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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmien 

paloturvallisuuden tämänhetkinen tilanne. Työn tavoite oli tutkia aurinkosähköjärjestelmien 

paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä, järjestelmien syttymissyiden tilastoja ja selvittää, 

miten järjestelmien paloturvallisuutta voisi parantaa. Työn aihe on saatu Aurinkovirta.fi:ltä. 

Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena tutkimalla aiheeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, 

tulipalotilastoja ja muita julkaisuja. Lisäksi haastateltiin aiheeseen liittyviä asiantuntijoita ja 

ammattilaisia. 

 

Säädöksiä aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudesta on olemassa jonkin verran. Osa 

säädöksistä ei ota kantaa suoranaisesti järjestelmien paloturvallisuuteen vaan 

sähköturvallisuuteen, mutta sähköturvallisuus edistää paloturvallisuuden parantamista. 

Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyitä on tutkittu, mutta eri maiden 

syttymissyiden laajuudessa on eroja. Järjestelmien suurin syttymissyy on DC-puolen laitteet, 

erityisesti DC-liittimet ja DC-kytkimet. Järjestelmien asennus- ja suunnitteluvirheiden osuus 

on merkittävän suuri. Suomessa järjestelmien tulipalojen tilastoinnissa ja syttymissyiden 

tulkinnassa on haasteita. Paloviranomaisella ei ole Suomessa yksiselitteistä näkemystä, 

minkälainen on paloturvallinen aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän tarvittaessa 

saamisesta jännitteettömäksi on olemassa eriäviä mielipiteitä. Myös jännitteettömyyden 

saavuttamisen tavasta ei ole näkemystä. 

 

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta voidaan parantaa noudattamalla olemassa 

olevia säädöksiä ja laitteiden valmistajien asennusohjeita. Oikeanlaisten asennustapojen 

noudattaminen parantaisi järjestelmien paloturvallisuutta huomattavasti. 

Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyiden laajemmalla tutkinnalla voitaisiin 

saavuttaa entistä parempi paloturvallisuus. Järjestelmän jännitteettömäksi saamiseen on 

olemassa elektronisia laitteita, mutta niiden toimintavarmuudesta ei ole tarkkaa tietoa. 

Tulipalon sammutustöissä pelastusalan ammattilaisten tulisi toimia niin kuin järjestelmä 

olisi jännitteinen, vaikka se olisi teoriassa jännitteetön.  
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The purpose of this Bachelor’s Thesis is to investigate the current situation of fire safety in 

photovoltaic systems. The aim of the thesis is to study the regulations related to the fire 

safety of photovoltaic systems, the statistics of the causes of ignition of the systems and to 

find out how the fire safety of the systems could be improved. The topic of the thesis has 

been obtained from Aurinkovirta.fi. The thesis was done as a literature review by examining 

regulations, fire statistics, other publications, and interviewing professionals. 

 

There are some regulations on the fire safety of photovoltaic systems. Some regulations do 

only affect on electrical safety without impacting the fire safety of systems. Electrical safety 

was proved to improve fire safety in general. The causes of fires in photovoltaic systems 

have been studied, but there are differences in the extent of fires in different countries. The 

main cause of ignition in systems is DC-side devices, especially DC connectors an DC 

switches. The proportion of systems installation and design faults is significant. In Finland, 

there are challenges in statistics on the system fires and in interpreting the causes of fires. 

The fire authority in Finland does not have an unambiguous view of what a fire-safe photo-

voltaic system is like. There are differing opinions about de-energizing the system if neces-

sary. There is also no vision of how to achieve de-energizing. 

 

The fire safety of photovoltaic systems can be improved by complying with existing regula-

tions and by following the instructions of the device manufacturers. Adherence to the correct 

installation methods would greatly improve the fire safety of the systems. Greater investiga-

tion into the causes of fires in photovoltaic systems could lead to better fire safety. There are 

electronic devices to de-energize the system, but there is no confidence in their reliability. 

In fire-fighting work, firefighters should operate as if the system were energized, even if it 

was theoretically de-energized. 
 

  



 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

 

Käytetyt merkinnät ja lyhenteet 

 

1. Johdanto ......................................................................................................................... 6 

1.1 Työn tausta ............................................................................................................ 6 
1.2 Tavoitteet ja rajaus................................................................................................. 6 
1.3 Tutkimuksen toteutus ............................................................................................ 6 
1.4 Raportin rakenne.................................................................................................... 7 

2. Aurinkosähköjärjestelmä ............................................................................................... 8 

3. Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuussäädökset .................................................. 9 

3.1 Standardit ............................................................................................................... 9 

3.2 Muut säädökset ja julkaisut ................................................................................. 12 
4. Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syyt ................................................................ 15 

4.1 Tulipalojen syttymissyyt ulkomailla ................................................................... 15 
4.1.1 Saksa ................................................................................................................ 15 
4.1.2 Iso-Britannia .................................................................................................... 17 

4.1.3 Alankomaat ...................................................................................................... 18 

4.2 Tulipalojen syttymissyyt Suomessa .................................................................... 19 
4.3 Tulipalojen sammuttaminen ................................................................................ 21 

5. Paloturvallisuuden parantaminen ................................................................................ 24 

6. Johtopäätökset ............................................................................................................. 27 
7. Yhteenveto ................................................................................................................... 28 

Lähteet ................................................................................................................................. 29 
 

 

 



 

 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

DC, Direct Current   Tasavirta 

AC, Alternating Current  Vaihtovirta 

SFS     Suomen Standardisoimisliitto 

IEC     International Electrotechnical Comission 

Cenelec European Committee for Electrotechnical Standardi-

zation 

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Infor-

mationstechnik 

BIPV Building Integrated Photovoltaics 

 

 
 



6 

 

1. JOHDANTO  

1.1 Työn tausta 

 

Viime vuosikymmenen aikana aurinkosähköjärjestelmien määrä on kasvanut huomattavasti 

Suomessa ja maailmalla. Järjestelmien määrän kasvu on tuonut esille uudenlaisia haasteita 

erityisesti niiden paloturvallisuuden näkökulmasta. Aurinkosähkön suosio on kasvanut sen 

päästöttömyyden, pienien huoltokustannusten ja pitkän käyttöiän vuoksi. Vuonna 2019 

Suomessa aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetti oli 215 MW, joka oli 65 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2018. (Irena 2020) Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudesta 

kertovia julkaisuja ja opinnäytetöitä ei suomenkielisenä ole kovin paljon julkaistu. Tämän 

kandidaatintyön aihe on saatu Aurinkovirta.fi:ltä.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta 

käsitteleviä tutkimuksia ja niihin liittyviä säädöksiä, käytäntöjä ja lakeja. Lisäksi tavoitteena 

on selvittää järjestelmien paloturvallisuuden tilanne tällä hetkellä, miten paloturvallisuutta 

voitaisiin parantaa ja mitkä tekijät heikentävät sitä. Kandidaatintyön aihetta rajataan 

tutkimaan aurinkosähköjärjestelmien DC-puolen paloturvallisuutta, sillä tasavirran parissa 

työskentely ja siihen liittyvä sähkösuunnittelu on huomattavasti harvinaisempaa ja 

erilaisempaa kuin vaihtovirran, jonka parissa toimiminen on sähköalan ammattilaisille 

arkipäivää. Usein aurinkosähköjärjestelmiin liittyvien akkujen paloturvallisuus rajataan pois 

tutkimusaiheesta, koska niiden paloturvallisuus on laaja aihe, mikä ei tämän kandidaatintyön 

laajuuteen mahtuisi. Aurinkosähköjärjestelmiin liittyen on olemassa paljonkin säädöksiä, 

mutta ei kovinkaan paljon erityisesti aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen liittyen. 

 

Työn aihetta tukevat tutkimuskysymykset ovat: 

 

- Minkälaisia aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä säädöksiä, käytäntöjä ja lakeja on 

olemassa niiden paloturvallisuuden näkökulmasta? 

 

- Mitkä ovat aurinkosähköjärjestelmien suurimmat riskit tulipalon syttymiselle ja 

miten järjestelmien paloturvallisuutta voitaisiin parantaa? 

 

- Miten aurinkosähköjärjestelmä vaikuttaa palokohteen sammutustyöhön ja 

pelastushenkilökunnan toimintaan? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä kandidaatintyö toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja haastattelemalla aihealueeseen 

keskeisesti liittyviä asiantuntijoita. Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan olemassa olevia 

tutkimuksia, säädöksiä ja raportteja. Aurinkosähköjärjestelmiin liittyvien tulipalojen 

syttymissyitä tutkitaan ja selvitetään tilastoista tai aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. 

Suomessa syttyneiden tulipalojen syttymissyitä tutkitaan Pronto-järjestelmästä, jossa on 
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erilaisten tulipalotilanteiden kuvauksia ja tilannekatsauksia. Työtä varten pidetään 

haastatteluja, joissa kysytään asiantuntijoilta tarkentavia kysymyksiä tai selvitetään eri 

organisaatioiden kantoja aiheeseen liittyen. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tässä kandidaatintyössä esitellään, mikä on aurinkosähköjärjestelmä ja mikä on sen 

toimintaperiaate. Tämän jälkeen kuvataan, minkälaisia säädöksiä aurinkosähköjärjestelmiin 

liittyen on olemassa erityisesti niiden paloturvallisuuteen liittyen Suomessa ja ulkomailla. 

Säädöksillä tarkoitetaan lakeja, standardeja, ohjeistuksia ja oppaita. Luvussa 4 tutkitaan 

tulipalojen syttymissyiden tilastoja ja selvitetään, mitkä ovat yleisimmät 

aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyyt. Syttymissyiden tutkimuksia ja tilastoja 

tutkitaan Saksasta, Alankomaista, Isosta-Britanniasta ja Suomesta. Lisäksi kerrotaan, 

minkälaisia haasteita liittyy aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen sammuttamiseen. 

Seuraavaksi kartoitetaan vaihtoehtoja, mitkä tekijät parantaisivat aurinkosähköjärjestelmien 

paloturvallisuutta ja mitkä voisivat jopa heikentää sitä. Lopuksi on johtopäätökset ja 

yhteenveto. 
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2. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

 

Aurinkosähköjärjestelmä on järjestelmä, jossa sähköä tuotetaan valosähköiseen ilmiöön 

perustuen. Valon osuessa paneelissa olevaan kennoon sen puolijohteesta valmistettu pn-

liitos tuottaa sähkökentän, joka ilmenee ulospäin pienenä jännitteenä. 

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu yleisimmin paneeleista, invertteristä, kytkimistä, 

liittimistä ja niitä toisiinsa liittävistä kaapeleista. Aurinkosähköjärjestelmän tehtävänä on 

tuottaa sähköenergiaa pääsääntöisesti rakennuksen omiin tarpeisiin. Off-Grid -järjestelmästä 

puhutaan silloin kuin järjestelmää ei ole liitetty sähköverkkoon. Off-Grid -järjestelmiä 

käytetään sellaisissa paikoissa, joihin sähköverkko ei kulje tai sitä ei ole mahdollista sinne 

tuoda. Tuotettu sähköenergia varastoidaan akkuun tulevaa käyttöä varten. Sähköverkkoon 

liitetystä järjestelmästä käytetään nimitystä On-Grid. Tässä järjestelmässä sähköenergia 

käytetään kiinteistössä ja mahdollinen kulutuksesta ylijäämäenergia syötetään 

sähköverkkoon, mistä järjestelmän omistaja saa korvauksen. 

 

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu DC-puolesta ja AC-puolesta. Nämä puolet erottavat 

invertteri, joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi. Paneeli tuottaa tasasähköä, joka kulkee 

invertterille usean paneelin järjestelmässä paneeliketjussa DC-kytkimen kautta. DC-kytkin 

on useissa inverttereissä valmiina integroituna laitteeseen, mutta silti erillinen kytkin löytyy 

useimmista järjestelmistä. Paneeleihin liitettynä voi olla DC-optimoijia, jotka optimoivat 

paneelin tuottamaa tehoa ja edesauttavat järjestelmän energian tuotannon maksimoimisessa. 

(Wang 2016) 

 

 

Kuva 1: Havainnekuva On-Grid aurinkosähköjärjestelmästä (Motiva 2020) 
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3. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN PALOTURVALLISUUSSÄÄDÖKSET 

 

Aurinkosähköjärjestelmiä koskevia säädöksiä on olemassa melko paljon. Todella harva 

säädös ottaa kantaa suoranaisesti järjestelmien paloturvallisuuteen. Yleinen 

sähköturvallisuus edistää paloturvallisuutta, joten alla on mainittu myös välillisesti 

paloturvallisuutta parantavia sähköturvallisuussäädöksiä. Sähköturvallisuutta edistävät 

säädökset kuitenkin parantavat paloturvallisuutta välillisesti. Säädöksiin lukeutuvat 

standardit, raportit, julkaisut ja eri tahojen ohjeet. Suomessa aurinkosähköjärjestelmän 

asentamiseen vaaditaan toimenpidelupa, jos se vaikuttaa tai muuttaa huomattavasti 

ympäristöä tai kaupunkikuvaa. (L. 123/199) Taulukoissa 1 ja 2 on koottu yhteenveto 

standardeista, säädöksistä ja julkaisuista. 

 

3.1 Standardit 

 

Standardi SFS 6000-7-712: erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. 

Aurinkosähköjärjestelmät, kuvaa aurinkosähköjärjestelmien vaatimuksia. Standardissa 

otetaan kantaa aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuuteen välillisesti. Esimerkiksi siinä 

todetaan, että ylijännitesuojaus on tärkeä aurinkosähköjärjestelmässä. Paloturvallisuuteen 

otetaan kantaa standardin kohdassa 712.42, jossa kehotetaan noudattamaan kansallisia tai 

paikallisia paloturvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi paneeleilla on paloluokitukset. DC-

liittimien yhteensopivuudesta mainitaan ja se kehotetaan tarkastamaan. Lisäksi vaaditaan 

varoitusmerkki aurinkosähköjärjestelmästä ja mainitaan merkkien vaaditut paikat. (SFS 

2017, Huttu ym. 2021) 

 

SFS-käsikirja 607:2019 Aurinkosähköjärjestelmät on koonnut aurinkosähköjärjestelmiin 

liittyviä standardeja samaan dokumenttiin. Käsikirjaan on kerätty standardeja järjestelmien 

suunnittelusta, asennuksesta, tarkastamisesta ja käytönvalvonnasta. Käsikirja sisältää 

seuraavat standardit IEC 62548:2016:fi, SFS-EN 62446-1:2016/A1:2018, SFS-EN 61724-

1:2017, SFS-EN 61829:2016 ja SFS-EN 50380:2017. (SFS 2019) 

 

Standardi IEC 62548:2016:fi Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset, on hyvin 

samankaltainen kuin standardi SFS 6000-7-712. Tässäkään standardissa ei oteta kantaa 

suoranaisesti paloturvallisuuteen, mutta sitä edistäen. Se kuitenkin sisältää opastavia ohjeita. 

Esimerkiksi standardissa huomioidaan valokaarien huomattavat riskit 

aurinkosähköjärjestelmissä. Nämä kaksi standardia sisältävät jokseenkin saman sisällön, 

mutta niissä on ristiriitoja. Esimerkiksi standardissa 6000-7-712 DC-liittimien 

yhteensopivuus suositellaan tarkastamaan, mutta 62548 standardissa niiden on oltava saman 

valmistajan samaa tyyppiä. (IEC 2018, Soleras 2019) 

 

Standardi SFS EN 62446-1:2016/A1:2018 Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset 

dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle. Osa 1: Sähköverkkoon kytketyt 

järjestelmät. Dokumentaatio, käyttöönottotestit ja tarkastus, kertoo käyttöönottotesteistä, 

mitä tulisi aurinkosähköjärjestelmälle tehdä. Standardin SFS-EN IEC 62446-2:2020 

Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle. 

Osa 2: Sähköverkkoon kytketyt järjestelmät. Aurinkosähköjärjestelmän kunnossapito, antaa 

ohjeita aurinkosähköjärjestelmien kunnossapidosta. Standardissa esimerkiksi kehotetaan 

varmistamaan DC-puolen liittimien tiiveyden ja oikeaoppisen liittämisen. DC-puolen 
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liittimissä aiheutuvat viat todetaan olevan yksi merkittävimmistä riskeistä valokaaren 

syntymiselle ja tulipalon syttymiselle. (SFS 2020) 

 

Standardi SFS-EN 61724-1:2017 esittelee aurinkosähköjärjestelmien suorituskyvyn 

valvontaan kuuluvat menetelmät, laitteet ja niitä selittävät käsitteet. Standardissa kerrotaan 

myös minkälaisilla tarkkuuksilla valvontalaitteet ja anturit pitäisi toimia. Lisäksi mainitaan 

tapoja saadun datan oikeellisuuden tarkastamisen ja kerätyn datan käyttökohteet muissa 

standardeissa. (SFS 2017) 

 

Standardi SFS-EN 61829:2016 kertoo, minkälaisia mittausmenetelmiä 

aurinkosähköjärjestelmälle tulee käyttää. Menetelmillä havaitaan järjestelmän mahdolliset 

suorituskyvyn alenemat suunniteltuun järjestelmään tai laitteiden valmistajien antamiin 

arvoihin verrattuna. Lisäksi mittaukset ottavat huomioon sääolosuhteiden ja todellisien 

olosuhteiden vaikutuksen laboratoriomittauksiin verrattuna niin että niitä voidaan verrata 

toisiinsa. Erityisesti mittausmenetelmä havaitsee paneelissa tai paneeliketjuissa esiintyvät 

viat. (SFS 2016) 

 

Standardi SFS-EN 50380:2017 kuvaa aurinkosähköjärjestelmän vaatimuksia sen 

merkinnälle ja dokumentoinnille. Se kertoo dokumentteihin tarvittavat tiedot, jotta 

järjestelmä olisi turvallinen ja sitä olisi turvallista käyttää. Lisäksi laitteille vaaditaan 

nimikilvet. Standardi huomauttaa, että järjestelmästä pitäisi tehdä erikseen oleva teknillinen 

kuvaus. (SFS 2017) 

 

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja, on 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja, mikä sisältää erilaisia tehtäviä tarkastuksia ja testejä ennen 

järjestelmän käyttöönottoa. Pöytäkirjaa seuraamalla ja oikeaoppisesti täyttämällä saadaan 

karsittua inhimilliset virheet aurinkosähköjärjestelmässä. Testit ja tarkastukset ottavat hyvin 

huomioon myös heikommin tunnetun DC-puolen toiminnan ja erityisesti tasasähkön 

erilaisen käyttäytymisen vaihtosähköön nähden. (Sähköinfo Oy 2017) Muita mainittavia ST-

kortteja ovat ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja, ST 51.21.06 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille, ST 51.24.01 Todistus 

sähkölaitteiston varmennustarkastukselle ja ST 51.24.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston 

varmennustarkastuksesta, jotka kuvaavat erityisesti sähkölaitteistojen eikä niinkään 

aurinkosähköjärjestelmien tarkastuksia. (Soleras 2020) 

 

Standardi EN 61215-1 ja -2, 2016 Terrestrial (PV) modules – Design qualification and type 

approval, kuvaa paneeleita ja niiden vaatimuksia, jotta ne toimivat turvallisesti ja oikealla 

tavalla. Standardissa ei suoranaisesti oteta kantaa paloturvallisuuteen, mutta edesauttaa sen 

toteutuksessa esimerkiksi sähköturvallisuuden kautta. Standardi EN 61730-2 2018 

Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing, kuvaa 

miten paneelien turvallisuutta tulisi testata. Standardi sisältää paneelien paloturvallisuuden 

kannalta tärkeitä testejä, joissa esimerkiksi testataan paneelin lämpötilaa ja sen syttyvyyttä. 

Nämä testit kuuluvat pääsääntöisesti paneelin valmistajan testattaviksi eikä niinkään 

kuluttajan, rakennuttajan tai suunnittelijan. (EN 2016) 

 

Standardit 61215-1 ja -2 ja 61730-2 ovat paneelien sertifioinnin standardeja. Esimerkiksi 

Saksalaisen Hecker Solar:n Nemo 2.0 paneelin datalehdestä löytyy kumpikin standardi. 

Paneelin tulenkestävyysluokka on C, joka standardin UL 790 mukaan neljän minuutin 

polttoajalla tuli saa levitä noin neljän metrin (13 jalkaa) päähän. (Heckert Solar 2020, Power 

from solar 2017) 



11 

 

 

Raportissa Cenelec Technical Report CLC/TR 50670 2016 External fire exposure to roofs 

in combination with photovoltaic (PV) arrays – Test Method(s), kuvaa testimenetelmiä 

ulkoisen palon altistumisen arvioimiseksi katoilla, joissa aurinkosähköjärjestelmä on 

asennettu erilaisilla kiinnitysjärjestelmillä ja erilaisille katoille. (Cenelec 2016) 

 

Raportissa IEC TR 63225 2019 Technical report: Incompalitibility of connectors of DC-

application in photovoltaic systems, tuodaan esiin eri valmistajien valmistamien DC-puolen 

liittimien ongelmia yhteensopivuudessa. Raportissa kuvataan mitä havaintoja ja haasteita on 

tehty DC-puolen liittimien yhteen sopivuutta koskien esiintynyt. (IEC 2019) 

 

Standardit Cenelec EN 50583-1 Photovoltaics in buildings – Part 1: BIPV modules ja 

Cenelec EN 50583-2 Photovoltaics in buildings – Part 2: BIPV systems, kuvaavat 

aurinkosähköjärjestelmiä, jotka ovat integroitu rakennuksen rakenteisiin esimerkiksi seinään 

tai kattoon. Standardit ovat oleellisia kyseisissä järjestelmissä, muttei niinkään muissa 

järjestelmissä. (Cenelec 2016) 

 

Saksalainen Standardi VDE-AR-E 2100-712:2018-12 Maßnahmen für den DC- Bereich 

einer Photovoltaikanlage zum Einhalten der elektrischen Sicherheit im Falle einer 

Brandbekämpfung oder einer technischen Hilfeleistung (Measures for the DC range of a PV 

installation for the maintenance of safety in the case of firefighting or technical assistance), 

kuvaa ohjeita miten DC-puolella ylläpidetään turvallinen työskentely pelastusviranomaisille 

ja järjestelmän huoltohenkilökunnalle. Standardi antaa suoria ohjeita 

aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudelle. Standardi on saksankielinen. (VDE 2018) 

 

Taulukossa 1 on koottu kohdan 3.1 standardit. 

 

 
Nimi Julkaisija Selite 

SFS 6000-7-712: erikoistilojen ja -

asennusten vaatimukset. 

Aurinkosähköjärjestelmät 

SFS Aurinkosähköjärjestelmien 

asennuksiin liittyvä standardi. 

SFS-käsikirja 607:2019 

Aurinkosähköjärjestelmät 

SFS Käsikirjaan on koottu erilaisia 

aurinkosähköjärjestelmiin 

liityviä standardeja. 

IEC 62548:2016:fi 

Aurinkosähköpaneelistot 

IEC Aurinkosähköjärjestelmien 

asennuksiin liittyvä standardi. 

SFS EN 62446-1:2016/A1:2018 

Aurinkosähköjärjestelmät 

SFS Aurinkoähköjärjestelmien 

dokumentaation, kunnossapidon 

ja testaamisen standardi. 

SFS-EN 61724-1:2017 SFS Aurinkoähköjärjestelmien 

suorituskyvyn valvonnan ja 

tetaamisen standardi. 

SFS-EN 61829:2016 SFS Aurinkoähköjärjestelmien 

mittausmenetelmien standardi. 
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SFS-EN 50380:2017 SFS Aurinkoähköjärjestelmien 

merkinnän ja dokumentoinnin 

standardi. 

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

Sähköinfo Oy Aurinkosähköjärjestelmän 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 

EN 61215-1 ja -2, 2016 Terrestrial 

(PV) modules – Design qualification 

and type approval 

IEC Paneelien vaatimuksien stand-

ardi. 

Cenelec Technical Report CLC/TR 

50670 2016 External fire exposure to 

roofs in combination with photovol-

taic (PV) arrays – Test Method(s) 

Cenelec Raportti testimenetelmistä 

paneeliston ulkoiselle 

altistumiselle palolle. 

IEC TR 63225 2019 Technical re-

port: Incompalitibility of connectors 

of DC-application in photovoltaic 

systems 

IEC Raportti DC-liittimien yhteen-

sopivuudesta. 

Cenelec EN 50583-1 Photovoltaics 

in buildings – Part 1: BIPV modules 

ja Cenelec EN 50583-2 Photovolta-

ics in buildings – Part 2: BIPV sys-

tems 

Cenelec Standardi rakenteeseen integroi-

duista paneeleista. 

VDE-AR-E 2100-712:2018-12 

Maßnahmen für den DC- Bereich 

einer Photovoltaikanlage zum Ein-

halten der elektrischen Sicherheit im 

Falle einer Brandbekämpfung oder 

einer technischen Hilfeleistung 

(Measures for the DC range of a PV 

installation for the maintenance of 

safety in the case of firefighting or 

technical assistance) 

VDE Standardi pelastusalan 

ammattilaisten turvallisen 

työskentelyn toteuttamisesta. 

Taulukko 1: Taulukossa koottu kohdan 3.1 standardit. 

 

3.2 Muut säädökset ja julkaisut 

 

Tietopaketti BRE FB 68 DC isolators for photovoltaic systems, ohjeistaa miten DC-puolen 

kytkimiä käytetään oikein ja turvallisesti. Paketti kertoo, minkälaisia ongelmia kytkimien 

kanssa on tapahtunut ja tiivistää olemassa olevat säädökset ja ohjeistukset DC-kytkimistä. 

Tietopaketti ottaa kantaa suoraan Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen. (BRE 

2014) 

 

IET (institution of Engineering and Technology) / BRE National Solar Centre: Code Practice 

for Grid Connected Solar Photovoltaic Systems on ohjeistus aurinkosähköjärjestelmiin 

liittyvistä asioista. Standardi on julkaistu Isossa-Britanniassa, joten se on myös spesifioitu 

Iso-Britannian lakien mukaan. (IET 2015) 

 

Saksalaisen paneelivalmistajan Heckert Solarin paneelin asennusohjeessa huomautetaan, 

että DC-liittimien tulisi olla yhteensopivat toisiinsa nähden ja niiden asennus pitäisi suorittaa 

oikea oppisesti oikeanlaista työkalua käyttäen. Ohjeessa erikseen mainitaan DC-liittimien 

huomattava vahingon riski aurinkosähköjärjestelmälle. Paneeleiden osalta todetaan, että 
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niitä ei saa asentaa palavan materiaalin päälle tai niiden välittömään läheisyyteen. (Heckert 

Solar 2018) 

 

Motivan hankkeessa Aurinkosähkön paloturvallisuus, sisältää ohjeita, tietoa ja 

dokumentteja, joiden mukaan aurinkosähköjärjestelmä olisi paloturvallinen. Hanke kehottaa 

teettämään aurinkosähköjärjestelmän suunnittelun ja asennuksen toteutuksen asiantuntijalla, 

jolla on pätevyydet työhön. Lisäksi ohjeistetaan järjestelmän suunnittelussa, asentamisessa 

ja käyttöönottotarkastuksissa käyttämään asianmukaisia vaatimuksia, standardeja ja 

määräyksiä kuitenkaan kertomatta, mitä nämä ovat. Kohteen aurinkosähköjärjestelmästä 

tehty tietokortti, jossa esitetään pieni kuvaus järjestelmästä ja paneelien, invertterien ja 

turvakytkimien paikat kiinteistössä. Tämä edistää erityisesti pelastushenkilökunnan 

toimintaa onnettomuustilanteessa esimerkiksi tulipalon sammutustöissä. Hankkeessa 

esitetään 3 vaadittua varoitusmerkkiä. Turvakytkimien sijainnin osoittava ”Turvakytkin” 

merkki, Takajännitteiden vaaran osoittava ”Varo takajännitettä” kyltti ja koko 

aurinkosähköjärjestelmästä varoittava merkkikilpi. Hankkeen liitteenä on saatavilla 

Aurinkosähköjärjestelmän huolto- ja seurantasuunnitelma. Tässä dokumentissa annetaan 

ohjeita ja lista, miten huoltaa aurinkosähköjärjestelmää. Lista sisältää esimerkiksi 

aistinvaraisia tarkistuksia ja palavan materian poistamista paneeleiden läheisyydestä. 

(Motiva 2021) 

 

Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake pientuotantolaitteiston ja/tai 

sähkövaraston liittäminen sähköverkkoon on lomake, johon kerätään yleistietoja 

verkkoyhtiölle aurinkosähköjärjestelmästä. Lomakkeessa vaaditaan laitteiston olevan 

standardien SFS-EN 50549-1:2019 ja VDE-AR-N 4105 2018-11 mukaisia. Standardit 

liittyvät invertterin suojaukseen. Suoranaista yhteyttä paloturvallisuuteen ei ole. Laitteen 

mahdollinen erottaminen sähköverkosta erotuskytkimellä on vaatimus lomakkeessa ja 

kytkimen pitää olla esteettömässä paikassa. (Energiateollisuus ry 2019) 

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017:n muistiossa 

todetaan, ettei aurinkosähköjärjestelmän asentaminen rakennuksen katolle tee muutosta 

rakennuksen paloturvallisuuteen. Mutta todetaan, että suuren pinta-alan omaava järjestelmä 

saattaa nostaa rakennuksen katon palokuormaa, ja tämä kehotetaan tarkistamaan. 

(Ympäristöministeriö 2017) 

 

Sveitsiläisen MC4-liittimiä valmistavan Stäublin MA231-mallin liittimen asennus- ja 

turvallisuusohjeessa kerrotaan laajasti ja yksityiskohtaisesti liittimen käytöstä, asennuksesta 

ja turvallisuudesta osana aurinkosähköjärjestelmää. Liittimien asentajan vaaditaan olevan 

sähköalan ammattilainen, joka noudattaa asennuksessa kaikkia sovellettavia turvallisuuteen 

liittyviä määräyksiä. Stäubli vaatii, että liittimen asennuksessa käytetään yhtiön hyväksymiä 

työkaluja. Liittimen saa asentaa ainoastaan yhtiön itse hyväksymiin komponentteihin eikä 

esimerkiksi jonkin kolmannen tahon mukaan yhteensopivaan komponenttiin Stäublin 

liittimen kanssa. (Stäubli 2018) 
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Taulukossa 2 koottu kohdan 3.2 säädökset ja julkaisut. 

 

 
Nimi 

 

 

 

Julkaisija Selite 

BRE FB 68 DC isolators for 

photovoltaic systems 

BRE Ohjeistus DC-puolen 

kytkimistä ja niiden käytöstä. 

IET (institution of Engineering 

and Technology) / BRE Na-

tional Solar Centre: Code Prac-

tice for Grid Connected Solar 

Photovoltaic Systems 

IET/BRE Ohjeistus yleisesti 

aurinkosähköjärjestelmistä. 

(Iso-Britannia) 

Heckert Solarin paneelin 

asennusohje 

Heckert Solar Paneelien asennusohje. 

Motivan hanke Aurinkosähkön 

paloturvallisuus 

Motiva Hankeessa ohjeita 

paloturvallisesta 

aurinkosähköjärjestelmästä. 

Energiateollisuus ry:n 

yleistietolomake 

pientuotantolaitteiston ja/tai 

sähkövaraston liittäminen 

sähköverkkoon 

Energiateollisuus ry Lomake sisältää yleistietoja 

verkkoyhtiölle 

aurinkosähköjärjestelmästä. 

Ympäristöministeriön asetus 

rakennusten 

paloturvallisuudesta 

848/2017:n muistio 

Ympäristöministeriö Muistiossa todetaan, että 

järjestelmän asentaminen 

rakennuksen katolle ei aiheuta 

muutosta rakennuksen 

paloturvallisuuteen. 

Stäublin MA231-mallin 

liittimen asennus- ja 

turvallisuusohje 

Stäubli DC-liittimen asennus- ja 

turvallisuusohje. 

Taulukko 2: Taulukossa koottu kohdan 3.2 säädökset ja julkaisut. 
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4. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN TULIPALOJEN SYYT 

 

Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyitä on tilastoitu ja tutkittu ulkomailla 

laajemmin. Eri valtioiden välillä on ollut suuria eroja, mitkä syyt ovat olleet vallitsevimpia 

aurinkosähköjärjestelmiin liittyvissä tulipaloissa. Suomessa tulipalojen syttymissyitä ei ole 

juurikaan tutkittu. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin syitä eri maissa. 

 

4.1 Tulipalojen syttymissyyt ulkomailla 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tulipalojen syttymissyitä Saksassa, Iso-Britanniassa ja 

Alankomaissa. Ulkomailla aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä tulipaloja ja niiden 

syttymissyitä on tutkittu laajemmin. Erityisesti Saksassa syttymissyiden tutkinta on kattavaa. 

 

4.1.1 Saksa 

 

Saksassa aurinkosähköjärjestelmien tulipaloja on tutkittu laajasti ja hyvinkin monipuolisesti. 

Kuvassa 2 on esitetty syttymissyyt Saksassa. Vuonna 2019 Saksassa oli asennettua 

aurinkosähkö kapasiteettia 49 gigawattia. Saksassa kapasiteetin määrä on merkittävä osa 

koko Euroopan kapasiteetista. (Irena 2020, Fraunhofer ISE 2018)  

 

Saksassa suurin tulipalon syttymissyy on asennusvirheet, joka on 38 prosenttia kaikista 

103:sta tutkitusta tapauksesta. Asennusvirheisiin lukeutuvat DC- ja ruuviliittimien huono tai 

vääränlainen asennustapa, esimerkiksi liittimet ovat puristettu väärin joko niitä ei ole 

puristettu tai ruuvattu lainkaan kiinni. Lisäksi kaapeleille ei ole asennettu tarvittavaa 

suojausta mekaaniselta voimalta eikä kaapeleihin ole lisätty vedonpoistoja. 

Kaapelimateriaalilla on huomattu olevan myös vaikutusta. Alumiinikaapelia käytettäessä ei 

olla huomioitu sen ominaisuuksia samalla halkaisijalla olevaan kuparikaapeliin verrattuna. 

Esimerkiksi saman halkaisijan omaavalla alumiinikaapelilla on huomattavasti pienempi 

oikosulkuvirta kuin kuparikaapelilla. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

Toiseksi suurin syttymissyy on tuotteisiin liittyvät viat, joiden osuus on 35 prosenttia. 

Tuotevikoihin kuuluvat erityisesti invertterien ja paneelien viat. Molempiin laitteisiin on 

liittynyt aikaisemmin huomattavia sarjavikoja, jotka ovat aiheuttaneet tulipalojen syttymisiä. 

Suunnitteluvirheistä aiheutuneita tulipaloja on 18 prosenttia tapauksista. Suunnitteluvirheet 

voidaan jakaa sähköisiin ja mekaanisiin suunnitteluvirheisiin. Sähköiset suunnitteluvirheet 

esiintyvät erityisesti DC-puolella. DC-kytkimet ja kaapelit ovat olleet alimitoitettuja tai 

järjestelmään sopimattomia. Myös sulakkeiden tuottamaa lämpöhäviötä ei ole osattu 

huomioida, jolloin koteloissa on päässyt syntymään ylikuumenemista ja sitä kautta paloja. 

Alumiinikaapelien liitokset ovat tehty väärin. Myöhempää järjestelmän laajennusta 

tehtäessä ei ole huomioitu mahdollisia mitoitusten ylityksiä laitteissa tai kaapeleissa. 

Mekaanisissa suunnitteluvirheissä huomataan eri laitteiden paikoituksen ja kaapelien reittien 

suunnittelussa olevan ongelmia. Esimerkiksi invertteri on asennettu paikkaan, jossa sille ei 

ole riittävää suojaa sääolosuhteilta tai se on asennettu palavien materiaalien lähelle. 

Kaapeleita on asennettu kulkemaan seinän läpi ilman palokatkoa ja paikkoihin, joissa 

kaapeleihin kohdistuu mekaanista jännitystä tai painetta. Paneelit ovat asennettu väkivalloin, 

mistä on aiheutunut vaurioita paneeliin. Ulkoiset tekijät ovat pienin syttymissyy. Tämän 
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osuus on 10 prosenttia. Siihen kuuluu eläinten, salamoiden ja muiden luonnonilmiöiden 

aiheuttamat palot. Saksan tulipalon syttymissyissä on huomattu 14 prosentin osuus 

tapauksista, joissa syttymissyy on ollut alumiinikaapeliin liittyvä. Tätä on haluttu erityisesti 

korostaa tulipalojen syttymissyynä. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

 

Kuva 2: Syttymissyyt Saksassa (Faunhofer ISE 2018) 

 

Yksittäisten komponenttien tai laitteiden osalta tulipalojen syttymissyynä määrällisesti 

yleisin on invertteri. Sen osuus on 17 prosenttia yhteensä 174 tapauksesta. Seuraavaksi 

määrällisesti yleisin on 11 prosentilla liitinkotelo. Tämän jälkeen esiintyy lähes samoilla 

noin 6-9 prosentin osuuksilla paneeli, DC-puolen kaapeli, DC-kytkin, DC-liitin, liitäntärasia 

ja AC-liitäntä. Jos jaetaan komponentit ja laitteet ryhmiin, jotka ovat DC-puoli, AC-puoli, 

paneeli, invertteri ja muut saadaan kuvan 3 mukainen jakauma. DC-puolen aiheuttamien 

syttymissyiden huomataan olevan merkittävästi suuremmat muihin verrattuna. Jos tutkitaan 

aurinkosähköjärjestelmien osia, joissa esiintyy tasavirtaa eli paneelit, invertterit ja muut DC-

puolella olevat komponentit huomataan, niiden osuuden olevan 83 prosenttia tulipalojen 

syttymissyistä. (Fraunhofer ISE 2018) 
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Kuva 3: Syttymissyyt Saksassa ryhmittäin (Faunhofer ISE 2018) 

 

Huomattavan osan tulipalon aiheuttaneista vioista on huomattu tapahtuvan 

aurinkosähköjärjestelmän ensimmäisenä kolmena vuonna, mutta erityisesti järjestelmän 

ensimmäisenä toimintavuonna. Vikojen esiintymistä järjestelmän eliniän varhaisessa 

vaiheessa pidetään olevan syynä inverttereiden tuotevirheet, asennusvirheet ja asennuksien 

kiireinen aikataulu. Esimerkiksi Saksassa vuonna 2011 40 prosenttia koko vuoden 

asennuksista asennettiin joulukuussa. Tällöin Saksassa uusiutuvan energian asentamisesta 

sai lain mukaisen korvauksen, mitä pidetään kiireen syynä. 

 

Tulipalojen on todettu syttyvän kesäkuukausina ja päiväsaikaan eli silloin kuin auringon 

säteily on voimakkainta ja aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköenergiaa voimakkaimmin. 

Tämä osoittaa syttymissyiden johtuvan suuresta virrasta, toisin sanoen liitosten huonot 

yhteydet ja laitteiden ylikuormitukset aiheuttavat huomattavan tulipalon riskin. (Fraunhofer 

ISE 2018) 

 

4.1.2 Iso-Britannia 

 

Isossa-Britanniassa BRE National Solar Centre:n tekemässä raportissa on tutkittu tulipaloja, 

joissa on ollut osallisena aurinkosähköjärjestelmä. Tutkitut tapaukset ovat tapahtuneet ennen 

vuotta 2017 ja tulipaloissa osallisena olleet järjestelmät sijaitsevat kaikki Isossa-

Britanniassa. Vuonna 2016 Isossa-Britanniassa aurinkosähkön asennettu kapasiteetti oli 

noin 11 gigawattia. (BRE 2017, Irena 2017) 
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Kuvassa 4 on esitetty tulipalojen syttymissyyt komponenttain. Suurin syttymissyy on DC-

kytkin, joka on ollut syynä 39 prosentissa tapauksissa. Seuraavaksi yleisin syttymissyy on 

DC-liitin, jonka osuus on 22 prosenttia. DC-kytkimien ja DC-liittimien määrä on merkittävä. 

Raportin mukaan suuri määrä johtuu komponenttien suunnittelu- tai asennusvirheistä. Eli jo 

suunnitteluvaiheessa komponentiksi on valittu vääränlainen komponentti, tai jos on valittu 

oikeanlainen komponentti niin se on asennettu väärällä tavalla. Invertterien osuus 

syttymissyistä on 16 prosenttia ja DC-kaapelin 9 prosenttia. Yhdeksässä prosentissa 

tapauksissa ei ole ollut mahdollista selvittää tulipalon syttymissyytä. Paneelien osuus 

syttymissyistä on melko pieni vain 5 prosenttia. 

 

Tulipalon syttymissyistä huomataan, että suurin osa syistä on tapahtunut 

aurinkosähköjärjestelmän osissa, joissa kulkee tasavirtaa. Sen osuus on jopa 91 prosenttia. 

Raportissa halutaan erikseen muistuttaa, että  tuloksissa saattaa olla virheitä, koska osassa 

tapauksista ei ole ollut laajaa dataa. (BRE 2017) 

 

 

Kuva 4: Syttymissyyt Isossa-Britanniassa (BRE 2017) 

 

4.1.3 Alankomaat 

 

Alankomaissa TNO:n vuonna 2019 julkaisema raportissa on tutkittu 27 tulipaloa, joissa on 

ollut osallisena aurinkosähköjärjestelmä. Niistä 23 on tapahtunut omakotitaloissa ja loput 

jonkinlaisessa liikekiinteistössä. Alankomaissa on 170000 aurinkosähköjärjestelmää 

asennettuna omakotitaloihin. Näin ollen Alankomaissa syttyy aurinkosähköjärjestelmiin 

liittyvä tulipalo 0.014 prosentin osuudella. Alankomaissa yleisin tulipalon syttymissyy on 

70 prosentin osuudella vääränlaiset tai väärin asennetut liittimet. Raportissa ei erikseen 



19 

 

kerrota, mistä liittimistä on kyse. Lopuiksi syttymissyiksi annetaan kytkentäkotelot, 

ylikuumentuminen ja asennukset syttyvien materiaalien lähelle jokainen 10 prosentin 

osuudella. Ylikuumentuminen voi johtua monesta eri asiasta kuten suunnitteluvirheestä 

esimerkiksi kaapelin tai komponentin alimitoituksen aiheuttamasta kuumentumisesta. (TNO 

2019) 

 

4.2 Tulipalojen syttymissyyt Suomessa 

 

Suomessa aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä tulipaloja ja niiden syttymissyitä ei ole tutkittu 

lähes lainkaan. Suomen sijainnin leveyspiireillä ja sen aiheuttamissa olosuhteissa ei 

juurikaan ole tutkittu tulipalojen syttymissyitä. Suomessa tulipalot kirjataan Pelastustoimen 

resurssi- ja onnettomuustilasto Prontoon. Prontto-järjestelmässä ei ole kirjauskoodia 

aurinkosähköjärjestelmiin liittyville onnettomuuksille ja tulipaloille. Tästä syystä 

aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä tulipaloista on melko vaikeaa saada selkeää 

tilastotietoa. Tietojen laatu ja määrä riippuu ainoastaan tulipalon tietojen kirjaavasta 

henkilöstä. (Kuismanen 2019, Läderberg 2017) 

 

Pronto-järjestelmästä vuosien 2017–2020 saatujen tilastojen mukaan Suomessa oli 

tapahtunut yhteensä 25 tulipaloa, joissa oli ollut osallisena suoraan tai välillisesti 

aurinkosähköjärjestelmä. Kuvasta 5 nähdään tulipalojen jakautuneen niin, että vuonna 2017 

tapauksia oli viisi, vuonna 2018 kahdeksan, vuonna 2019 viisi ja vuonna 2020 seitsemän 

kappaletta. (Pronto 2021) Ennen vuotta 2017 tulipaloja oli sattunut noin 1–2 vuodessa. 

(Läderberg 2017) 

 

 

Kuva 5: Tulipalot Suomessa, joissa on ollut osallisena aurinkosähköjärjestelmä. (Pronto 2021) 
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Pronto-järjestelmään tehtävät kirjaukset ovat kyseisen tulipalojen aikana esimiehenä toimiva 

henkilön vastuulla, tästä syystä esimerkiksi tulipalojen syttymissyiden kuvaus Pronto-

järjestelmissä on laadultaan ja laajuudeltaan hyvinkin erilaisia. Tulipalojen syttymissyiden 

selvittäminen tilastotiedon pohjalta esittäytyi melko hankalaksi, mutta niistä kuitenkin 

saatiin jonkinlainen syttymissyiden jakauma. (Huttu I, ym. 2021) 

 

Tulipalojen ja niiden syttymissyiden ollessa osissa tapauksista melko epäselvät, syttymissyy 

on päätelty parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvassa 6 on jaoteltuna eri syttymissyyt. 

Tilastojen mukaan Suomessa tulipalojen suurin syttymissyy on 32 prosentin osuudella DC-

kaapeli/liitin/kytkin. Tapauksien kuvauksissa ei ollut selkeästi kerrottu tai saatu selville 

tarkkaa syttymissyytä, mutta tulipalon tapauksien tiedoista syttymissyyn sai pääteltyä. 24 

prosenttia tapauksista ei voinut päätellä tulipalon syttymissyytä, joten niiden suuri määrä on 

merkittävä. Seuraavaksi yleisin syttymissyy oli akut. Tilastojen mukaan erityisesti Off-grid 

järjestelmien osuus oli tässä syttymissyyssä todella suuri. Syttymissyiden kirjaajien mukaan 

useimmissa tapauksissa järjestelmät olivat vaikuttaneet maallikon tekemiltä asennuksilta. 

Pienoisjännitteen ollessa tasajännitteellä 120 volttia ja vaihtojännitteellä 50 volttia, 

järjestelmissä jännitteet pysyvät rajojen alapuolella on maallikon laillista tehdä 

sähköasennuksia. Kun sähköasennuksia ei ole tehnyt sähköalan ammattilainen 

asennusvirheiden ja sitä kautta erilaisien onnettomuuksien esimerkiksi tulipalojen ja 

sähköiskun riski kasvaa huomattavasti. Luonnon aiheuttamien tulipalojen ja erityisesti 

salaman iskujen aiheuttamia oli 16 prosenttia. Muihin tutkimuksiin aiheesta verrattuna 

palojen määrä kuulostaa melko suurelta. Salaman aiheuttamissa tapauksissa ei aina syttynyt 

tulipaloa vaan aurinkosähköjärjestelmän komponentteja oli esimerkiksi vaurioitunut iskussa. 

Paneelin ja invertterin syttymissyitä oli kumpaakin yksi tapaus kaikista tulipaloista. (Pronto 

2021) 

 

 

Kuva 6: Syttymissyyt Suomessa (Pronto 2021) 
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Kun poistetaan kuvan 6 ympyrädiagrammista Off-grid järjestelmiin ja sääilmiöihin liittyvät 

syttymissyyt saadaan kuvan 7 mukainen syttymissyiden jakauma. Poistetaan valitut 

tapaukset kuvasta, koska Off-Grid järjestelmien tapauksissa huomattava maallikon tekemien 

asennusten osuus on niin merkittävää, mikä vääristää tilastoa huomattavasti. Kuvasta 7 

huomataan 50 prosentin osuuden olevan DC-liittimien, kaapelien ja kytkimien aiheuttamia 

tulipaloja. Tulipalojen syttymissyiden selvittäminen tilastoista osoittautui hankalaksi, joten 

tällöin sen osuus on huomattava 38 prosenttia. Paneeli ja invertteri on syttymissyynä 

molemmat yhden kerran. (Pronto 2021) 

 

 

Kuva 7: Syttymissyyt Suomessa ilman Off-Grid tapauksia (Pronto 2021) 

4.3 Tulipalojen sammuttaminen 

 

Tulipalotilanteita, joissa on osallisena aurinkosähköjärjestelmä, esiintyy erilaisia haasteita 

turvallisuusasioissa. Tulipalojen sammutustyössä on huomattava sähköiskun vaara, koska 

paneelit tuottavat sähköenergiaa aina niiden altistuessa valolle. AC-puolen turvakytkimen 

asettaminen Off-asentoon ei tee järjestelmää jännitteettömäksi. Tässä tilanteessa paneelilta 

invertterille aina AC-kytkimelle asti kaikki osat ovat vielä jännitteisiä. Yleensä inverttereissä 

on integroituna DC-kytkin, joka katkaisee sähkön syötön invertterille paneeleilta. Kuitenkin 

useissa aurinkosähköjärjestelmissä on lisätty DC-kytkin jollekin näkyvälle paikalle usein 

paneelien läheisyyteen esimerkiksi kattoasennusten tapauksessa katolle. Tämän kytkimen 

kääntäminen Off-asentoon jännitteiseksi jää ainoastaan kytkimen ja paneelin väliset 

komponentit. Paneelien taakse tai välittömään läheisyyteen on mahdollista asentaa 

jännitteen automaattisesti turvalliselle tasolle laskeva DC-optimoija. Optimoija laskee 

jännitteen turvalliselle tasolle aina kun se havaitsee epätavallista toimintaa järjestelmässä. 

Esimerkiksi optimoijan jännitteen laskeminen kytkeytyy päälle silloin kun invertterin 
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sähkön syöttö katkaistaan. Suomessa eri alueiden pelastuslaitoksilla ei ole virallista kantaa 

aurinkosähköjärjestelmän saamisesta jännitteettömäksi, mutta siihen kehotetaan. (SPEK 

2020, Kuismanen 2019, Huttu, ym. 2021) 

 

DC-optimoija lisää DC-liitosten määrää aurinkosähköjärjestelmässä, mikä on yksi 

suurimmista tulipalon syttymissyistä esimerkiksi Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. 

Aurinkosähköjärjestelmän elinkaari voi olla jopa 30 vuotta. DC-optimoija sisältää suuren 

määrän elektroniikkaa. Herkkien elektroniikan komponenttien kestäminen esimerkiksi 

Suomen merkittävästi vaihtelevissa sääolosuhteissa herättää huolta. Vesi-

polymeeriseoksesta valmistettu PVStop-lamauttaja, mikä paneeli pintaan ruiskuttamalla 

estää valon pääsyn paneelin pintaan ja sitä kautta pienentää paneelin jännitteen noin 

muutaman voltin luokkaan. Seos voisi olla mahdollinen ratkaisu saada 

aurinkosähköjärjestelmä jännitteettömäksi, mutta sen käytännöllisyys ei varsinkaan suurien 

järjestelmien tapauksessa ole optimaalinen. (Kuismanen 2019, Fraunhofer ISE 2018) 

 

Ulkomailla erityisesti Yhdysvalloissa on käytössä käsite ”Rapid shutdown”, joka tarkoittaa 

aurinkosähköjärjestelmää, missä järjestelmä kytketään jännitteettömäksi erillisten laitteiden 

avulla. Laitteet kytkevät paneelit jännitteettömiksi, kun AC-puolen syöttö katkaistaan. 

Tallainen laite on esimerkiksi Tigo Energyn valmistama TS4-A-2F. Laite kiinnitetään 

paneelin taakse ja yhteen laitteeseen liitetään kaksi paneelia. Laite on suunniteltu erityisesti 

aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuden näkökulmasta. (Tigo Energy 2020) 

 

Tulipalon sammutustöissä vedenkäytössä pitää huomioida sen sähkönjohtavuus. Jännitteistä 

osaa sammuttaessa vedellä pitää turvaetäisyyden olla kiinteällä vesisuihkulla viisi metriä ja 

sumua tuottavalla suihkulla yksi metri. DC-puolella olevan valokaaren sammuttamiseen 

käytetään sumua tuottavaa suihkua, mikä on sen sammuttamiseen tehokkain keino. Katolle 

asennetuilla järjestelmillä on putoamisen vaara, jos tulipalossa esimerkiksi paneelien 

telineiden kiinnitys pettää. (Fraunhofer ISE 2018, SPEK 2020) 

 

Aurinkosähköjärjestelmissä erityisesti paneeleissa käytettävien materiaalien ja niiden 

palotuotteet ovat ihmiselle ja luonnolle vaarallisia. Materiaalit voivat valua maaperään 

esimerkiksi tulipalon sammutustöissä käytetyn veden mukana ja sekoittaa lähialueen 

ekosysteemin. (Nyman 2019) 

 

Saksalaisen pelastusviranomaisen mukaan suurimpia riskitekijöitä 

aurinkosähköjärjestelmiin liittyvissä tulipaloissa ovat luokiteltu riskin vaarallisuuden ja 

kyseisen riskin ratkaisemiseksi tehtävien toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan 

riskitasoihin. Tasojen havainnollistamisessa on käytetty numeroja kertomaan vaarallisuuden 

määrän. 8–32 on erittäin turvallisuutta vaarantava ja vaatii välitöntä toimenpidettä 

turvallisuuden parantamiseksi, 3–6 on vaarallinen ja tarvitsee toimenpiteitä turvallisuuden 

parantamiseksi ja 1–2 on ei kovin vaarallinen ja vaatii yksittäisen henkilön toimenpiteitä. 

Suurimmaksi riskiksi tulipalojen sammuttamisessa arvioidaan sammutuksen aikana 

tehtävien katon avaamisessa mahdolliset sähköiskut riskitasolla 16. Riskitasolla 8 arvioidaan 

olevan erityisen suuren järjestelmän sammuttaminen ja mahdollisen sähköiskun sattuessa 

todennäköisesti suuremmat terveydelliset vahingot. Riskitaso 4 on annettu mahdollisen 

sammutusveden kautta tapahtuville sähköiskuille. Tulipalon sammuttamisen jälkeisen 

raivaustyön aikana mahdollisille jännitteisille osille altistuminen on arvioitu olevan 

riskitason 16 riski ja aurinkosähköjärjestelmän osien putoamisvaara on arvioitu riskitasolle 

8. Itse pelastusalan ammattilaisen putoamisvaara nähdään kasvavan, kun 
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aurinkosähköjärjestelmä on asennettu katolle sen laitteiden liukkauden takia riskitasolle 12. 

(Fraunhofer ISE 2018)  

 

Saksalaiset pelastuslaitokset eivät vaadi aurinkosähköjärjestelmän saamista tarvittaessa 

jännitteettömäksi. Heidän mukaansa laitteet, joilla järjestelmä tehdään jännitteettömäksi 

voivat vikaantua ja aiheuttaa erilaisia riskejä. Vaikka jännitteettömyys laitteiden avulla 

toteutuisi on silti teoreettinen mahdollisuus, että laitteet eivät toimi oikealla tavalla. Eli toisin 

sanoen pitää aina olettaa järjestelmän olevan jännitteinen ja toimia sen mukaisesti. Joten 

saksalaiset pelastuslaitokset ovat linjanneet, että pelastusalan ammattilaisen tulee toimia 

pelastustöissä aina olettaen aurinkosähköjärjestelmän olevan jännitteinen ja toimia siihen 

liittyvin toimenpitein. Yhdysvalloissa vaaditaan, että järjestelmä on saatavissa 

jännitteettömäksi kymmenessä sekunnissa säädöksien NEC 2017 ja NEC 2020 mukaan. 

Erikseen mainitaan, että vaadittu jännitteettömyys ei poista pelastusalan ammattilaisen 

tarvetta käyttäytyä niin että järjestelmä olisi jännitteinen. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

 

  



24 

 

5. PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

 

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuden parantaminen ei ole kovin yksinkertaista. 

Huomattavin riski aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudelle on inhimilliset virheet. 

Jotkut paloturvallisuuden parantamisen tavat poistavat yhden tai useamman tulipalon riskin, 

mutta saattavat jopa heikentää järjestelmän paloturvallisuutta tarkasteltuna sitä 

kokonaisuutena. Säädösten ja standardien kehittämisellä ja selkeyttämisellä saavutettaisiin 

parannus paloturvallisuuteen. Asennusvirheiden kitkeminen on yksi suurimmista tekijöistä, 

joka parantaa aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta. Erityisesti ammattitaitoisten 

asentajien oikeanlaisilla työkaluilla ja laitteenvalmistajan asennusohjeiden mukaisten 

asennusten tekeminen parantavat paloturvallisuutta merkittävästi. DC-liittimien liitosten 

tekemiseen on olemassa siihen tarkoitettu työkalu, joka poistaisi kytkennän kuivana 

tekemisen ja liittimen suojaamisen kanssa huomattavan määrän liitimestä aiheutuvista 

paloista. Erityisesti DC-liittimien asennukseen on olemassa oma työkalu, jota tulee käyttää. 

Mikäli asennus tehdään käyttämällä jotakin muuta työkalua se heikentää järjestelmän 

paloturvallisuutta merkittävästi. Käytettäessä DC-liittimiä, jotka itse laitteen tai 

komponentin valmistaja on hyväksynyt yhteensopivaksi parantaa huomattavasti liittimen 

paloturvallisuutta. Jos toisiinsa yhdistetyt liittimet ovat erivalmistajien tai kolmannen 

osapuolen mukaan yhteensopiva se ei takaa liittimen tarkoituksen mukaista yhteyttä ja 

tiiveyttä. Moni liitinvalmistaja vaatii, että heidän liittimeensä saa liittää vain heidän oman 

liittimensä tai mahdollisesti itse valmistajan hyväksymän liittimen. Näin ollen niin 

sanottujen kopioliittimien käyttö nostaa tulipalon riskiä. Eri valmistajien DC-liittimiä ei 

tulisi käyttää sekaisin keskenään. (Fraunhofer ISE 2018, TNO 2019) 

 

Aurinkosähköjärjestelmä ei ole täysin huoltovapaa, vaikka sillä sellainen maine onkin. 

Säännöllinen tarkastusten ja huoltojen tekeminen kohentaa järjestelmän paloturvallisuutta. 

Säännöllisiä huoltotehtäviä voi maallikkokin suorittaa. Esimerkiksi invertterin 

jäähdytysjärjestelmään kuuluvien suodattimien puhdistus tai lumen ja lehtien poisto 

paneelien ja muiden laitteiden päältä on maallikon mahdollista suorittaa. Erilaisilla 

tarkastuksilla saadaan poistettua inhimillisten virheiden osuus niin asennus- kuin 

suunnitteluvirheistä. Käyttöönottotarkastuksessa tarkistetaan, että aurinkosähköjärjestelmä 

on säädösten mukainen ja se on sähkö- ja paloturvallinen. Järjestelmän ollessa säädösten 

mukainen pienennetään tulipalon syttymisen riskiä merkittävästi. Määräaikaistarkastuksilla 

poistetaan mahdolliset järjestelmän käyttöiän aikana tapahtuvat kunnon heikentymiset ja 

sääolosuhteista aiheutuvat vahingot. Määräaikaistarkastusta suositellaan tekemään noin joka 

toinen vuosi. Sähköalan ammattilaisen tekemien määräaikaistarkastuksien lisäksi olisi hyvä 

suorittaa silmämääräinen tarkastus tavallista voimakkaampien luonnon aiheuttamien 

sääilmiöiden esimerkiksi myrskyjen jälkeen. Tarkastuksien teettäminen kolmannen 

osapuolen tarkastajalla, joka ei ole ollut järjestelmän suunnittelussa ja asentamisessa mukana 

pidetään hyvänä vaihtoehtona asennus- ja suunnitteluvirheiden kitkemiseen. Näiden lisäksi 

olisi hyvä tehdä ennen aurinkosähköjärjestelmän luovuttamista sen haltialle järjestelmästä 

vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa tarkistetaan koko järjestelmä ja sen asennukset 

silmämääräisesti, tarkistetaan dokumentaatiot ja järjestelmään tehtyjen mittauksien ja testien 

oikeellisuus. Kun vastaanottotarkastus on suoritettu huolellisesti se parantaa järjestelmän 

paloturvallisuutta. (Fraunhofer ISE 2018)  

 

DC-kytkimiä ja sulakkeita tulisi asentaa osaksi aurinkosähköjärjestelmää ainoastaan, jos 

siihen on tarve tai selvittää onko niiden asentaminen erityisen tarpeellista, koska jokainen 

uusi komponentti lisää liitoksien määrää ja heikentää sitä kautta järjestelmän 
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paloturvallisuutta. Myös DC-kytkimien suuri osuus syttymissyynä on merkittävä. Jos DC-

kytkimet ja sulakkeet nähdään tarvittavina komponentteina, tulee varmistaa niiden olevan 

suunniteltu tasavirralle ja toimimaan osana aurinkosähköjärjestelmää. Esimerkiksi 

asentaessa DC-puolelle kytkimen, joka on suunniteltu toimimaan AC-kytkimenä ei se 

katkaise virran kulkua lainkaan, vaikka kytkimen asettaisikin Off-asentoon. (Fraunhofer ISE 

2018, Puro 2021) Usein järjestelmien osiksi asennettavien DC-kytkimien eli niin sanottujen 

palomieskytkimien tilalle olisi mahdollista suunnitella kaapeleiden paloturvallinen reititys 

ja asennus, johon ei ole mahdollisuutta päästä kosketuksiin. DC-kytkimiä suositellaan noin 

vuoden välein kääntelemään kytkimiä useaan kertaan peräkkäin edestakaisin On- ja Off-

asentojen välillä. Tällöin kytkin pysyy toimintakuntoisena ja katkaisee virran kulun 

tarvittaessa. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

Paneelien ohitusdiodien kunto tulisi tarkastaa, jos aurinkosähköjärjestelmä on altistunut 

salaman iskulle. Paneelit, jotka altistuvat usein vahvalle ja terävälle varjostukselle tulisi 

niiden ohitusdiodien kunto tarkastaa määrätyin väliajoin. Ohitusdiodien kunnon 

tarkastukseen käytetään lämpökameraa tai tyhjäkäyntijännitteen mittausta. Paneelien ja 

muiden järjestelmään kuuluvien laitteiden valmistajien asennus- ja turvallisuusohjeita pitää 

noudattaa, jotta aurinkosähköjärjestelmä olisi paloturvallinen ja ylipäätään turvallinen. 

Järjestelmien kattava dokumentointi edesauttaa jo tulipalon sytyttyä pelastusalan 

ammattilaisia sammutustöissä ja mahdollistaa järjestelmän vika- ja huoltotilanteessa 

sähköalan ammattilaisen turvallisen työskentelyn. Mahdollisessa järjestelmän laajennus 

projektin suunnittelussa tulisi pitää erityistä tarkkaavaisuutta laitteiden ja komponenttien 

raja-arvoihin ja erityisesti niiden mahdolliseen ylittymiseen. (Fraunhofer ISE 2018, TNO 

2019) 

 

DC-kaapelien asennuksen lähtökohtana pidetään niiden asentamista palosuojattua 

kotelointia käyttäen niin, että ne ovat koskemattomissa. Jos tätä ei ole tehty tai se ei ole 

mahdollista käytetään laitteita, joilla DC-puolen kaapeleista saadaan osasta tai lähes kaikista 

virran kulku katkaistua. Tähän voidaan käyttää DC-kytkimiä eli niin sanottuja 

palomieskytkimiä, joilla saadaan virran kulku katkaistua kaapeleista kyseiseltä kytkimeltä 

eteenpäin. Paneelien taakse voidaan asentaa erilaisia elektronisia laitteita, jotka katkaisevat 

virran kulun manuaalisesti tai automaattisesti laitteesta riippuen. Näissä pitää muistaa 

liittimien määrän kasvu ja sitä kautta kasvava tulipalon riski. Näillä laitteilla on todettu 

ongelmia niiden normaalissa toiminnassa, eikä niiden toiminnalle ole olemassa kattavaa 

standardisointia.  Valokaari-ilmaisimien käyttö ei ole suositeltavaa, kun vain tiloissa, jotka 

ovat muilta ominaisuuksiltaan palovaarallisia. Ilmaisimesta saadaan paloturvallisuutta 

parantava ainoastaan silloin kuin sen toimintavarmuus on erittäin korkea tai sen 

toimintavarmuuteen voidaan luottaa. Valokaari-ilmaisinta käyttäessä sen tyypin 

valitseminen on tehtävä suurta harkintaa käyttäen. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

Kohteessa aurinkosähköjärjestelmän merkitseminen kyltein, varoitusmerkein ja kohdekortit 

edistävät paloturvallisuutta ja mahdollisia sammutustöitä. Varoituskylttien asentaminen on 

yksinkertainen ja tehokas tapa parantaa aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta. 

Erityisesti järjestelmästä laaditusta kohdekortista on hyötyä pelastusalan ammattilaisten 

saavuttua kohteen sammutustöihin. Kortista pitää saada selville minkälainen järjestelmä 

kohteessa on, eri laitteiden sijainnit ja niiden lukumäärät ja yhteystiedot järjestelmän 

tuntevalle henkilölle. Pelastusalan ammattilaisten perusteellinen koulutus 

aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta ja sen vaarallisuudesta edistäisi erityisesti 

sammutustöissä. Ohje aurinkosähköjärjestelmän tulipalon sammutuksesta on olemassa ja 

käytössä ainakin alueellisesti, mutta sen laajamittainen ja kansallinen käyttö on epäselvää. 
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(Motiva 2021, Kuismanen 2019) Aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät lupa-asioita hoitaa 

rakennusvalvonta. Eri alueilla vaatimuksissa ja toimintatavoissa on suuria eroja. Yleensä 

pienemmät niin sanotut omakotitaloon asennettavat järjestelmät eivät tarvitse lupaa, eikä 

näin ollen tarkastusta tai näkökulmaa viranomaiselta. Pelastuslaitoksilla tai muilla 

viranomaisilla ei ole olemassa yhtenäistä kantaa tai ohjetta, mikä on paloturvallinen 

aurinkosähköjärjestelmä. Näin ollen eri alueiden pelastuslaitoksilla on erilaisia näkemyksiä 

aiheesta. Tämä johtuu osittain pelastusalan organisaatiorakenteesta. Eli käytännössä kaikki 

Suomen pelastuslaitokset ovat omia organisaatioitaan. (Huttu, ym. 2021, Jämsä 2021) 

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuden standardeja ja ohjeistuksia tulisi kehittää. 

Laitteiden maailmanlaajuinen laadunvalvonta ja tiettyjen laitteiden yhtenäinen standardointi 

olisi erityisen tärkeää. (Fraunhofer ISE 2018) 

 

Aurinkosähköjärjestelmien tilastoinnissa on suuria puutteita ja ongelmia. Esimerkiksi 

Suomessa sattuneita tulipaloja, joissa on ollut osallisena aurinkosähköjärjestelmä ei 

tilastoida tai ne tilastoidaan erittäin heikosti. Erityisesti tulipalojen syttymissyitä on hyvin 

vaikea selvittää nykyisten tilastojen pohjalta. Jos tilastoista ei ole mahdollista selvittää 

syttymissyitä, on vaikeaa oppia ja kehittää järjestelmien paloturvallisuutta, jos syttymissyytä 

tai vikatilanteen aiheuttaja ei ole tiedossa. (Pronto 2021, Puro 2021) 

 

Aurinkosähköjärjestelmien, joiden tasajännite ei ylitä 120 voltin jännitettä 

sähköturvallisuuslain mukaan järjestelmän asentajalla ei tarvitse olla oikeuksia tehdä 

sähkötöitä. Esimerkiksi Suomen tulipalotilastoista on tulkittavissa, että merkittävä osa 

tulipaloista Pronto-järjestelmään kirjanneen henkilön mukaan ovat olleet 

maallikkoasennuksiin viittaavia merkkejä. Aurinkosähköjärjestelmien asentajien koulutusta 

erityisesti DC-sähkön käyttäytymisestä tulisi lisätä. Tukes pitää yllä rekisteriä, jossa on 

listattu toimijoita, joilla on lupa tehdä sähkötöitä. (Pronto 2021, Tukes 2021) 

 

Kun aurinkosähköjärjestelmään asennetaan paneelikohtaiset mikroinvertterit jokaisen 

paneelin pohjaan, saadaan paneelilta asti virta kulkemaan vaihtovirtana. Tällöin vähennetään 

merkittävästi tasasähkön aiheuttammia tulipalon riskejä. Virran kulku saadaan tarvittaessa 

esimerkiksi tulipalotilanteessa katkaistua mikroinvertteriin eli käytännössä paneelin 

välittömään läheisyyteen. Elektroniikan toiminnan luotettavuudesta ei ole lainkaan tietoa 

pitkällä käyttöiällä ja rankissa sääolosuhteissa. Mikroinvertterit myös nostavat järjestelmän 

hintaa, koska jokainen paneeli tarvitsee oman mikroinvertterin. (Soleras 2020)  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Virheellisesti asennetut aurinkosähköjärjestelmät eivät ole kovin paloturvallisia Suomessa 

eikä maailmalla. Oikein asennetuissa järjestelmissä ei pitäisi olla paloturvallisuuden 

kannalta suurempaa riskiä kuin muissakaan sähkölaitteissa. Erityisesti järjestelmien 

suunnittelu- ja asennusvirheiden osuus syttymissyistä on hälyttävän suuri. Vaadittavia 

säädöksiä tai ohjeita, miten tehdä paloturvallinen aurinkosähköjärjestelmä ei ole ainakaan 

Suomessa olemassa. Suomessa paloviranomaisella ei ole olemassa ohjetta tai yksiselitteistä 

näkemystä, minkälaiset järjestelmiin liittyvät vaatimukset pitäisi olla. Eri pelastuslaitosten 

näkemykset paloturvallisesta aurinkosähköjärjestelmästä ovat erilaisia ja ne poikkeavat 

toisistaan. Myös eri kuntien rakennusvalvontojen näkemys ja kriteerit, mitä paloturvalliseen 

järjestelmään vaaditaan, on eroja ja se vaaditaanko juuri kyseisen järjestelmän 

paloturvallisuudesta pelastuslaitoksen näkemys ja arvio on erilaisia kriteerejä. Kansallisten 

ohjeiden laatiminen olisi välttämätöntä, jotta vaatimukset olisivat kaikkialla Suomessa samat 

ja yksiselitteiset. Järjestelmien kohdekorttien, dokumentoinnin ja tarkastusten tulisi saada 

pakollisiksi vaatimuksiksi. 

 

Aurinkosähköjärjestelmien tulipalon syttymissyitä ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Melkein 

ainoa maa, jossa niitä on enemmän tutkittu, on Saksa. Saksalaisen Fraunhofer ISE:n tekemät 

tutkimukset ovat lähes ainoat kattavat tutkimukset aurinkosähköjärjestelmien tulipaloista. 

Tutkimuksessa tutkitut tulipalot ovat kuitenkin tapahtuneet jo ennen vuoden 2013 

tammikuuta ja alkuperäinen saksankielinen tutkimus on julkaistu vuonna 2015. Vuoden 

2013 jälkeen järjestelmien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ympäri maailmaa. Silti 

tämän tutkimuksen on edelleen yksi harvoista kattavista tutkimuksista, johon viitataan 

aiheeseen liittyvissä julkaisuissa. Suomessa aurinkosähköjärjestelmiin liittyvien tulipalojen 

tilastointi ja syttymissyiden selvittäminen on huonolla tasolla. Joissain tapauksissa 

syttymissyyksi on ilmoitettu ainoastaan sen olevan aurinkosähköjärjestelmä. Kun 

syttymissyitä ei tutkita tai niitä ei selvitetä, ei ole mahdollisuutta oppia tulipalon syttymiseen 

aiheuttavista tekijöistä ja korjata virheitä tulevaisuudessa. Erityisesti Suomen rankat ja 

vaihtelevat sääolosuhteiden vaikutus järjestelmien paloturvallisuuteen on mysteeri. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän saattamisesta tarvittaessa jännitteettömäksi ei käytännössä 

tämänhetkisellä teknologialla ole riittävällä toimintavarmuudella mahdollista. Elektroniikan 

avulla järjestelmän saa jännitteettömäksi, mutta elektronisten laitteiden 

toimintavarmuudesta ei ole varmuutta. Erityisesti vaadittavan pitkän käyttöiän ja 

vaihtelevien toimintaolosuhteiden vuoksi ei ole varmuutta siitä, että laitteet pysyisivät 

toimintakuntoisena koko järjestelmän käyttöiän. Suomessa syttymissyiden 

maallikkoasennuksista johtuvien palojen osuus pienoisjännitteen rajan alle jäävien Off-grid 

järjestelmien osalta on merkittävä ja vaatisi toimenpiteitä. 

 

Selvästi suurimman riskin aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuudelle aiheuttaa DC-

puolella olevat laitteet ja komponentit. Erityisesti DC-puolen laitteet ja komponentit 

yhdistettynä vääränlaisiin asennustapoihin on erityisen suuri riski järjestelmälle. 

Aurinkosähköjärjestelmien asentajien koulutusta ja tietoisuutta aurinkosähköjärjestelmien 

asennuksissa ja DC-sähkössä ylipäänsä olevista riskitekijöistä pitäisi lisätä. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tässä Kandidaatintyössä tutkittiin aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen liittyviä 

säädöksiä, järjestelmien syttymissyiden tilastoja, pelastusalan ammattilaisen toimintaa 

sammutustilanteessa ja paloturvallisuuden parannuskeinoja.  

 

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä on jonkin verran. 

Erityisesti SFS 6000-7-712 ja IEC 62548 kuvaavat järjestelmien paloturvallisuutta 

kattavasti. SFS-käsikirja 607 antaa hyvän lähtökohdan järjestelmien suunnittelijalle ja 

asentajalle. Aurinkosähköjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja komponenttien valmistajien 

asennusohjeet antavat kattavia ja käytännön ohjeita, miten kyseistä laitetta käytetään osana 

aurinkosähköjärjestelmää niin paloturvallisesti kuin sähköturvallisesti.  

 

Aurinkosähköjärjestelmien syttymissyitä tutkittiin Saksassa, Isossa-Britanniassa, 

Alankomaissa ja Suomessa. Erityisesti Saksassa syttymissyitä on tutkittu kattavammin kuin 

muissa maissa. Kaikkien maiden suurin järjestelmien syttymissyyt ovat DC-puolella olevat 

syyt, kuten DC-liittimet, DC-kytkimet, DC-kaapelit ja Saksassa myös paneelit. Syttymisen 

taustalla on ollut laitteiden asennuksessa ja suunnittelussa tehdyt virheet. Suomessa 

syttymissyiden tulkinnassa on ollut haasteita erityisesti tilastojen laadun ja tilannekuvausten 

erilaisuuden johdosta. Pelastusalan ammattilaisten aurinkosähköjärjestelmiin liittyvien 

palojen sammuttamisessa esiintyy haasteita ja vaaroja vaarallisten jännitteiden takia. 

Sammutustöissä tulisi toimia niin kuin jännitteisten järjestelmien kanssa, vaikka järjestelmä 

olisikin jännitteetön. Jännitteettömyyden saavuttamiseen on teoriassa olemassa tapoja, mutta 

niiden toimintavarmuudesta ei ole tietoa. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän asennuksissa käytettäessä oikeanlaisia asennusmenetelmiä, 

voidaan olettaa riskin tulipalon syttymiselle olevan pieni. Inhimillisten asennus- ja 

suunnitteluvirheiden kitkemisellä paloturvallisuus paranisi huomattavasti. Etenkin laitteiden 

asennuksessa tehtyjen virheiden korjaaminen on huomattava parannus paloturvallisuuteen. 

Myös säädöksiä ja laitteiden valmistajien ohjeita noudattaessa paloturvallisuus kohenisi. 

Erilaisten tarkastusten suorittaminen oikealla tavalla on tärkeää. Suomessa 

paloviranomaisella ei ole yksiselitteistä näkemystä, minkälainen on paloturvallinen 

aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän jännitteettömäksi kytkemisen saavuttamisessa ja sen 

toteuttamisen tavoissa on ristiriitoja eri tahojen välillä. Tulipalojen laajemmalla 

syttymissyiden tutkinnalla saataisiin suurempaa otantaa järjestelmissä olevista riskeistä 

paloturvallisuudelle. Suomen rankoissa sääolosuhteissa syttymissyitä ei ole tutkittu 

käytännössä lainkaan. Järjestelmien asentajien ja pelastusalan ammattilaisten osaamista ja 

tuntemusta järjestelmissä olevista riskeistä tulisi lisätä.  
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