vuodessa. Tammi-

kuun 2019 suunnittelutilanteessa H-rakennuksen suunniteltu bruttoneliömäärä on 

37 000 m2. Energiankulutustavoitteen avulla arvioidaan koko vuoden energian 

kulutuksen olevan 4070 MWh vuodessa. /29/ 

Koska tarkkoja kulutustietoja H-rakennuksen erilaisten laiteryhmien sähkönkulu-

tuksesta ei ole saatavana, arvioitiin laiteryhmien kulutusta aiemmin tehtyjen ener-

giakatselmusraporttien perusteella. Energiakatselmusraportit tehtiin vuosina 2013 

ja 2014 yhteistyönä Granlund Pohjanmaan Oy:n ja Granlund Kuopio Oy:n kes-

ken. Energiakatselmusraportit koskivat Vaasan keskussairaalan A-, F- ja T-

rakennuksia. 
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Kuva 15. Energiakulutuskeskiarvot eri laiteryhmille 

Kuvassa 15 esitetään Vaasan keskussairaalan A-, F- ja T-rakennusten energiaku-

lutuksen prosenttiosuudet eri laiteryhmille. Laiteryhmien prosenttiosuuksien pe-

rusteella arvioitiin H-rakennuksen laiteryhmien vuosikulutus. Kuvassa 16 esite-

tään H-rakennuksen energiakulutusarviot eri laiteryhmille. Kuvista 15 ja 16 näh-

dään, että sisävalaistus ja ilmanvaihtokoneet kuluttavat energiaa yhteensä 72 pro-

senttia koko rakennuksen vuosikulutuksesta. H-rakennuksessa valaistuksen pro-

senttiosuus on arvioitua pienempi LED-valaisimien ansiosta. 
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Kuva 16. H-rakennuksen energiankulutusarviot eri laiteryhmille 

6.5.2 Aurinkosähköjärjestelmä 

Aurinkopaneelien kuukausittaista säteily keskiarvoa arvioitiin PVGIS (Photovol-

taic Geographical Information System Interactive Maps) -laskurilla. Laskurin tie-

dot perustuvat säteily keskiarvoihin kymmenen vuoden ajalta. Aurinkosähköjär-

jestelmän järjestelmähäviöiden arvioitiin olevan 25 prosenttia. /27/ 

Aurinkopaneeleina käytetään nimellisteholtaan 275 W paneeleita. Paneelien hyö-

tysuhde on 17 %.  H-rakennuksen A-, B-, C- ja D-osien tehotiedot esitetään taulu-

kossa 4. Kohdan 6.2 mukaisen sijoittelun perusteella, H-rakennuksen aurinkosäh-

köjärjestelmän nimellistehon arvioidaan olevan 122 kWp. 

Taulukko 4. Nimellistehot H-rakennuksen aurinkosähköjärjestelmälle. 

  A-osa B- ja C-osa B- ja D-osa Yhteensä 

Kappalemäärä 90 224 128 442 

Nimellisteho kWp 25 62 35 122 
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Kuva 17. Aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto kuukausittain. 

Kuvassa 17 esitetään H-rakennukseen suunnitellun aurinkosähköjärjestelmän vuo-

situotanto kuukausittain. Kuvasta huomataan, että aurinkosähköjärjestelmän kuu-

kausituotanto on korkeimmillaan touko- ja heinäkuun välisenä aikana. Yli 8 000 

kWh kuukausituotantoon päästään maalis- ja syyskuun välisenä aikana. Aurin-

kosähköjärjestelmän vuosituotannon kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 98 

000 kWh.  

H-rakennuksen vuosittaisesta sähköenergian kulutuksesta aurinkosähköjärjestel-

mällä pystytään tuottamaan arviolta 2,5 prosenttia. H-rakennuksen ilmanvaihto-

koneiden vuosittaisesta sähköenergiankulutuksesta aurinkosähköjärjestelmällä 

pystytään tuottamaan arviolta 6,5 prosenttia. 
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Kuva 18. Arvioitu vuosituotanto H-rakennuksen aurinkosähköjärjestelmälle. 

Kuvassa 18 kuvataan järjestelmän laskennallinen arvio aurinkosähköjärjestelmän 

vuosituotannosta 30 vuoden aikana, joka on järjestelmän suunniteltu elinikä. Au-

rinkopaneelien ikääntymisestä johtuen, aurinkopaneelien vuosituotannon arvioi-

daan laskevan noin 0,5 % vuodessa. Tuotantoon vaikuttavat myös ilmastolliset 

olosuhteet. Esimerkiksi kohdassa 3.1.2 mainitun vaasalaisen Porvarinkadun kou-

lun vuosituotanto oli vuonna 2018 samalla tasolla kuin järjestelmän rakentamis-

vuonna 2013. 

6.6 Taloudellinen kannattavuus 

Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoa ja taloudellista kannattavuutta arvioitiin Aal-

to-yliopiston tekemällä FinSolar-kannattavuuslaskentatyökalulla. FinSolar-

kannattavuuslaskentatyökalu syntyi osana FinSolar -hanketta, joka toteutettiin 

vuosina 2014-2016. /28/ 

Aurinkosähköjärjestelmän toimittajan hinta-arvio järjestelmän asennukselle on 

750 €/kWp. Hintaan sisältyy aurinkosähköjärjestelmä asennettuna täydellisenä 

osineen. Taulukon 4 mukaisen 122 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän kokonaisin-

vestointikustannus on 91 500 €. 
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Sähkön kuluttajahinta otettiin vuonna 2018 Granlund Pohjanmaa Oy:n tekemästä 

työmaasähkön kustannusvertailusta. Kiinteistön sähkön kulutusta arvioitiin sa-

moin perustein kuin kohdassa 6.3. 

Sähkön ostohintana käytettiin 100 €/MWh/kk. Laskelmissa arvioitiin ostosähkön 

hinnan nousevan vuosittain 2,0 prosenttia. Aurinkopaneelien tuotannon vuosit-

taiseksi heikentymiseksi oletettiin 0,5 prosenttia. Ylituotannosta saatava kustan-

nushyöty oletetaan merkityksettömäksi ja sitä ei ole huomioitu laskelmissa. Ta-

loudellisissa laskelmissa on huomioitu vaihtosuuntaajien vaihtamisesta aiheutuvat 

kustannukset. Vaihtosuuntaajien vaihtamisesta aiheutuvan kustannuksen arvioi-

daan olevan 15 prosenttia kokonaisinvestoinnista. Vaihtosuuntaajien eliniän arvi-

oidaan olevan puolet aurinkosähköjärjestelmän eliniästä, eli 15 vuotta. 

Aurinkosähköjärjestelmille myönnettävää energiatukea ei otettu huomioon las-

kelmissa, koska järjestelmän toteutusajankohtaa ei tarkasti tiedetä. Aurinkosähkö-

järjestelmille myönnettävä investoinnin energiatuen määrä on 30.4.2019 asti 25 

prosenttia ja sen jälkeen 20 prosenttia. 

Taulukko 5. Kannattavuuslaskelmien tulokset 

Investointikustannus            91 500 €  

Vaihtosuuntaajien uusiminen €/15 vuotta            13 725 €  

Suora takaisinmaksuaika vuosina 14 

Nettonykyarvo, 30 vuotta          123 035 €  

Sisäinen korkokanta, 30 vuotta 6,3 % 

 

Aurinkosähköjärjestelmän investoinnille laskettiin suora takaisinmaksuaika, net-

tonykyarvo ja sisäinen korkokanta 30 vuoden ajanjaksolle. Laskelmien lopputu-

lokset esitetään taulukossa 5.  

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskelmissa laskettiin takaisinmaksuajaksi 

14 vuotta ja nettonykyarvon olevan 30 vuoden päästä 123 035 €. Aurinkosähkö-

järjestelmän tuotanto on varmaa ja järjestelmä on pitkäikäinen, joten sisäinen kor-

kokanta on merkittävin tunnusluku aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta tar-

kasteltaessa. Sisäisen korkokannan laskettiin olevan 6,3 prosenttia. 
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6.7 Energiavarasto 

Tyypillisesti pienitehoisten aurinkoenergiajärjestelmien tukena käytetään AGM-

akkuja. AGM-akut soveltuvat pienitehoisiin sähköjärjestelmiin ominaisuuksiltaan 

hyvin. Ensisijaisesti AGM-akustoilla varastoidaan tasasähköä 12-24 V laitteiden 

käytettäväksi. Suurien kulutusten kiinteistöihin AGM-akustojen tehot kuitenkin 

loppuvat. 

Energian varastoimiseen suuren kulutuksen kiinteistöissä käytetään energiavaras-

tointikäyttöön rakennettuja akustoja. Energiavarastot toimitetaan kokonaisuuksi-

na, jolloin toimitukseen sisältyy energian säilömiseen tarvittavat litiumioniakut, 

vaihtosuuntaajat sekä ohjauslogiikka. 

Sairaalaympäristön määräykset eivät mahdollista aurinkoenergialla ladattavan 

energiavaraston hyödyntämistä suoraan varavoima- ja UPS käytössä. Sairaalaym-

päristössä kysynnän joustoon tarkoitettu energiavarasto voisi olla kannattavin rat-

kaisu. 
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Kuva 19. Esimerkki akuston liittämisestä. 

Kaupallisilla markkinoilla myydään energiavarastoja omakotitalo käyttöön 5-20 

kWh kokoluokassa. Lisäksi kaupallisilla markkinoilla myydään megawattitunti-

luokan energiavarastoja suuriin aurinkosähköjärjestelmiin liitettäväksi. Energiava-

rastoja käytetään esimerkiksi kulutushuippujen tasaukseen ja kuormituksen siir-

toon eli kysynnän joustoon. Toteutetut energiavarastot Suomessa 100-500 kWp 

aurinkosähköjärjestelmille ovat koe- ja tutkimus käyttöön tarkoitettuja pilotti-

hankkeita. 

Kaupallisilla markkinoilla ei ole H-rakennuksen aurinkosähköjärjestelmän koko-

luokkaan vaihtosuuntaajia, jotka muuttaisivat aurinkosähkön suoraan akustolle 

sopivaksi. Tästä johtuen H-rakennukseen liitettävä akusto kytketään aurinkosäh-

köjärjestelmään kuvan 19 osoittamalla tavalla. Aurinkosähköjärjestelmän tuotta-

ma tasasähkö muutetaan vaihtosuuntaajalla vaihtosähköksi ja ohjataan akuston 
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tasasuuntaajalle, joka muuttaa vaihtosähkön tasasähköksi ja varastoi tasasähkön 

akustoon. Tasasuuntaaja purkaa akustoon varastoitua energiaa muuttamalla ta-

sasähkön vaihtosähköksi ja ohjaamalla vaihtosähkön kuormalle (RK). Akustojen 

hyötysuhteet ovat suuruusluokkaa 88-90 prosenttia. 

 



  57 

 

7 LOPPUTULOS 

7.1 Aurinkosähköjärjestelmä 

H-rakennukseen voidaan asentaa 122 kWp aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkosäh-

köjärjestelmä tuottaa vuodessa sähköenergiaa arviolta 98 000 kWh. Aurinkosäh-

köjärjestelmän tuottama sähköenergia pystytään hyödyntämään kiinteistössä ko-

konaan, mikä on taloudellisesti kannattavinta. Aurinkosähköjärjestelmällä pysty-

tään tuottamaan 2 prosenttia koko H-rakennuksen käyttämästä sähköenergiasta ja 

6,5 prosenttia H-rakennuksen ilmanvaihtokoneiden käyttämästä energiasta. 

Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö suositellaan liitettäväksi H-

rakennuksen ilmanvaihtokoneita syöttäviin ryhmäkeskuksiin. Ilmanvaihtokonei-

den kuluttama sähkökuorma pysyy päivästä riippumatta tasamääräisenä, joten au-

rinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö on kannattavaa liittää ilmanvaihtokoneita 

syöttäviin sähkökeskuksiin. 

Edellä mainitulle aurinkosähköjärjestelmälle laskettiin taloudellinen kannattavuus 

investointipäätöksen tueksi. Taloudellinen kannattavuus laskettiin ilman inves-

toinnille myönnettävää energiatukea. Ilman investointitukea järjestelmän takai-

sinmaksuajaksi saadaan 14 vuotta. Korkotuottoa ilman investointitukea voidaan 

pitää hyvänä, sillä sähköntuotanto on varmaa. 

Aurinkosähköjärjestelmän tulevana investointiajankohtana on mahdollista, että 

aurinkopaneelien, vaihtosuuntaajien ja muiden komponenttien tekniikka ja asen-

nushinta ovat kehittyneet niin, että aurinkosähköjärjestelmän hankinta on talou-

dellisesti kannattavampaa. Lisäksi investointiajankohtana tarkistetaan investoin-

nille myönnettävä energiatuki, joka lisää taloudellista kannattavuutta. 

Investointipäätöksiä tehtäessä voidaan selvityksen perusteella varautua aurin-

kosähköjärjestelmän mahdolliseen asennukseen, vaikka investointipäätöstä ei vie-

lä tehdä. Tilavaraukset ja keskusvaraukset on kannattavaa tehdä jo nyt, jos järjes-

telmään päätetään investoida myöhemmin. Lisäksi esimerkiksi ukkos- ja salama-
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suojausta suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon mahdollisuus aurinkosähköjär-

jestelmän asentamiseen. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa rakennuksen kerroskorkeuksien, fyysisten mittojen 

ja vesikatolle asennettavan talotekniikan varmistuttua, voidaan erillisellä simu-

lointiohjelmalla tarkistaa aurinkopaneeleille muodostuvat varjostukset tarkemmin. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa otetaan tarkemmin kantaa laitevalintoihin, johtojär-

jestelmiin ja suojauksiin. 

Alustavat suunnitteluasiakirjat esitetään liitteissä 7-10. 

7.2 Energiavarasto 

Energiavarastojen ja akustojen tekniikan kehittyminen on tällä hetkellä nopeaa ja 

erilaisia pilottihankkeita on rakennettu Suomeen. Aurinkosähköjärjestelmän tuot-

taman sähkön varastoiminen on oma haasteellinen tekniikanala, josta tällä hetkellä 

on saatavana hyvin vähän tietoa. 

Energiavarastojen ja akustojen hankintahinnat ovat todella korkeita ja investoimi-

nen ei vielä ole taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi H-rakennuksen aurinkosähkö-

järjestelmän tuottama sähkönmäärä pystytään hyödyntämään kiinteistössä täysin, 

mikä on taloudellisesti kannattavinta aurinkosähkön tuotannossa. 

Akustot ja energiavarastot lisääntyvät tulevaisuudessa. Energian varastointiin ja 

akustojen lisätutkimukselle on tarvetta pilottihankkeiden mittaus- ja testitulosten 

myötä sekä tekniikan kehittyessä. Akuston ja energiavaraston käyttäminen sairaa-

laympäristössä voi olla taloudellisesti kannattavaa kysynnän jouston ja huipunta-

saustarkoitukseen.  
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Aurinkoenergiasovellusten standarditestiolosuhteet 

(STC, standard test conditions) 

- Säteily 1000W/m2. Tämä vastaa auringon säteilyä kohtisuoraan hyvissä 

olosuhteissa maanpinnalla. 

- Paneelin kennojen lämpötila +25 °C. Koska kennot lämpenevät 1000W/m2 

säteilyssä, tämä vastaa noin -5 °C…+5 °C ympäristönlämpötilaa. 

- Auringon säteilyn spektri vastaa spektriä, joka syntyy kun säteily 

suodattuu ilmakehässä matkan, joka on 1,5 kertaa ilmakehän paksuus. 

Suomessa vastaavia olosuhteita voi esiintyä kirkkaana ja kylmänä kevät- tai 

syyspäivänä. /7/ 
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/4/ 
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(SFS 6000-7-712:2017 Liite B) 

Liite B.1 

Suurimman tyhjäkäyntijännitteen UOC MAX arvon laskeminen 

Kuormittamattoman (avoin piiri) aurinkosähköpaneelin, paneeliketjun, 

osapaneeliston tai paneeliston 

suurin tyhjäkäyntijännite UOC MAX lasketaan seuraavalla kaavalla: 

UOC MAX = KU UOC STC 

Korjauskerroin KU ottaa huomioon asennuskohteen alimman lämpötilan Tmin 

vaikutuksen paneeleiden avoimen piirin jännitteen suurentumiseen ja paneelin 

valmistajan ilmoittaman lämpötilakertoimen αUoc vaikutuksen suureen UOC 

vaihteluun: 

KU = 1 + (αUOC / 100) (Tmin – 25) 

missä 

αUoc  paneelin jännitteen Uoc lämpötilakerroin %/°C 

Tmin  asennuskohteen alin lämpötila °C 

αUOC  negatiivinen kerroin, joka yleensä saadaan paneelin valmistajalta joko 

yksikössä mV/°C tai %/°C. Kun kerroin αUoc on esitetty yksikössä mV/°C, se 

voidaan muuttaa yksikköön %/°C käyttäen seuraavaa kaavaa: 

αUoc (%/°C) = 0,1 αUoc (mV/°C) / UOC STC_Module (V) 

ESIMERKKI paneelin lämpötilakerroin αUoc on esitetty yksikössä mV/°C. 

Seuraavassa on esimerkkilaskelma: 

− Monikidepaneelin UOC STC_Module = 38,3 V ja αUOC = - 133 mV/°C 

→ αUOC = - 0,35 %/°C 
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− Tmin  = -15 °C → (T + ‑25) = ‑40 °C → KU = 1,14 → UOC MAX 

= 1,14 UOC STC 

UOC MAX = 1,14 × 38,3 

= 43,7 V 

Riippuen aurinkosähköpaneelin teknologiasta, kerroin αUoc voi vaihdella suuresti. 

Amorfisesta piistä valmistettujen aurinkosähköpaneelien sähköiset ominaisuuden 

ovat käytön ensimmäisten viikkojen ajan suuremmat kuin ominaisarvot. Paneelin 

valmistaja ilmoittaa tämän ilmiön vaikutukset ja ne on huomioitava laskettaessa 

suureen UOC MAX arvoa. 

Asennuskohteen odotetun alimman lämpötilan tai paneelin lämpötilakertoimen 

tietojen puuttuessa, käytetään suureelle UOC MAX arvoa, joka on yhtä kuin 1,2 UOC 

STC. 
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Liite B.2 

Suurimman oikosulkuvirran ISC MAX arvon laskeminen 

Aurinkosähköpaneelin, paneeliketjun, osapaneeliston tai paneeliston suurin 

oikosulkuvirta lasketaan seuraavalla kaavalla: 

ISC MAX = KI ISC STC 

Kertoimen KI pienin arvo on 1,25. 

Määrätyissä olosuhteissa, KI arvoa on suurennettava huomioiden 

ympäristöolosuhteet esim. suuret heijastukset tai säteilyn voimakkuus.
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(SFS 6000-7-712:2017, kohta 712.431.102) 

Aurinkosähköpaneeliston ja paneeliketjujen ylivirtasuojien vaatimukset. 

Aurinkosähköpaneelistoissa joissa on yli kaksi paneeliketjua, vaaditaan ylivirtasuo-

jaus. Aurinkosähköpaneeliston ylivirtasuojalaitteiden on täytettävä ehto: 

1,35 * IMOD_MAX_OCPR < (Ns-1) * ISC MAX, jossa 

IMOD_MAX_OCPR = aurinkosähköpaneeliston suurin mitoitettu ylivirtasuojaus 

Ns = paneeliketjujen määrä (yli kaksi paneeliketjua) 

ISC MAX = paneeliketjun suurin oikosulkuvirta. 

Jokainen paneeliketju suojataan itsenäisellä suojalaitteella. Paneeliketjun suojalait-

teen nimellisvirran In on täytettävä ehto: 

1,1 * ISC MAX ≤ In ≤ IMOD_MAX_OCPR, jossa 

 ISC MAX = paneeliketjun suurin oikosulkuvirta 

 In = suojalaitteen nimellisvirta 

 IMOD_MAX_OCPR = aurinkosähköpaneeliston suurin mitoitettu ylivirtasuojaus 

1,1 on varmuuskerroin, joka huomioi suojalaitteen toiminta-ajan normaaleissa 

toimintaolosuhteissa. 

Ylivirtasuojalla pystytään suojaamaan useita rinnankytkettyjä paneeliketjuja, ylivir-

tasuojan nimellisvirran In on täytettävä ehto: 

Np * 1,1 * ISC MAX ≤ In ≤ IMOD_MAX_OCPR – (Np – 1) * ISC MAX, jossa  

NP = samaan ylivirtasuojalaitteeseen rinnankytkettyjen paneeliketjujen määrä 

ISC MAX = paneeliketjun suurin oikosulkuvirta 

In = suojalaitteen nimellisvirta 

IMOD_MAX_OCPR = aurinkosähköpaneeliston suurin mitoitettu ylivirtasuojaus.
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(SFS 6000-7-712:2017, kohta 712.433.101-103) 

Paneelistokaapelin, osapaneelistokaapelin ja paneeliketjukaapelin kuormitettavuuden 

sekä suojalaitteiden vaatimukset. 

Paneelistokaapelin jatkuvan kuormitettavuuden Iz on täytettävä ehto: 

ISC MAX ≤ Iz, jossa 

ISC MAX = paneeliston suurin tasavirta 

Iz = paneelistokaapelin jatkuva kuormitettavuus. 

Yhden tai kahden osapaneeliston aurinkosähköjärjestelmissä osapaneelistokaapelin 

jatkuvan kuormitettavuuden Iz on täytettävä ehto: 

ISC MAX ≤ Iz, jossa 

ISC MAX = osapaneeliston suurin oikosulkuvirta 

Iz = osapaneelistokaapelin jatkuva kuormitettavuus. 

Yli kahden osapaneeliston aurinkosähköjärjestelmissä osapaneelistokaapelin jatkuvan 

kuormitettavuuden Iz on täytettävä ehto: 

(Na – 1) * ISC MAX ≤ Iz, jossa 

(Na – 1) * ISC MAX = osapaneelistokaapelissa kulkeva vastakkaissuuntainen 

virta 

Na = rinnankytkettyjen osapaneelistojen määrä (yli kaksi osapaneelistoa) 

ISC MAX = osapaneeliston suurin oikosulkuvirta 

Iz = osapaneelistokaapelin jatkuva kuormitettavuus. 

Osapaneelistokaapelin suojalaitteen nimellisvirran In on täyttävä ehto: 

1,1 * ISC MAX ≤ In ≤ Iz, jossa 

ISC MAX = osapaneeliston suurin oikosulkuvirta 
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In = osapaneelistokaapelin suojalaitteen nimellisvirta 

Iz = osapaneelistokaapelin jatkuva kuormitettavuus 

1,1 on varmuuskerroin, joka huomioi suojalaitteen toiminta-ajan normaaleissa 

toimintaolosuhteissa. 

Paneeliketjukaapelin jatkuvan kuormitettavuuden Iz on täytettävä ehto: 

ISCMAX ≤ Iz, jossa 

ISC MAX = paneeliketjun suurin oikosulkuvirta 

Iz = paneeliketjukaapelin jatkuva kuormitettavuus 

Yli kahden paneeliketjun aurinkosähköjärjestelmissä paneeliketjukaapelin jatkuvan 

kuormitettavuuden Iz on täytettävä ehto: 

(Ns – 1) * ISC MAX ≤ Iz, jossa 

(Ns – 1) * ISC MAX = paneeliketjukaapelissa kulkeva vastakkaissuuntainen virta 

Ns = rinnankytkettyjen paneeliketjujen määrä (yli kaksi paneeliketjua) 

ISC MAX = paneeliketjun suurin oikosulkuvirta 

Iz = paneeliketjukaapelin jatkuva kuormitettavuus. 

Paneeliketjukaapelin suojalaitteen nimellisvirran In on täytettävä ehto: 

In ≤ Iz 

In = paneeliketjukaapelin suojalaitteen nimellisvirta 

Iz = paneeliketjukaapelin jatkuva kuormitettavuus. 
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(SFS 6000-7-712:2017 Liite C) 

 

Esimerkkejä ylijännitesuojien asennuksista eri tapauksissa 
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