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Turvallisen
aurinkosähköjärjestelmän
osatekijät



• Tukesista ja sen roolista

• Perusteet hyvälle järjestelmälle

• Miten asennetaan

• Kuka saa asentaa

• Tarkastukset ja dokumentointi

• Yhteydenottoja Tukesille



Näitä valvomme

Tuotteet

Palvelut

Laitteistot

Laitokset ja kaivokset

Akkreditointi

• Tarkastus-, testaus- ja muut 
vaatimuksenmukaisuuden 
arviointipalvelut

• Asennus- ja huoltopalvelut
• Kuluttajapalvelut

• Sähkölaitteistot 
• Kaasu-, öljy- ja kylmälaitteistot

• Paineelliset järjestelmät

• Kemikaalikohteet 
• Räjähdetehtaat ja -varastot 
• Kaivokset

• Malminetsintä
• Kullanhuuhdonta

• Laboratoriot
• Sertifiointielimet
• Tarkastuslaitokset

• Vertailumittausten järjestäjät
• Todentajat

• Rakennustuotteet
• Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet 
• Teollisuus- ja 

kuluttajakemikaalit
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• Biosidit
• Ilotulitteet ja räjähteet
• Jalometallituotteet 
• Kaasulaitteet
• Kasvinsuojeluaineet
• Kemikaali- ja VAK-säiliöt

• Kemikaalituotteet
• Kosmetiikka
• Kuluttajatuotteet
• Mittauslaitteet
• Painelaitteet
• Pelastustoimen laitteet
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+ markkinavalvonta



Perusteet hyvälle aurinkosähköjärjestelmälle

• Suunnittelu

• Laadukkaat komponentit

• Asennustyö

• Huolto ja kunnossapito

• Yllä olevien jälkeen ja ansiosta
järjestelmän tulisi kestää koko
sen käyttöiän ajan
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Aurinkosähköjärjestelmän
suunnittelu

• Suunnittelu
• mm. olosuhteet auringon valon

suhteen
• Sähkön kulutus kohteessa

• Tekniset vaatimukset mm.
• Komponenttien mitoitukset
• Suojauksen toimivuus
• Asennusolosuhteet ja paikka
• Kaapelireitit sekä niiden asennus

• Laadukkaat käytetyt komponentit

• Suunnittelu sallittua kaikille…
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• Pienjänniteasennusstandardit antavat
tekniset vaatimukset sähköasennuksille

• Ohjeita ja oppaita

• Lainsäädäntö velvoittaa noudattamaan
asennusstandardeja

• Standardeista poikkeaminen on mahdollista, 
vaadittu turvallisuustaso on kuitenkin
säilyttävä

• Haastavia, koska erityisvaatimuksia

• Asennustyö ei sallittua kaikille
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Aurinkosähköjärjestelmän asennustyö



Laitteiston kunnossapito

• Jotta asennuskokonaisuus pysyy laadukkaana, on 
noudatettava annettuja ohjeita jotka koskevat
laitteiston käyttöä ja kunnossapitoa

• Valmistajan ohjeet
• Osana kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa
• Vaatiiko erityistä huolenpitoa?
• Muuttuvatko asennusolosuhteet?

• Järjestelmän pitäisi kestää vuosikymmeniä
katolla, haasteita mm. se että kauanko paneelit
ja kaapelit kestävät säiden armoilla ja kauanko
tekniikka kestää…

• Parhaassa tapauksessa yli 20 kesää ja talvea
aurinkoineen ja lumineen ja jäineen
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Kuka saa asentaa aurinkosähköjärjestelmän
• Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 53 §

Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä 
sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä.

• Saa tehdä oikeudet omaava henkilö tai yritys
• Toimijan on nimettävä sähkötöiden johtaja ja

toiminnasta on tehtävä ilmoitus Tukesille

• Maallikoille sallitut sähkötyöt mm.
• Nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin

vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin
laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt

• Aurinkosähköjärjestelmien osalta edellytetään ns. 
S2-sähkötyöoikeuksia. Enintään 1000 V
sähkötöitä.

• Kun jännitteet eivät ylitä 1000 V, asennuksia saa
tehdä normaaleilla asennusurakointioikeuksilla
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Kuka saakaan asentaa…
• Edelleen on monesti käsitys, että on ok, että

“isäntä” tekee ja sähkäri tulee kytkemään.
→ ns. “nimen kirjoitus” ei sallittua

• Paneeleiden ja dc-kaapeleiden asennus on
sähkötyötä siinä missä pistorasian asennuskin

• Sähköalan ammattihenkilö vs. ammattitaidoton

• Sähköalalla ammattitaidottoman on oltava
työmaalla valvottuna.
→ isäntä voi tehdä (olla apuna) kunhan tekee
sähköurakoitsijan valvonnassa ja urakoitsija vastaa
koko työstä.

10



Tarkastukset ja dokumentointi
• Työlle on tehtävä käyttöönottotarkastus

• Visuaalista tarkastusta koko työn ajan
• Mittaukset
• Toiminnalliset testit
• Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

• Tällä dokumentilla laitteiston rakentaja vakuuttaa sen
täyttävän vaatimukset ja olevan turvallinen

• Dokumentointi
• Pitää selvitä mitä on tehty

• Ilmoitus verkkoyhtiölle

• Varmennustarkastus
• Suuremmille laitteistoille
• Kun työaluetta suojaava sulake on yli 35 A
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Murheita

• Alkuvuodesta yhteydenotot Tukesille
lisääntyneet huimasti

• Oikeudettomia toimijoita
• ”Joku” on asentanut aurinkopaneelit ja 

kaapeloinnit, sähköurakoitsija on tehnyt 
kytkennät ja käyttöönottotarkastuksen.

• Lain edellyttämät ilmoitukset, vastuuhenkilöt 
yms. sinänsä OK, mutta 
aurinkosähköjärjestelmiä koskevat vaatimukset 
”hakusessa”.

• Ohjeistus kirjavaa

• Erityisesti dc-kaapelointi tuottaa ongelmia

• Uudessa asennusstandardissa tarkennuksia

12

Puutteellinen tietämys lainsäädännön vaatimuksista →
maallikot tehneet komponenttien asennuksia, toiminnasta 
kokonaisvastuussa oleva sähkötöiden johtaja ei ole 
tosiasiallisesti huolehtinut riittävästä valvonnasta, eikä 
asennuksen standardinmukaisuudesta → asennusvirheet

puutteellinen tietämys standardien vaatimuksista →
• asennusvirheet
• virheet käyttöönottotarkastusmittauksissa mm. DC-

osa
• virheet käyttöönottotarkastuksen dokumentoinnissa



Murheita, mutta ei suinkaan kaikilla…
• Kun tulee uusia tekniikoita, 

markkinoille ilmestyy 
monenlaisia toimijoita, 
haetaan nopeita voittoja yms..

• Muistettava kuitenkin että 
Tukesille ilmoitetaan silloin 
kun jotain on pielessä, ei 
silloin kun homma meni 
nappiin

• Omassa kenttävalvonnassa
osalla todettu puutteita ja
osalla ei
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Tuloillaan asiaan liittyen
• Tiedottamista lisää

• Selvitellään ilmoitusten perusteella yksittäisten
kohteiden asennusongelmia. -> Selvityspyyntöjä,
valvontakäyntejä, varoituksia ja kehotuksia, 
mahdollisesti joitain rajoittavia toimenpiteitä

• Suunnitteilla parikin projektia, joilla selvitetään
pienempien ja suurempien
aurinkosähköjärjestelmien osalta asennusten
laatua

• Auttavat selvittämään paremmin
aurinkosähköasennukset laatua
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Tuloillaan pelastuslaitosten puolelta
• Ohje aurinkosähköjärjestelmien asennuksista

• Koottu yksiin kansiin lainsäädäntöä sekä ohjeistusta

• Ohjeen tarkoitus on kertoa aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille ja rakentajille 
aurinkosähköjärjestelmien riskit, niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä antaa ohjeita 
paloturvallisuuden ja pelastushenkilöstön työturvallisuuden parantamiseksi.

• Ohje on sovellettavissa kaikkiin rakennuksiin kiinteästi asennettuihin ja erillisiin sähköntuottoon liittyviin 
aurinkosähköjärjestelmiin koosta riippumatta. 

• Ohje on tehty pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalveluiden asiantuntijaverkoston työryhmässä. 
Työssä on hyödynnetty laaja-alaisesti lähdemateriaalia kotimaasta ja ulkomailta. Ohje sisältää pelastuslaitosten 
asiantuntijanäkemyksiin perustuvia suosituksia koskien aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua, toteutusta, käyttöä 
ja huoltoa.

• Mukana laadinnassa mm. pelastusalan ammattilaisia, sähköurakoitsijoiden edustajia, sähkötarkastajien edustajia, 
aurinkosähköjärjestelmien asiantuntijoita sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

• Julkaistaneen vuoden vaihteessa
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OHJE TUKESLAISILLE

Kiitos mielenkiinnosta!
Ville.huurinainen@tukes.fi


