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mukanaan mahdollisuuksia ja haasteita. Aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönotto sisältää 
useita eri vaiheita, joilla pyritään varmistamaan voimalan luotettava ja turvallinen toiminta. 
Standardit määrittelevät ohjeistuksen käyttöönottotarkastukselle, dokumentoinnille, testaukselle 
ja erilaisille mittauksille. Standardien lisäksi laadunvarmistuksella pyritään ennaltaehkäisemään 
ulkoisia haittatekijöitä, jotta voimalan toiminta olisi luotettavaa koko elinkaarensa aikana. 
Aurinkovoimaloiden lisääntyvien älyominaisuuksien myötä järjestelmän toiminnan seuraaminen 
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yritys tarvitsee aurinkovoimalan luovutuksessa teknisestä näkökulmasta. Työ perustuu 
olemassa olevien aineistojen kokoamiseen käyttöönoton näkökulmasta. Tämän lisäksi työssä 
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The use of renewable energy sources is constantly increasing in Finland. The fast-growing in-
dustry brings opportunities and challenges. The commissioning of the solar energy system in-
cludes several steps to ensure the reliable and safe operation of the power plant. Standards de-
fine guidelines for commissioning, documentation, testing and various measurements. In addi-
tion to standards, quality assurance strives to prevent external drawbacks to make the plant reli-
able throughout its life cycle. With the increasing intelligence of solar power plants, it is easier to 
monitor the operation of the system. The systems include more efficiency and safety-enhancing 
features that contribute to the development of the solar energy industry.  

The aim of this thesis was to get an overview of the phases and requirements of the commis-
sioning of a solar power plant. In addition to the requirements of the standard series, the thesis 
aimed to deal with installation issues that affect the quality and safety of installations. In addi-
tion, the aim was to open up applications for the smart photovoltaic system from the perspective 
of commissioning. The work was commissioned by Solnet Finland Oy with the aim of improving 
the quality of the documents related to the delivery.  

The thesis was executed by orientating with the standards of solar power plants and low voltage 
installations. In addition to the standards, publications and studies in the field of solar energy 
were used as inputs. For quality assurance and smart photovoltaic systems, the work was 
based on manufacturers’ and personal material.  

The result of this thesis forms an entity that contains most of the material the company needs 
for the delivery of a solar power plant from a technical point of view.	The thesis is based on the 
compilation of existing materials from the perspective of commissioning. In addition, the thesis 
was focused on the application of an intelligent photovoltaic system from the perspective of de-
ployment and safety. Based on the results, it would be possible to create an inspection docu-
ment, which would also serve as a checklist during the deployment phases.	
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa ja laa-

dunvarmistusta asentajayrityksen näkökulmasta. Työssä perehdytään standar-

dien asettamiin käyttöönoton dokumentoinnin, tarkastusten ja mittausten vaati-

muksiin. Lisäksi työ käsittelee aurinkosähkön toimintaperiaatteita sekä älykkään 

aurinkosähköjärjestelmän ominaisuuksia käyttöönoton ja turvallisuuden näkö-

kulmasta. Työ on tehty Solnet Finland Oy:n toimeksiannosta, ja tavoitteena on 

selvittää aurinkovoimalan luovutusta koskevia säädöksiä. Aiheeksi valikoitui au-

rinkovoimalan käyttöönoton standardit ja laadunvarmistus, ja työ kattaa standar-

dien lisäksi myös muita laatu- ja turvallisuustekijöitä.  

 

Älykäs aurinkosähköjärjestelmä sisältää useita turvallisuusominaisuuksia, 

minkä vuoksi työtä laajennettiin käsittelemään standardien asettamia vaatimuk-

sia myös niiden näkökulmasta. Aurinkoenergiaa on tutkittu jo useita vuosikym-

meniä ja kehitystä on tapahtunut luonnollisesti niin komponenteissa kuin asen-

nustekniikoissa. Lähdeaineistona työssä on käytetty enimmäkseen aurinkosäh-

köjärjestelmien ja pienjänniteasennuksien standardisarjoja, jotka määrittävät 

vaadittavat luovutusasiakirjat ja toimenpiteet. Lisäksi lähdeaineisto sisältää tuo-

tekohtaisia lähdeaineistoja sekä tieteellisiä julkaisuja aurinkosähköstä ja sen 

historiasta.  

 

Aurinkoenergia-alan kasvu maailman markkinoilla tuottaa jatkuvasti uusia tuot-

teita ja yrityksiä toimialalle, joten on välttämätöntä määritellä vaatimukset, joiden 

perusteella voimalat rakennetaan turvallisesti ja laadukkaasti. Toimialan kasvun 

myötä kohdataan uusia haasteita, ja asianmukainen käyttöönottotarkastus ta-

kaa perusedellytykset järjestelmien toiminnalle koko elinkaarensa aikana.  

 

Luvussa 2 käsitellään aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaatetta voimalan 

peruskomponenttien ja niiden toiminnallisuuden näkökulmasta. Luvussa on kes-

kitytty peruskomponentteihin, eikä se käsittele mahdollisia lisäkomponentteja tai 

vaihtoehtoisia sovelluksia. Tämä rajaus on tehty siksi, että työn painopiste on 
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aurinkovoimalan käyttöönoton tarkastuksissa ja dokumentoinnissa, joita tarkas-

tellaan standarditasolla luvussa 3. Luvun sisältö painottuu standardien määrittä-

miin pakollisiin tarkastuksiin ja dokumentteihin, jotka antavat edellytykset aurin-

kovoimalan laadukkaalle käyttöönotolle.  

 

Standardien määrittämien mittauksien lisäksi aurinkosähköjärjestelmän asen-

nuksessa on otettava huomioon myös ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työn 

turvallisuuteen ja laatuun. Luku 4 koostuu standardien määrittämistä aurinkovoi-

malan käyttöönoton mittauksista ja laadunvarmistuksesta, joka käsittää sellaisia 

konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla on mahdollista edesauttaa järjestelmän 

pitkäikäisyyttä. Lopuksi luvussa 5 perehdytään aurinkoenergiajärjestelmien li-

sääntyviin älyominaisuuksiin, jotka edesauttavat alan kehitystä tehokkuuden ja 

turvallisuuden takia. Esimerkkinä luvussa käytetään yhden laitevalmistajan tuot-

teita, mutta vastaavia älyominaisuuksia tarjoavat myös muut valmistajat. Lu-

vussa 6 arvioidaan työn tuloksia ja pohditaan mahdollisia kehitysehdotuksia. 
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2 AURINKOENERGIA 

Aurinkoenergia on uusiutuvan energian muoto, joka omaa valtavan potentiaalin. 

Maapalloon kohdistuvan säteilyn teho on noin 1,8 ´ 1011 MW, mikä vastaa mo-

ninkertaisesti maapallon energiantarvetta. Auringon säteilyn tuottamaa energiaa 

voidaan hyödyntää lämpöenergiana sekä tuottamalla säteilystä sähköä. Näistä 

eritoten jälkimmäinen soveltuu käytettäväksi laajasti kotitalouksissa ja teolli-

suusluokan kohteissa. [1.]  

 

International Energy Agency (IEA) on ennustanut, että aurinkosähkö on no-

peimmin kasvava uusiutuvan energian muoto seuraavan kuuden vuoden ai-

kana. Ennustuksen mukaan aurinkosähkön kapasiteetti tulee kasvamaan vuo-

teen 2023 mennessä 575 gigawattia. Tällöin aurinkosähkön kokonaiskapasi-

teetti ylittäisi tämän ajanjakson aikana 1 terawatin rajan. Suurin kasvava aurin-

kosähkön hyödyntäjä on Kiina, jota seuraavat Yhdysvallat, Intia ja Japani. [2.] 

2.1 Aurinkovoimalan toimintaperiaate 

Auringon säteilyn sisältämä energiamäärä muutetaan käytettävään muotoon 

aurinkokennojen avulla. Useasta kennosta kootaan tasavirtaa tuottavia moduu-

leita, joiden virta- ja jänniteominaisuudet ovat hyödynnettävässä muodossa. 

Moduulit liitetään tyypillisesti paneeliketjuihin sarjakytkennällä, jotta jännite py-

syy korkeana ja virta matalana. Tällä minimoidaan myös johtohäviöt. Vaihto-

suuntaaja muuttaa moduuleista johdetun tasavirran vaihtovirraksi, joka voidaan 

joko syöttää yleiseen sähköverkkoon tai käyttää paikallisesti. [1; 3.] 

 

Aurinkovoimala voi toimia myös paikallisesti, jolloin järjestelmää ei liitetä ylei-

seen sähköverkkoon, vaan käytetään suoraan kohteessa. Yleisempi tapa on 

kuitenkin kytkeä voimala yleisen sähköverkon rinnalle, jolloin on mahdollista 

hyödyntää molempia käyttötapoja. Lisäksi aurinkosähköä voidaan käyttää 
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muiden energialähteiden kanssa, kuten dieselgeneraattorin, jotta tarvittava 

energiamäärä kohteessa voidaan turvata. [1; 3.]  

2.1.1 Aurinkokennot ja moduulit 

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyyn ja sen vastaanottavaan 

aurinkokennoon. Auringon säteilyn positiivisesti varautuneet fotonit irrottavat au-

rinkokennoissa käytettävän puolijohdemateriaalien negatiivisesti varautuneita 

elektroneja. Reaktion seurauksena syntyy elektroni-aukkopareja. Kennon PN-

liitoksen sisällä elektronit siirtyvät kennon N-puolelle ja aukot vastaavasti ken-

non P-puolelle. Elektrodien välille kytketään kuorma, jolloin syntyy virtapiiri. 

Elektronit kulkevat virtapiirin läpi, jolloin syntyy sähkövirtaa. [4.] 

 

Kennojen rakentamisen materiaaleina käytetään tyypillisesti piitä (Si) eri muo-

doissa, mutta myös muita puolijohteita tai yhdisteitä. Piin eri muotojen lisäksi 

kennojen valmistukseen käytetään muun muassa kadmiumtelluuria (CdTe) tai 

kadmiumsulfidia (CdS). [1; 3.] Perinteisiä aurinkokennoja asennetaan tyypilli-

sesti yhteen moduuliin 60–72 kappaletta, jotta moduulin virta-jännitekäyrä saa-

daan optimaaliseksi. Moduulin jännite on tällöin tyypillisesti 18–36 volttia. Ohut-

kalvomoduuleissa kennoja voidaan kytkeä sarjaan jopa satoja. [4; 5.]  

2.1.2 Paneeliketjut 

Moduulit eli aurinkopaneelit kytketään tyypillisesti sarjakytkennällä paneeliketjui-

hin. Yksi paneeliketju käsittää yleensä useita moduuleja, muutamasta moduu-

lista aina jopa kolmeenkymmeneen moduuliin riippuen järjestelmästä. [1.] Mo-

duulit kytketään sarjaan, koska kytkemällä moduulit rinnan saataisiin aikaan 

pieni jännite ja suuri virta, mikä johtaisi siihen, että aurinkosähköjärjestelmässä 

jouduttaisiin käyttämään erittäin paksuja tasavirtakaapeleita [4.]  

 

Kytkemällä moduuliketjut sarjaan virta pysyy maltillisena ja jännite korkeana, 

minkä vuoksi voidaan käyttää ohuita paneeliketjukaapeleita. Aurinkovoimala voi 
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koostua yhdestä paneeliketjusta aina jopa useisiin satoihin paneeliketjuihin, 

jotka yhdistetään vaihtosuuntaajiin. Paneeliketjukaapelit on mahdollista yhdistää 

vaihtosuuntaajiin suoraan tai käyttämällä kaapelien kokoajia, joiden avulla saa-

daan vähennettyä vaihtosuuntaajilla yhdistettävien kaapelien määrää. [4.] 

2.1.3 Vaihtosuuntaajat 

Vaihtosuuntaajien pääasiallinen tehtävä aurinkovoimalassa on muuttaa aurin-

kosähköpaneelien tuottama tasavirta yleisessä verkossa käytettävän vaihtovir-

ran muotoon. Vaihtosuuntaajat säätävät myös paneeliketjujen virta-jännite-

käyrää jokaiseen olosuhteeseen optimaaliselle tasolle. Tätä toimintoa kutsutaan 

nimellä maximum power point tracking (MPPT).  Lisäksi vaihtosuuntaajan täytyy 

joko laskea tai nostaa moduuleilta tulevaa jännitettä, riippuen onko paneeliketju-

jen jännite korkeampi vai alhaisempi kuin yleisen verkon jännite, johon aurin-

koenergiaa syötetään. [6.]  

 

Vaihtosuuntaajia voidaan käyttää keskitetysti suurelle määrälle paneeliketjuja 

joko tuomalla paneeliketjukaapelit suoraan vaihtosuuntaajalle tai liittämällä pa-

neeliketjukaapelit kytkentäkoteloon. Kytkentäkotelossa paneeliketjukaapelit yh-

distetään yhdeksi tai useammaksi suuremmaksi kaapeliksi, jotka kytketään lo-

pulta vaihtosuuntaajaan. Näin pystytään vähentämään vaihtosuuntaajille vietä-

viä kaapeleita ja koteloon voidaan liittää myös turvallisuuteen vaikuttavia kom-

ponentteja kuten sulakkeita. Lisäksi konfiguraationa voidaan käyttää paneeliket-

jukohtaisia tai jopa moduulikohtaisia vaihtosuuntaajia. [4.]  

2.2 Käytön kehittyminen energianlähteenä 

Aurinkoenergiaa ja erityisesti aurinkokennoja on tutkittu jo yli 70 vuotta. Tämän 

ajanjakson aikana aurinkoenergiajärjestelmien hinnat ovat laskeneet huomatta-

vasti ja vastaavasti hyötysuhteet ovat parantuneet [7]. Esimerkiksi aurinkopa-

neelien hyötysuhteet ovat kehittyneet ensimmäisistä muutaman prosentin hyö-

tysuhteen aurinkokennoista jopa yli 30 % hyötysuhteella toimiviin kennoihin [4; 
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8]. Luonnollisesti myös vaihtosuuntaajien kehitys on ollut huomattavaa ja nyky-

aikaiset vaihtosuuntaajat toimivat tyypillisesti 95–98 % hyötysuhteella [9].  

Komponenttien kehityksen lisäksi asennustapoja on kehitetty lisää, mikä on 

mahdollistanut aurinkosähkön hyödyntämisen useammassa kohteessa. Esimer-

kiksi ohutkalvopaneeliteknologian kehityksen ansiosta aurinkokennoja voidaan 

asentaa autoihin, rakennusten julkisivuihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. [4.] 

Suurimmat kaupalliset aurinkovoimalat ovat tehoiltaan satoja megawatteja ja 

suunnitteilla sekä rakenteilla on yli gigawatin aurinkopuistoja [1]. 

 

Tulevaisuudessa uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa kiih-

tyy entisestään ja aurinkoenergian valtava potentiaali hyödynnetään entistä laa-

jemmin. Nykyaikaisten komponenttien kehittymisen lisäksi uusia sovelluksia 

keksitään jatkuvasti. [8.] Data-analytiikalla pystytään kehittämään erilaisia teko-

älyjä, jotka pystyvät ennustamaan aurinkovoimaloiden tuottoa entistä tarkemmin 

ja arvioimaan potentiaalisia asennuspaikkoja esimerkiksi koneoppimistekniikoi-

den avulla [7].  

 

Integroimalla aurinkokennoja rakennusten kattoihin ja julkisivuihin pyritään hyö-

dyntämään käytettävissä olevaa pinta-alaa, kun taas toisissa kohteissa pyritään 

tuomaan sähköä myös sähköverkkojen ulkopuolelle. Aurinkosähkön hyödyntä-

minen esimerkiksi maataloudessa ja paljon energiaa kuluttavassa veden puh-

distusprosessissa on varteenotettava keino vähentää ilmansaasteita. [8.] 

 

Edellä mainittujen sovelluksien lisäksi myös erikoisemmat kehitysaskeleet ovat 

mahdollisia. Tutkijat ovat luoneet simulaatioita muun muassa aurinkojärjestel-

mien avaruuteen lähettämisestä, ja NASA on aikeissa kehittää järjestelmiä ava-

ruusasemilleen, mikä saattaa tulevaisuudessa olla mahdollista. Aurinkoenergian 

kehittymisellä on kuitenkin haasteita, kuten erilaiset ympäristöolot, aurinkoken-

noissa käytettävät myrkylliset kemikaalit ja teknologian monimutkaisuus ja kal-

leus uusissa erityisemmissä sovelluksissa. [8.] 
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3 KÄYTTÖÖNOTON TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI 

Aurinkosähköjärjestelmien käyttöikä on jopa useita vuosikymmeniä, mutta ajan-

jaksoon sisältyy todennäköisesti järjestelmän kunnossapitoa ja jonkinlaisia muu-

toksia. Mahdolliset omistajanvaihdokset ja muutokset ympäristössä lisäävät laa-

dukkaan dokumentoinnin merkitystä. Standardisarja SFS-EN 62446-1:2016 

määrittelee luvussa käsiteltävät aiheet, jotka käsittelevät sähköverkkoon kytket-

tyjen aurinkosähköjärjestelmien dokumentointi- ja tarkastusvaatimuksia.  

3.1 Dokumentaatio 

Komponenttien takuuajat ulottuvat jopa 25 vuoteen ja näin ollen omistajan vaih-

dokset kohteessa ovat mahdollisia. Aurinkovoimalan toimittaja ei välttämättä 

vastaa ylläpitoon liittyvistä toimenpiteistä, ja myös huollosta vastaava taho voi 

muuttua elinkaaren aikana. Tämän vuoksi voimalan rakentamisen jälkeinen pe-

rusteellinen dokumentointi helpottaa mahdollisia huoltotöitä ja takaa näiden tur-

vallisen toteuttamisen.  

 

Aurinkovoimalan dokumentaatio käsittää suuren määrän yksityiskohtaista tietoa 

rakennuttajasta, komponenteista sekä toteutetuista sähkötöistä. Etenkin kiin-

teistön alkuperäiseen sähkökeskukseen liitetyt vaihtosähköjärjestelmän muutok-

set vaativat erittäin huolellisen ja tarkan dokumentoinnin. Tasasähköjärjestel-

män osalta tärkeimpiä dokumentteja ovat voimalassa käytettyjen komponenttien 

toimittajien datalehdet sekä voimalan yksijohdinkaavio. [10.] Kuvassa 1 esi-

merkki virranoptimoijilla varustetun aurinkovoimalan yksijohdinkaaviosta.   
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Kuva 1. Esimerkki aurinkovoimalan yksijohdinkaaviosta. 

3.1.1 Järjestelmän perustiedot 

Järjestelmän perustiedot ilmoitetaan yleensä koko järjestelmän dokumentaation 

alussa. Perustiedoissa esitetään laitteiston mitoitustehon lisäksi oleellisimmat 

järjestelmään ja asennukseen liittyvistä tiedoista. Jos asennuskohteella on pro-

jektitunnus tai asennus on toteutettu tietyn hankkeen ja rakennusluvan alla, 

merkitään tämä selvästi dokumentaatioon. Käytetyistä komponenteista perustie-

doissa mainitaan vähintään aurinkosähköpaneelien ja vaihtosuuntaajien valmis-

tajat, mallit ja näiden komponenttien lukumäärät. [10.] 

 

Usein dokumentin alussa esitetään edellä mainittujen tietojen lisäksi muun mu-

assa asiakkaan nimi, asennuskohteen osoite sekä asennus- ja käyttöönotto-

päivä. [10.] Kaikki vastuulliset tahot, jotka ovat osallistuneet aurinkovoimalan 

asentamiseen, merkitään dokumentaatioon. Usein projektin läpiviemiseen osal-

listuu enemmän kuin yksi taho, joten kaikkien yrityksien tiedot täytyy olla asiak-

kaan saatavilla. Myös kaikkien tahojen roolit ja vastuualueet on käytävä ilmi lop-

pudokumentoinnissa. Jokaisesta suunnitteluun tai asennukseen osallistuvalta 

yritykseltä merkitään vähintään seuraavat tiedot: yritys, rooli, yhteyshenkilö, 

postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. [10.] 
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3.1.2 Tasasähköjärjestelmä 

Tasasähköjärjestelmän osalta merkittävin tieto dokumentaatiossa ilmoitetaan 

yksijohdinkaavion avulla, joka on luovutettava asiakkaalle aurinkovoimalan val-

mistuttua. Yksijohdinkaavio havainnollistaa koko voimalan yksiviivaisella esitys-

tavalla. Kaavioon tulee merkitä rakenteen lisäksi käytettyjen aurinkosähköpa-

neelien tyypit sekä aurinkosähköpaneelien kokonaislukumäärä. [10.] 

 

Suuremmissa voimaloissa voidaan käyttää yksijohdinkaavion rinnalla järjestel-

mäspesifikaatiota, jossa samat tiedot esitetään esimerkiksi taulukkomuodossa. 

Tämän tyyppisissä suurissa kohteissa on välttämätöntä jakaa voimala useam-

paan paneeliketjuun, jotta jännite pysyy turvallisissa rajoissa ja vaihtosuuntaa-

jien raja-arvojen sisällä. Tällöin dokumenttiin merkitään aurinkopaneelien luku-

määrän ja tyypin lisäksi paneeliketjujen lukumäärä, niiden tunnisteet sekä pa-

neelien lukumäärä paneeliketjua kohden. [10.] 

 

Paneeliketjun tiedoissa tulee ilmoittaa tarkempia tietoja paneeliketjun kom-

ponenteista. Ylivirtasuojalaitteet ja estodiodit ovat tärkeitä komponentteja voi-

malan suojaamisen kannalta, mutta kaikissa sovelluksissa niitä ei käytetä. Mi-

käli voimala sisältää edellä mainittuja komponentteja, on niiden tiedot ilmoitet-

tava yksijohdinkaaviossa tai järjestelmäspesifikaatiossa. [10.] 

 

Aurinkovoimalan tasavirtapuolen kaapelointi on aina toteutettava tarkoituksen-

mukaisella kaapelilla. Aurinkosähkökaapeli on tyypillisesti kuparista, alumiinista 

tai näiden sekoituksesta tehty yksijohdinkaapeli, joka on halkaisijaltaan tyypilli-

sesti 2,5 mm2, 4 mm2 tai 6 mm2 riippuen paneeliketjujen suuruudesta. [11.] 

Myös käytetyn kaapelin tekniset tiedot on ilmoitettava loppudokumentaatiossa 

[10]. Yksijohdinkaavioon merkitään tyypillisesti myös aurinkosähköjärjestelmän 

komponenttien sijaintitietoja. Järjestelmien kokoonpanot vaihtelevat huomatta-

vasti valmistajien järjestelmien ja käyttötarkoitusten mukaisesti. Järjestelmissä 

käytetään muun muassa tasasähköerottimia ja ylivirtasuojalaitteita, joiden tyypit, 
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sijainti- ja mitoitustiedot merkitään yksijohdinkaavioon, jos kyseisiä komponent-

teja on käytetty. [10.]  

 

Suuremmissa järjestelmissä käytetään usein liitäntärasioita (englanniksi com-

biner box), joihin kootaan useamman osapaneeliston kaapelit. Liitäntärasian 

avulla voidaan vähentää vaihtosuuntaajalle meneviä kaapeleita ja siten kaapeli-

häviötä sekä materiaalikustannuksia. Lisäksi liitäntärasiat sisältävät usein monia 

turvallisuusominaisuuksia, kuten esimerkiksi valokaarivikojen ehkäisyn ja DC–

sulakkeet. [12.] Liitäntärasioiden tiedot sekä sijaintitiedot merkitään myös yk-

sijohdinkaavioon tai järjestelmäspesifikaatioon [10].  

3.1.3 Vaihtosähköjärjestelmä 

Vaihtosähköjärjestelmän puolelta tärkein dokumentti on käyttöönottopöytäkirja 

liitteineen. Siinä ilmoitetaan kaikki mittaustulokset, mikä todentaa kytkentöjen 

sekä laitteiden toimivuuden. Lisäksi pitää vähintään korjata tai täydentää koh-

teessa olevat keskuskaaviot, nousujohtokaaviot ja tasokuvat. Näihin tai järjes-

telmäspesifikaatioon on täydennettävä muun muassa vaihtosähköerottimen 

tyyppi ja sijainti sekä vikavirtasuojalaitteen ja vaihtosähköylivirtasuojalaitteen 

tyyppi, sijainti ja mitoitustiedot [10]. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tarkeku-

vasarjana, joiden avulla on myöhemmin mahdollista tehdä voimalan loppupiirus-

tukset.  

 

Myös maadoituksen ja ylijännitesuojauksen komponentit ja muutokset on mer-

kittävä dokumentaatioon, jotta standardien asettamat vaatimukset täyttyvät.  

Ulkopuolisten kannalta merkittävin dokumentoinnin kohde on järjestelmän hätä-

ratkaisut. Aurinkovoimala voidaan kytkeä toimimaan saumattomasti esimerkiksi 

palovaroittimien, palonilmaisulaitteiden sekä paloilmoituslaitteiston kanssa. Li-

säksi jokaisen järjestelmän dokumentaatiossa on esitettävä aurinkovoimalan 

hätäpysäytystoimenpiteet. Tyypillisesti tämä toteutetaan hätäkatkaisukytkimellä, 

joka sijoitetaan palokunnan syöksyreitille tai muuhun loogiseen paikkaan. Hätä-

pysäytystoimenpiteiden osalta myös sijaintitieto on löydyttävä 
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dokumentaatiosta. Dokumentaatioon on sisällytettävä kaikkien järjestelmien 

suunnittelutiedot sekä käyttöohjeet. [10.] 

 

3.2 Kunnossapito 

Laadukkailla komponenteilla sekä laadukkaalla asennustyöllä toteutettu aurin-

kosähköjärjestelmä on suhteellisen huoltovapaa koko elinkaarensa aikana. 

Kunnossapidon näkökulmasta aurinkovoimalan huoltotoimenpiteistä ei aina 

vastaa rakennuttava urakoitsija, joten oikeanlainen dokumentointi on välttämät-

tömyys turvalliselle huoltotoiminnalle myös tulevaisuudessa.  

3.2.1 Datalehdet 

Urakoitsijan on toimitettava aurinkovoimalaa luovuttaessaan komponentteja 

koskevat dokumentit asiakkaalle. Datalehdet ovat yksinkertainen tapa turvata 

oikeanlainen toiminta esimerkiksi tehtäessä huoltotoimenpiteitä. Eri valmistajien 

tuotteissa on huomattavia rakenteellisia ja toiminnallisia eroja ja kokenutkin 

asentaja voi tehdä virheitä uuden laitteiston toiminnallisuuden kanssa. Kaikkien 

komponenttien osalta datalehdistä tulee ilmetä myös valmistajan myöntämä ta-

kuu laitteistolle. [10.] 

 

Järjestelmästä on toimitettava asiakkaalle vähintäänkin jokaisen aurinkosähkö-

paneelityypin sekä vaihtosuuntaajatyypin tiedot [10]. Etenkin vaihtosuuntaajien 

osalta toiminnallisuudessa on merkittäviä eroja. Mekaaniselta puolelta dataleh-

det on toimitettava vähintäänkin käytetyn kiinnitysjärjestelmän osalta [10]. Näi-

den lisäksi luovutusdokumenteissa olisi hyvä toimittaa myös muiden merkittä-

vien komponenttien datalehtiä. Näitä voivat olla esimerkiksi liitäntärasiat, vir-

ranoptimoijat tai ylimääräiset suojalaitteiston osat. [10.] 
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3.2.2 Käyttöohjeet 

Voimalan hätäpysäytys ja erotustoimenpiteet on opastettava sekä paloviran-

omaisille, että asiakkaalle [10]. Hätäpysäytyskytkimet sijoitetaan tyypillisesti pa-

lokunnan syöksyreitille tai muuhun loogiseen paikkaan, kuten keskukseen, 

jossa sijaitsevat muun laitteiston hätäkäyttökytkimet. Asiakkaan on pystyttävä 

todentamaan aurinkosähköjärjestelmän oikeanlainen toiminta itsenäisesti. Tätä 

varten urakoitsijan on annettava komponenttikohtainen käyttöopastus todenta-

miseen ja vastapainoisesti ohjeet, joiden mukaan toimitaan järjestelmän vikaan-

tuessa. Käyttöohjeet voivat sisältää myös muita, kuin turvallisuuteen liittyviä oh-

jeistuksia voimalan ylläpitoon. Joidenkin järjestelmien osalta on suositeltavaa 

suorittaa määräaikaishuoltoja tai puhdistustoimenpiteitä. [10.] 

3.3 Tarkastus 

Jokaisen voimalan kohdalla on välttämätöntä tehdä aistinvarainen tarkastus en-

nen kuin voimala voidaan ottaa käyttöön. Aistinvarainen tarkastus pitää sisäl-

lään visuaalisen tarkastuksen kiinnitysjärjestelmästä, aurinkopaneeleista, johdo-

tuksista, vaihtosuuntaajista ja voimalan muista merkittävistä komponenteista. 

Visuaalisella tarkastuksella varmistetaan, että voimala on asennettu turvallisesti 

ja hyvien asennustapojen mukaisesti. Mikäli visuaalisessa tarkastuksessa ei 

huomata puutteita tai virheitä, voidaan tarkastusta jatkaa yksityiskohtaisemmin.  

 

Aurinkovoimalan yksityiskohtainen tarkastus jaetaan karkeasti kahteen osaan: 

tasasähköjärjestelmään ja vaihtosähköjärjestelmään. SFS-EN 62446-1:2016 

määrittelee vähimmäisvaatimukset tarkastukseen, ja kaikki suoritetut tarkastuk-

set tulee dokumentoida hyvien asennustapojen mukaisesti. Sekä tasasähkö- 

että vaihtosähköjärjestelmän asianmukaisella tarkastuksella varmistetaan, että 

järjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti ja oikein ja että voimala voidaan luo-

vuttaa asiakkaalle.  
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3.3.1 Tasasähköjärjestelmän tarkastus 

Tasasähköjärjestelmän tarkastuksen lähtökohtana on oikeanlainen suunnittelu. 

Suunnittelu tulee tehdä asianmukaisesti ottaen huomioon oikeanlaisen mitoituk-

sen komponenttien valmistajien rajojen mukaan. Käytettävien komponenttien tu-

lee täyttää standardien asettamat vaatimukset. Lisäksi kiinnikkeiden, läpivien-

tien ja muiden komponenttien on kestettävä ulkoista rasitusta sekä oltava sään-

kestäviä. [10.] 

 

Aistinvaraisessa tarkastuksessa lähtökohtana on valita oikeanlainen laitteisto. 

Laitteiston tulee sisältää vain oikeanlaisia ja soveltuvia komponentteja ja ne ol-

tava asennettu valmistajien ilmoittamien rajoitusten ja ohjeiden mukaisesti. 

Kaikki komponentit on mitoitettava järjestelmän suurimman tasajännitteen ja vir-

ran mukaisesti huomioiden jatkuva käyttö ja muuttuvat olosuhteet. Mitoitus kos-

kee muun muassa osapaneelistojen määrää, erotuskeinoja, johtimien valintaa 

sekä muita komponentteja. [10.]  

 

Toisena lähtökohtana voidaan pitää turvallisuutta. Sähköiskuilta suojaaminen 

on toteutettava virheettömästi ja valitsemalla asianmukainen kaapelityyppi. Tyy-

pillisesti asennuksissa käytetään niin sanottua kaksoiseristettyä kaapelia, joka 

kestää rasitusta hyvin olosuhteista riippumatta. Eristysvikojen ennaltaehkäisy 

on tyypillisesti toteutettu suoraan vaihtosuuntaajassa. Yleensä nämä pitävät si-

sällän eristysresistanssin ja vikavirran valvonnan sekä jossain tilanteissa gal-

vaanisen erotuksen. [10.] 

 

Ylivirtasuojaus voidaan toteuttaa vaihtosuuntaajien lisäksi myös paneeliketju-

kohtaisesti, jolloin jokaisella ketjulla on oma ylivirtasuojansa. Ylivirtasuojauk-

sessa on otettava huomioon normaalien sähköasennusten mukaisesti oikeanlai-

nen asennus sekä ylivirtasuojalaitteiden mitoitus. [10.] 

 

Aurinkosähköjärjestelmän kohdalla maadoitukset koskevat pääsääntöisesti 

vaihtosuuntaajia sekä vaihtovirtapuolen komponentteja. Yleisesti 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Jalovaara 

aurinkosähköjärjestelmän tasavirtapuolella puhutaan potentiaalintasauksesta, 

jossa maadoituksella tasataan eri paneelikenttien välinen potentiaaliero. Poten-

tiaalintasaus on mahdollista tehdä kenttäkohtaisesti viemällä jokaiselta kentältä 

oma maadoituskaapeli maadoituskiskolle tai vaihtoehtoisesti ketjuttamalla pa-

neelikehykset toisiinsa ja viemällä yksi maadoituskaapeli maadoituskiskoon. 

Jälkimmäistä tekniikkaa käytetään usein suurissa järjestelmissä, joissa paneeli-

kenttiä on useita. Tätä tekniikkaa käyttäessä on aina tarkistettava maadoituksen 

jatkuvuus, jotta voidaan olla varmoja potentiaalitasauksen toimivuudesta. [10.] 

 

Salamalta suojaaminen aurinkosähköjärjestelmissä on suhteellisen harvinaista, 

koska salaman tuottaman jännitepiikin minimoimiseen vaadittaisiin laaja suoja-

järjestelmä. Jännitepuolen tarkastukseen kuuluukin lähinnä ylijännitesuojalaittei-

den tarkastus, johtimien silmukoiden minimointi sekä pitkien kaapeleiden suo-

jaus. [10.] Johtimien silmukoiden minimoimisella tarkoitetaan, että johtimet ly-

hennetään sopivan mittaisiksi, jotta niihin ei jää tarpeettomia silmukoita ylimää-

räisestä johdosta. Lisäksi johtoreittien suunnittelulla voidaan minimoida johti-

mien pituus. 

3.3.2 Vaihtosähköjärjestelmän tarkastus 

Vaihtosähköjärjestelmän tarkastaminen alkaa tyypillisesti heti työn alkamisesta. 

Useat sähköasennukset jäävät piiloon ja on välttämätöntä, että sähköurakoitsija 

tarkastaa työtänsä jatkuvasti. Aistinvaraisessa tarkastuksessa käydään asen-

nustyö läpi vertaamalla sitä suunnitelmiin, ja niin varmistetaan muun muassa 

suojausten toteutuminen, merkintöjen riittävyys ja oikeellisuus sekä asennuksen 

valmius. [10.] 

 

Aistinvaraisessa tarkastuksessa tulee huomioida vähintään seuraavia asioita. 

Vaihtosuuntaajan erotus sekä kaikkien erotus- ja kytkinlaitteiden kytkennät on 

toteutettu säädösten mukaisesti ja oikeilla komponenteilla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kytkimet ja erotuslaitteet on kytketty kaapeloinnissa oikeisiin kohtiin, joko 

aurinkosähköjärjestelmän tai jakeluverkon puolelle. Näiden lisäksi 
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vaihtosuuntaajan ja mahdollisen vikavirtasuojalaitteen tulee täyttää paikalliset 

säädökset. [10.] 

 

 

Käyttöönottotarkastus tehdään vaihtovirtapiireille aina ennen varsinaista käyt-

töönottoa. Käyttöönottotarkastuksen suorittaja on oltava sähköalan ammattihen-

kilö, joka varmistaa asennuksen sähköturvallisuuden sekä vaatimustenmukai-

suuden. Jokaisesta tarkastuksesta luodaan tarkastuspöytäkirja, jonka täytyy si-

sältää asiat, jotka ovat saatavilla lähteestä [13] kohdasta 6.4.4. 4 § ”Käyttöönot-

totarkastuspöytäkirjan sisältö”. Pöytäkirjan tulee sisältää muun muassa kohteen 

yleistietoja, siinä käytettyjä standardeja ja säännöstöjä sekä mahdollisia poik-

keamia.  
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4 TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS 

Kuten kaikissa sähkötöissä, myös aurinkoenergiajärjestelmän kohdalla erilaiset 

mittaukset ja testit ovat välttämättömiä. Järjestelmä tuottaa suuren jännitteen ja 

väärin asennettuna järjestelmä saattaa olla vaaratekijä ihmisille ja ympäristölle. 

Mittaukset ja testit tulee aina suorittaa asianmukaisella laitteistolla. Aurinkoener-

giaa varten on suunniteltu käyttötarkoituksen mukaisia testauslaitteita, joilla toi-

minta on tarkastettavissa turvallisesti ja laadukkaasti. Mittarit mittaavat muun 

muassa eristysvastusta, avoimenpiirinjännitettä ja oikosulkuvirtaa [14]. Mittauk-

set on mahdollista suorittaa myös asianmukaisella yleismittarilla ja eristysvas-

tusmittarilla. Yleismittarin käyttö lisää kuitenkin inhimillisen virheen riskiä, joten 

on suositeltavaa käyttää virallista käyttöönottotarkastusmittaria. Käyttöönottotar-

kastusmittarina vaihtovirtapuolella voidaan käyttää esimerkiksi kuvan 2 mittaria. 

 

 
Kuva 2. Fluke 1653B käyttöönottotarkastusmittari vaihtovirtapuolelle. 
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Mitta- ja valvontalaitteiden on täytettävä IEC 61557- ja IEC 61010 -standardisar-

jojen mukaiset vaatimukset tai niiden tulee sisältää vastaavat ominaisuudet. 

Testimenetelmät voidaan korvata myös muilla sovelluksilla, niiden luotettavuus 

on samalla tasolla esimerkkimenetelmien kanssa. [10.] 

 

Testit jaetaan kolmeen eri kategoriaan standardin SFS-EN 62446-1:2016 mu-

kaisesti. Kategorian 1 mukaiset testit tulee suorittaa jokaisen aurinkosähköjär-

jestelmän kohdalla, jotta vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Kategoria 2 sisältää 

joukon täydentäviä testejä, joita voidaan soveltaa kategorian 1 testien jälkeen. 

Lisäksi on mahdollista suorittaa täydentäviä testejä, mikäli asennuskohde sitä 

vaatii. [10.] Tässä luvussa perehdytään lähtökohtaisesti kategorian 1 testeihin, 

jotka on tehtävä jokaisen järjestelmän kohdalla.  

4.1 Tasasähköosan testaus 

Kategoria 1 sisältää ne testit, jotka on tehtävä jokaiselle aurinkosähköjärjestel-

mälle. Tasasähköpiirien osalta tähän kuuluu testi suojamaadoituksen ja potenti-

aalintasausjohtimien jatkuvuudesta, jos niitä on käytetty. Napaisuuden testaus 

sekä liitäntäkeskuksen testaus on tehtävä jo ennen paneeliketjujen liittämistä, 

jotta vältytään mahdollisilta henkilö- ja laitevaurioilta. Kun napaisuus sekä liitän-

täkeskus on todettu oikein asennetuksi, voidaan siirtyä paneeliketjukohtaisiin 

mittauksiin. Avoimenpiirinjännitteen mittauksella varmistetaan, että paneeliket-

jussa on suunniteltu määrä moduuleja vertaamalla mitattua jännitettä odotusar-

voon. [10.] 

 

Paneeliketjun oikosulkuvirran mittauksella taas varmistetaan, ettei järjestelmän 

johdotuksissa ole vikoja. Tämän lisäksi paneeliketjulle on tehtävä oikosulkutesti 

sillä varta vasten suunnitellulla laitteistolla, jotta järjestelmä voidaan kytkeä tur-

vallisesti. Edellä mainittujen kohtien jälkeen voidaan suorittaa toiminnallinen 

testi käyttämällä virtapihtimittaria. Mittauksessa saatua arvoa verrataan oletus-

arvoihin, mutta arvo saattaa kuitenkin olla vain suuntaa antavaa, sillä vaihtele-

vat sääolot saattavat muuttaa mittausten tuloksia. [10.] 
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Lopuksi aurinkosähköjärjestelmän tasasähköosalle on tehtävä eristysresistans-

simittaus siihen soveltuvalla laitteistolla. Eristysresistanssi voidaan mitata joko 

paneeliketjun positiivisen ja negatiivisen navan suhteessa maadoitukseen tai 

vaihtoehtoisesti oikosuljetun positiivisen ja negatiivisen navan ja maadoituksen 

välillä. Yksityiskohtaiset kuvaukset testimenetelmistä on standardisarjassa SFS-

EN 62446-1:2016 kappaleessa 6. Vaihtoehtoisten testien joukosta on saatavilla 

muun muassa ohjeet virta-jännitekäyrän määritykselle, lämpökuvaukselle sekä 

estodioditestille. [10.] 

4.2 Vaihtosähköosan testaus 

Vaatimukset vaihtosähköjärjestelmän testaukselle ovat standardisarjasta SFS-

6000-6:2017, jota sovelletaan myös aurinkosähköjärjestelmien vaihtosähköpuo-

lelle. Ennen kuin laitteistoon kytketään jännite, on tehtävä eristysvastusmittaus 

sähkökeskukselle. Laitteiston tulee tässä vaiheessa olla valmis. Tyypillisesti mi-

tataan koko sähkökeskus kerrallaan, jolloin syötön nollajohdin irrotetaan ja yh-

distetään vaiheiden kanssa vuorotellen. Yhdistys mitataan suojajohdinta vas-

taan ja jos tulos on yli 1MW, yleisesti ottaen voidaan todeta, että asennukset on 

tehty oikein. Mittauksista tulee suorittaa myös suojajohtimien jatkuvuusmittaus. 

Jatkuvuusmittauksella varmistetaan, ettei vaarallista kosketusjännitettä muo-

dostu vikatilanteessa. [13.] 

 

Toiminnallisilla testeillä todennetaan, että suojalaitteisto toimii standardien aset-

tamien vaatimusten mukaisesti. Syötön automaattinen poiskytkentä tulee tes-

tata, jotta varmistetaan, että sulakkeet toimivat standardien asettamien aikarajo-

jen sisällä. Myös vikavirtasuojat testataan ja varmistetaan, että laukaisuvirta 

sekä laukaisuaika täyttävät standardin vaatimukset. Lopuksi on todennettava 

vaihtosähköpuolen turvakytkimien sekä hätäkatkaisukytkimien toiminnallisuus. 

Yksityiskohtaiset kuvaukset testimenetelmistä ovat saatavilla standardisarja 

SFS-6000-6:2017 kappaleesta 6.4.3. [13.] 
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4.3 Laadunvarmistus 

Standardien asettamat vaatimukset käyttöönoton dokumentoinnista sekä tar-

kastuksesta takaavat tiettyjen osa-alueiden laadukkuuden ja todentavat asen-

nusten toiminnallisuuden. Oikeanlaiset merkinnät ovat yksi tärkeimmistä laadul-

lisista tekijöistä, joka vaikuttaa työskentelyn turvallisuuteen voimalan alueella.  

 

Merkintöjen on täytettävä standardien IEC 60364 sekä IEC TS 62548:2013 vaa-

timukset. Merkinnät on tehtävä muun muassa vaihtosähköpuolen erotuskytki-

meen sekä tasasähköpuolen jännitteellisiin osiin. Myös kaksoissyötön liitäntä-

kohdat on merkittävä varoituskilvellä. Lisäksi jos käytetään muita kytkimiä tai 

suojalaitteita, on ne merkittävä asianmukaisesti. Asennuskohteesta on löydyt-

tävä myös järjestelmäkaavio ja urakoitsijan tiedot sekä pysäytys- ja hätätoimen-

piteet huolto- tai hätäjärjestelyjä varten. [10.] Kuvissa 3 ja 4 esimerkki aurinko-

voimalan liitoskohdan sekä vaihtosuuntaajan merkinnöistä.  
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Kuva 3. Sähkökeskuksen merkinnät. 
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Kuva 4. Aurinkovoimalan vaihtosuuntaajan merkinnät. 

 

Standardit eivät kuitenkaan takaa laadukasta asennustyötä yksinään, vaan ura-

koitsijan on otettava huomioon komponenttien valmistajan ohjeistuksia sekä tie-

dostettava asennuskohteen sääolosuhteet.  Aurinkopaneelit kiinnitetään tyypilli-

sesti alumiinikiskoihin tai -telineisiin, jolloin suurissa voimaloissa lämpölaajene-

minen aiheuttaa potentiaalisen vaurioriskin. Tämä voidaan ennaltaehkäistä nou-

dattamalla valmistajan antamia ohjeistuksia niin sanotusta lämpövälistä, joka 
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tarkoittaa, että telineiden tai kiskojen väliin jätetään hieman tilaa ja katkaistaan 

yhtenäinen metallikisko. Näin ollen kiinnitysjärjestelmä pääsee laajentumaan ja 

supistumaan lämpötilavaihteluiden mukaan. Toinen vaihtoehto lämpölaajenemi-

sen aiheuttamien vaurioiden ennaltaehkäisyyn on liikkeen salliva kiinnitysjärjes-

telmä. [15.]  

 

Laadunvarmistus pitää sisällään myös paljon asennuskohdekohtaisia keinoja, 

millä voidaan varmistaa voimalan toimivuus sekä huollettavuus eri sääolosuh-

teissa. Suurissa kattoasennuksissa on tärkeää jättää katolle riittävästi tilaa, jotta 

siellä on mahdollista liikkua esteettömästi. Katoilla on usein myös muuta tekniik-

kaa, kuten esimerkiksi ilmastointikoneita, joille pitää jättää tilaa. Huoltoreittien 

tulee näiden vuoksi pysyä esteettöminä. Paneelikentät sekä johtoreitit on mah-

dollisuuksien mukaan suunniteltava kunnioittaen huoltoreittejä, ei pelkästään 

muun laitteiston, vaan myös aurinkosähköjärjestelmän huollettavuuden kan-

nalta. On myös suositeltavaa käyttää mekaanista suojausta johtoreitteihin, ettei 

eläimet tai ihmiset pääse johdotuksiin käsiksi ja aiheuta vaurioita. Lisäksi johdo-

tukset tulee asentaa niin, ettei johdot ole suoraan kattoa vasten [16.] Kuvassa 5 

esimerkki johtoreittien mekaanisesta suojauksesta. 
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Kuva 5. Johtoreittien mekaaninen suojaus kulkureitillä toteutettuna kansituk-
sella. 

Laadunvarmistukseen kuuluu teknisien asioiden lisäksi muun muassa esteetti-

syys. Aurinkovoimaloiden kustannukset asiakkaalle ovat tuhansista euroista 

jopa miljooniin euroihin. Sijoituksen suuruuden vuoksi on oletettavaa, että aurin-

kovoimala myös näyttää laadukkaalta. Tyypillisesti ulkonäkö ja tekninen laatu 

liittyvät myös toisiinsa ja antavat vaikutteen asiakkaalle, miten projekti on koko-

naisuudessaan toteutettu. Esteettinen asennus lisää usein myös aurinkovoima-

lan markkina-arvoa yritysasiakkaiden keskuudessa. Kuvassa 6 vaihtosuuntaajat 

ovat asennettu järjestelmällisesti yhtäläisiin riveihin. Selkeä asennus helpottaa 

myös laitteiston huollettavuutta.  
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5 ÄLYKÄS AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

Älyominaisuudet ovat lisääntyneet kaikessa tekniikassa. Myös aurinkoenergian 

alalla erilaiset tehokkuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat ominaisuudet ovat 

yleistyneet ja ovatkin jo melkein oletusarvo kuluttajille. Aurinkovoimalaa voidaan 

valvoa ja optimoida paneelitasolla, mikä vaikuttaa huomattavasti tehokkuuteen 

sekä turvallisuuteen.  

 

Muun muassa Yhdysvallat on määrittänyt turvallisuusvaatimuksia (NEC 2014 ja 

NEC 2017), joiden mukaan tasajännitteen vaihtosuuntaajassa tulee tarvittaessa 

tippua alle 30 VDC 30 sekunnin sisällä. [17.] Tätä toimintoa kutsutaan englan-

niksi nimellä rapid shutdown, vapaasti suomennettuna nopea alasajo.  Johti-

mien jännitteen tulee myös laskea alle 80 VDC samassa aikamääreessä. Perin-

teisessä järjestelmässä jännite pysyy korkealla, vaikka voimalan sammuttaisi, 

joten tehokas tapa täyttää vaatimukset on käyttää paneelitason elektroniikkaa. 

[18.] 

 

Älykäs aurinkosähköjärjestelmä täyttää tehokkuus ja turvallisuusominaisuuksien 

lisäksi paljon standardien asettamia vaatimuksia mittauksista ja tarkastuksista. 

Paneelitason elektroniikka mittaa jatkuvasti voimalan toimintoja. Havaitessaan 

vikatilanteen mitattujen arvojen perusteella, se osaa lähettää vaihtosuuntaajalle 

tiedon siitä. Vaihtosuuntaaja osaa käsitellä arvot parametrien perusteella ja tar-

vittaessa sulkee voimalan ja lähettää tiedon vikatilanteessa. [18.]  

 

Tämä luku käsittelee älykkään aurinkoenergian ratkaisuja käyttöönoton ja tur-

vallisuuden näkökulmasta. Luvussa perehdytään älykkään aurinkoenergiajärjes-

telmän automaattisiin ominaisuuksiin, jotka korvaavat standardien asettamia 

manuaalisia mittauksia ja tarkistuksia. Ratkaisuja tarjoavat monet valmistajat, 

mutta esimerkkinä tässä luvussa käytetään pääsääntöisesti SolarEdgen tarjoa-

maa älykästä järjestelmää. [18.] 
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5.1 Vaihtosuuntaajat 

Vaihtosuuntaajat eli invertterit muuttavat aurinkopaneelien tuottaman tasavirran 

(DC) vaihtovirraksi (AC) ja täten yleisesti sähköverkkoon sopivaksi. Konfiguraa-

tiosta riippuen sarjaan kytketyt aurinkopaneelit tuottavat jopa 1000–1500VDC 

jännitteen, kun taas Suomessa perinteisen verkkovirran jännite on noin 

230VAC. Vaihtosuuntaajien edellä mainitun primäärin tarkoituksen lisäksi ne si-

sältävät huomattavat määrän mittaus-, testaus-, ja turvallisuusominaisuuksia. 

Näin aurinkovoimalan käyttöönoton standardien asettamia mittauksia ja testauk-

sia kyetään suorittamaan suoraan vaihtosuuntaajasta käsin joko automaattisesti 

tai manuaalisesti.  

 

Esimerkkinä tässä työssä käytetään Solaredgen SE12.5K – SE27.6K -3-vaihe 

invertteriä, jonka tekniset tiedot ovat saatavilla lähteestä [19]. Kyseinen vaihto-

suuntaaja sisältää turvallisuusominaisuuksien puolesta automaattisen eristys-

resistanssin mittauksen. Laite mittaa käynnistyessään 350kW–700kW herkkyy-

dellä mallista riippuen eristysresistanssin, jolla varmistetaan, ettei johdotuksien 

eristeissä ole vikoja. Invertterit täyttävät myös luvun 5 alussa mainittujen NEC 

2014- ja NEC 2017 -turvallisuusvaatimusten asettamat vaatimukset nopeasta 

alas ajosta. Malleihin SE25K ja SE27.6K saa lisävarusteena integroidun DC-tur-

vayksikön, joka sisältää mekaanisen erotuskytkimen tasavirralle, tyypin 2 ylivir-

tasuojan sekä DC-sulakkeet. [19.] Valinnainen DC-turvayksikkö täyttää osan lu-

vun 2.3.2 vaatimuksista tasasähköjärjestelmän tarkastuksessa. Vaihtosuuntaa-

jat sisältävät luonnollisesti myös standardien mukaisen ylijännitesuojauksen 

sekä tasa- että vaihtojännitteelle [20]. Kuvassa 6 SolarEdgen SE27.6K -vaihto-

suuntaajia asennettuina kohteeseen. Asennuksessa on otettu huomioon valmis-

tajan ohjeistuksien lisäksi esteettisyys.  
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Kuva 6. SolarEdge 27.6K -vaihtosuuntaajia asennettuina.  

 

Solaredgen SE12.5K–SE27.6K-vaihtosuuntaajat täyttävät turvallisuuden osalta 

kansainväliset standardit IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 [21]. Vaih-

tosuuntaajien turvallisuusominaisuudet täsmäävät Suomen sähköalan SFS-

standardien kanssa ja sisältävät myös merkittävän vaihtoehtoisen turvallisuus-

ominaisuuden [10; 19]. Euroopassa ei ole vielä standardia valokaarivikojen eh-

käisyä varten, toisin kuin Pohjois-Amerikassa, jossa invertterien täytyy sisältää 

valokaarivikojen tunnistusjärjestelmä ja tätä myötä automaattinen sammutusjär-

jestelmä. Euroopan sekä Suomen standardit aurinkovoimasta sisältävät suosi-

tuksen valokaarivikojen ehkäisystä ja on oletettavaa, että velvoittava standardi 

tulee voimaan myös Suomessa tulevaisuudessa. [22.]  

 

Valokaariviat aiheuttavat vakavan paloturvallisuusriskin, mutta Solaredgen vaih-

tosuuntaajat tunnistavat valokaariviat ja sammuttaa vaihtosuuntaajan automaat-

tisesti. Vian tunnistettuaan vaihtosuuntaaja yrittää joko itsenäisesti käynnistyä 
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uudelleen ja tarkastaa tilanteen tai sitten asentaja voi määritellä manuaalisen 

uudelleenyhdistämisen, jolloin johdotukset ja asennukset voidaan tarkistaa en-

nen voimalan käynnistystä. [22.] 

5.2 Virran optimoijat 

Solaredgen virran optimoijat toimivat yhdessä saman valmistajan vaihtosuun-

taajien kanssa. Virran optimoijat ovat käytännössä DC-DC-muuntajia, joiden 

pääasiallinen tehtävä on säätää moduulien virta-jännitekäyrää mahdollisimman 

tehokkaaksi olosuhteista riippumatta. Tämän myötä myös yksittäisten varjostuk-

sien tai häiriöiden vaikutus muihin moduuleihin on olematon. Perinteisessä jär-

jestelmässä yksi vaurioitunut tai varjostunut moduuli vaikuttaa koko paneeliket-

jun suorituskykyyn, tosin kuin älykkäässä, jossa suorituskyky on rajoittunut vain 

ongelmakohdissa. Älyominaisuudet on mahdollista liittää jälkiasennuksena lä-

hes kaikkiin paneelityyppeihin tai vaihtoehtoisesti eräät valmistajat tarjoavat pa-

neelitasolle integroituja älyominaisuuksia. [23.]  

 

Turvallisuuden näkökulmasta virran optimoijien tärkein ominaisuus on tasajän-

nitteen nopea aleneminen joko vikatilanteessa tai käskystä. Virranoptimoijat ti-

puttavat jännitteen 30 sekunnissa turvalliselle tasolle, joka on 1V optimoijaa 

kohden. Näin ollen vika- tai huoltotilanteessa saadaan jännite tippumaan nope-

asti ja paneelikentällä on turvallista toimia. Esimerkiksi 18 optimoijan paneeliket-

jussa jännite on noin 18 volttia, kun perinteisessä järjestelmässä jännite voisi 

olla esimerkiksi 720V. [23.] 

 

Turvallinen DC-jännite aktivoituu aina, kun AC- tai DC-turvakytkin erotetaan, 

vaihtosuuntaaja sammutetaan, käytetään hätäkatkaisua tai jos järjestelmä huo-

maa vikatilanteen itsenäisesti. Virran optimoijat reagoivat myös lämpötilan nou-

suun ja sammuttavat itsensä havaitessaan liian korkean lämpötilan. [23.] 

Solaredge P600 ja P700 on tarkoitettu kaupallisiin kohteisiin ja ne toimivat aino-

astaan suuremmissa, yli 15kW, järjestelmissä. Kyseisiin optimoijiin kytketään 
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kaksi paneelia rinnan. Mallit sisältävät turvaominaisuuksista muun muassa tyypin 

2 ylivirtasuojauksen sekä täyttävät IEC62109-1- (luokka 2) ja UL174-vaatimuk-

set. Turvallisuusominaisuuksien lisäksi optimoijien ja vaihtosuuntaajan yhteydellä 

on mahdollista tarkkailla moduulikohtaisia arvoja ja tunnistaa vikatilanteita. Vika-

tilanteiden korjaus ja mahdollinen ennaltaehkäisy ovat tärkeä osa voimalan ko-

konaisuutta. [23; 24.] 

5.3 Älykäs aurinkosähköjärjestelmä dokumentoinnin näkökulmasta 

Paneelitason elektroniikkaa sisältävien aurinkosähköjärjestelmien kohdalla 

standardien määrittämiä testejä ei aina ole mahdollista suorittaa luotettavasti. 

Valmistajilla voi olla tämän sijasta omia ohjearvoja, joilla järjestelmän toiminta 

pystytään todentamaan. [10.] Älykkään aurinkosähköjärjestelmän ominaisuuk-

silla on mahdollista suorittaa muutamia standardien määrittämiä testejä, mutta 

haasteena toiminnoissa on mittaus- ja testaustulosten dokumentointi.  

 

Solaredgen älykäs aurinkosähköjärjestelmä tunnistaa paneeliketjun napaisuu-

den automaattisesti ennen käynnistymistä, eikä toimi väärin kytkettynä [18]. Na-

paisuus on kuitenkin suositeltavaa tarkastaa asianmukaisella laitteistolla ennen 

kytkemistä, jotta vältytään mahdollisilta turvallisuusriskeiltä. Avoimenpiirinjännite 

järjestelmässä, jossa käytetään solaredgen virranoptimoijia, on noin 1 V vir-

ranoptimoijaa kohden [23]. Tämä voidaan tarkistaa esimerkiksi yleismittarilla ja 

verrata järjestelmän oletusarvoihin. Tulokset on mahdollista dokumentoida esi-

merkiksi tallennusmahdollisuuden sisältävän yleismittarin avulla tai manuaali-

sesti.  

 

Älykäs aurinkosähköjärjestelmä sisältää usein automaattisen eristysresistanssin 

mittauksen, joka on toteutettu vaihtosuuntaajassa. Solaredgen järjestelmässä 

eristysresistanssin mittaus suoritetaan automaattisesti aina käynnistymisen yh-

teydessä [25]. Eristysresistanssin osalta tulokset on mahdollista dokumentoida 

internetportaalin avulla. Taulukossa 1 esimerkkinä käyttöönottoraportti, jossa 

eristysvastusmittauksen tulos käy ilmi. Käyttöönottoraportissa ilmenee myös 
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mahdolliset viat tai huomiot järjestelmässä, mikäli niitä ilmenee käyttöönoton yh-

teydessä.   

 
Name S/N Model Alert Severity Alert Desc-

ription 
Error code 

Inverter 1 XXXXXXX SE82.8K-XXXX None NA NA 
Communicating 
Optimizers 

Country 
Name 

Communication Board 
(CPU) Version 

DSP1 Version DSP2 Ver-
sion 

Status 

151 Finland 4.4.84 1.13.1025 2.19.901 Production 
# Strings # Optimi-

zers 
# Modules First telemetry Last tele-

metry 
Communication 
Method 

9 151 302 23/05/2019 
09:03 

12/06/2019 
20:53 

ETHERNET 

Energy manage-
ment 

Storage 
mode 

Power Control Settings AC power limi-
tation (%) 

Isolation 
(KΩ) 

Lifetime Energy 
(kWh) 

Disabled Disabled RRCR 100 3243,4 9870,3 
Taulukko 1. Esimerkki Solaredgen käyttöönottoraportista. 

 

Kokonaisuudessaan älykkään aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton doku-

mentointi on haasteellista. Paneelitason elektroniikka vaikuttaa mittaustekniikoi-

hin ja toiminnallisuus on usein tarkistettava valmistajan ohjeiden mukaisesti 

standardien asettamien ohjeiden sijasta. Monet mittaukset suoritetaan auto-

maattisesti vaihtosuuntaajassa, mutta luotettavuudessa ne eivät korvaa viral-

lista käyttöönottotarkastusmittaria. Lisäksi automaattisten mittausten dokumen-

toinnin haasteellisuuteen tulisi valmistajien osalta kiinnittää enemmän huomiota. 

Toiminnallisuus selviää asentajalle käyttöönottovaiheessa, mutta se voi olla 

hankala todentaa jälkikäteen.  
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6 YHTEENVETO 

Aurinkosähköalan kasvun myötä kohdataan uusia ongelmia, pyritään kehittä-

mään vanhoja tekniikoita ja täysin uudenlaisia tuotteita. Standardit antavat 

suuntaa kehitykselle, mutta on oletettavaa, että uusien tekniikoiden myötä myös 

standardit päivittyvät nopeasti. Työ käsittelee tämänhetkistä tilannetta standar-

dien osalta ja osa standardeista tulee luultavasti muuttumaan lähivuosien ai-

kana. Aurinkosähköstandardit pohjautuvat paljon sähköalan standardeihin ja tä-

män vuoksi perusrakenne tulee kuitenkin pysymään pääpiirteittäin samana.  

 

Turvallisuustekijät ovat nykyään erittäin tärkeä asia, ja niihin keskitytään jatku-

vasti enemmän. Standardien noudattaminen on tärkeää, koska ne takaavat hy-

vät lähtökohdat aurinkovoimalan oikeanlaiseen ja turvalliseen toimintaan. 

Vaikka noudattaisikin standardien asettamia ohjeita kirjaimellisesti, on kuitenkin 

mahdollista, että ajan myötä syntyy turvallisuusriskejä. Riskit pyritään minimoi-

maan laadunvarmistuksen avulla, jolloin ulkoiset haittatekijät pyritään ennalta-

ehkäisemään.  

 

Työtä olisi mahdollista laajentaa käsittelemään enemmän sähköalan standar-

deja ja näin ollen saataisiin vielä yksityiskohtaisempi kuva käyttöönoton vai-

heista. Lisäksi osa mittauksista ja työvaiheista olisi mahdollista havainnollistaa 

paremmin kuvien ja taulukoiden avulla. Kuvasarjoista olisi apua kokonaisuuden 

hahmottamiseen sekä työn selkeyteen. Työn yleinen aurinkoenergiaosuus voisi 

myös sisältää enemmän informaatiota ja esitellä käytännön sovelluksia.   

 

Työn lähteinä toimi pääsääntöisesti sekä aurinkosähköjärjestelmien että pien-

jänniteasennuksien standardit. Tieteellisten lähteiden avulla pyrittiin laajenta-

maan näkemystä ja käsittelemään aurinkosähkön toimintaperiaatetta. Vaikka 

aurinkosähköä on tutkittu useita vuosikymmeniä, etenkin älykkään aurinkosäh-

köjärjestelmän osalta luotettavia lähteitä oli suhteellisen hankala löytää. Tämän 

vuoksi työssä jouduttiin käyttämään myös jonkin verran kaupallisia lähteitä, 
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joiden avulla työtä saatiin laajennettua koskemaan myös nykyaikaisia aurin-

kosähköjärjestelmiä.  

 

Työn tavoitteena oli kerätä aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa koskevia 

standardeja sekä tieteellisiä kirjoituksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteeseen 

päästiin kohtuullisen hyvin ja työ selkeyttää yrityksen toimintaa aurinkovoimaloi-

den luovutuksissa. Työstä voisi kuitenkin tehdä esimerkiksi rastitettavan doku-

mentin yrityksen työntekijöille, jolla varmistettaisiin, että jokainen kohta on suori-

tettu asianmukaisella tavalla. Se helpottaisi luovutuksen tarkastusta ja toimisi 

myös eräänlaisena muistilistana käyttöönoton toimenpiteissä. Aurinkosähköalan 

kehityksen mukana dokumenttia olisi helppo päivittää ja dokumentti pysyisi 

ajankohtaisena.  

 

 

 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Jalovaara 

LÄHTEET 

 
  
[1]  S. Mekhilef, R. Saidur, A. Safari 5/2011. Renewable and Sustaina-

ble Energy Reviews. A review on solar energy use in industries. 

Elsevier. 

 

[2] International Energy Agency 10/2018. Renewables 2018. Analysis 

and forecast to 2023. https://www.iea.org/renewables2018/power/ 

 

[3] Bhubaneswari Parida, S. Iniyan, Ranko Goic 4/2011. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews. A review of solar photovoltaic 

technologies. Elsevier. 

 

[4] Konrad Mertens 12/2012. Photovoltaics. Fundamentals, Technol-

ogy and Practice. John Wiley & Sons, Incorporated. 

 

[5] Energyhub 2018. How Solar Power Works in Canada. Viitattu 

19.5.2019. https://energyhub.org/how-solar-power-works-canada/ 

 

[6] J.M.A. Myrzik, M.Calais 6/2003. String and module integrated in-

verters for single-phase grid connected photovoltaic systems – Re-

view. IEEE Bologna PowerTech Conference. 

 

[7] Hussein A Kazem, Jabar H. Yousif, Miqdam T Chaichan 2016. 

Modelling of Daily Solar Energy System Prediction using Support 

Vector Machine for Oman. International Journal of Applied Engi-

neering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 20. Re-

search India Publications.   

 



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Jalovaara 

[8] Nadarajah Kannan, Divagar Vakeesan 2016. Renewable and Sus-

tainable Energy Reviews: Solar energy for future world: - A review. 

Elsevier. 

 

[9] N.M. Pearsall 2017. The Performance of Photovoltaic (PV) Sys-

tems. 1 Introduction to photovoltaic system performance. Elsevier. 

 

[10] SFS-EN 62446-1 2016. Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset do-

kumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle. Osa 1: Sähkö-

verkkoon kytketyt järjestelmät. Dokumentaatio, käyttöönottotestit ja 

tarkastus. Suomen standardisoimisliitto. 

 

[11] Power From Sunlight 2017. What Do You Need To Know About 

The Cables In Solar PV System. Viitattu 4.2.2019. https://www.po-

werfromsunlight.com/what-you-need-to-know-about-the-cables-in-

a-solar-pv-system/ 

 

[12] Smalley Joshua 2015. What is a Combiner Box?. Solar Power 

World. Viitattu 4.2.2019. https://www.solarpower-

worldonline.com/2015/06/what-is-a-combiner-box/   

 

[13] SFS-6000-6:2017 2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tar-

kastukset. Suomen standardisoimisliitto. 

 

[14] HT Instruments n.d. Viitattu 23.4.2019. https://www.ht-instru-

ments.com/en/products/photovoltaic-testers/commissioning-

test/pvchecks/ 

 

 

 

 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Jalovaara 

[15] Bushong Steven 2016. How to Deal with Thermal Expansion and 

Contraction of Rooftop Solar Systems. Solar Power World. Viitattu 

6.5.2019. https://www.solarpowerworldonline.com/2016/02/how-to-

deal-with-thermal-expansion-and-contraction-of-rooftop-solar-sys-

tems/ 

 

[16] SFS 6000-7-712:2017 2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-

712: erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Aurinkosähköjärjest-

elmät. Helsinki. Suomen Standardisoimisliitto. 

 

[17] SolarEdge. n.d. Application Note - Rapid Shutdown in SolarEdge 

Systems, Europe & APAC. 2019. Viitattu 4.5.2019. https://www.so-

laredge.com/sites/default/files/rapid_shutdown_in_sosolared_sys-

tems_row.pdf 

 

[18] SolarEdge 2017. Safety Risks & Solutions in PV Systems for North 

America. Viitattu 4.2.2019. https://www.solaredge.com/sites/de-

fault/files/fire_safety_white_paper-na.pdf   

 

[19] SolarEdge 2018. SE 12.5K – 27.6K: Three Phase Inverter. Viitattu 

23.4.2019. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-

phase-inverter-setapp-datasheet.pdf 

 

[20] SolarEdge 2017. Overvoltage Surge Protection - Technical Note, 

Europe and APAC. Viitattu 4.5.2019. https://www.solaredge.com/si-

tes/default/files/lightning_surge_protection.pdf 

 

[21] Handelsman Lior n.d. Fire safety risks – and their solutions – in so-

lar PV. Solar Power Portal. Viitattu 23.4.2019. https://www.solar-

powerportal.co.uk/blogs/fire_safety_risks_and_their_solu-

tions_in_solar_pv 

 



40 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Jalovaara 

[22] SolarEdge 2018. Application Note - Inverter Arc Detection in So-

larEdge Systems (Europe & APAC). Viitattu 4.5.2019. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/arc_fault_detec-

tion_application_note.pdf 

 

[23] SolarEdge 2019. Power Optimizer Module Add-on. Viitattu 

6.5.2019. https://www.solaredge.com/products/power-optimizer#/ 

 

[24] SolarEdge 2018. SolarEdge Power Optimizer. Frame-Mounted 

Module Add-On for Commercial Installations P600 / P700. Viitattu 

6.5.2019. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-

commercial-add-on-frame-mounted-power-optimizer-datasheet.pdf 

  

[25] SolarEdge 2019. Isolation Fault Troubleshooting – Application 

Note. Viitattu 16.6.2019. https://www.solaredge.com/sites/default/fi-

les/application_note_isolation_fault_troubleshooting.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


