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Voimala – oppimispaketti tukee ilmiöpohjaista opiskelua ja 
omaehtoista tutustumista sähköön ja energiaan. Voimala 
soveltuu peruskoulun viidennestä luokasta yhdeksänteen 
ja tehtäviä on eriytetty kolmeen vaikeusasteeseen. Voimala 
toimii parhaiten, kun ryhmässä on 4–6 oppilasta. Tehtävät on 
jaettu kolmeen osioon:

 Tutustumistehtävät (kaikille)
 Harjoitustehtävät (taso I-II)
 Laskutehtävät (taso III)

Voimala koostuu energian tuotanto- ja kulutuslaitteista. Koko-
naisuutena se muistuttaa hieman sähköverkon ulkopuolella si-
jaitsevan kesämökin aurinkosähköjärjestelmää. Sähköä voidaan 
tuottaa aurinkopaneelilla tai pienestä kammesta itse vääntä-
mällä. Kulutuslaitteina on erilaisia valoja, bluetooth-liitäntäinen 
kaiutin ja USB-virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen. 
Energian varastointia varten on akku, ja eri laitteiden tuottaman 
tai kuluttaman energiamäärän havainnollistamiseen ja mittaa-
miseen on digitaalinen jännite- ja virtamittari.

Voimala toimii kokonaisuudessaan pienoisjännitealueella, eli 
se on sähköturvallinen. Oikosulkutilannetta varten on sulake 
ja Voimalan mukana on kaksi varasulaketta. Voimala ei juuri 
tarvitse ylläpitoa, mutta akkua tulee silloin tällöin ladata. Oh-
jeita huoltoon löydät Voimala-sivustolta www.stekvoimala.fi.

Oppilaiden on hyvä ensin tutustua Voimalan osaluetteloon 
harjoituskirjassa ja perehtyä ”Lue tämä ensin”- osioon, jotta 
vältytään oikosuluilta. Johtimia kytkettäessä on tärkeää, ettei-
vät johdinten virtaa johtavat päät kosketa toisiaan.

Hyvä tapa työskentelyyn on muistiinpanojen tekeminen heti 
alun tutustumistehtävistä lähtien. Muistiinpanoja voi hyvin 
tehdä myös valokuvaamalla.

Hei opettaja,
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Voimalan osat

Voimala - 
kytkentäalusta

Aurinkopaneeli 
johtimin

Harjoituskirja x 2 Opettajan opas

Banaanijohdin x 4

TARKISTA ETTÄ PAKETISTA LÖYTYY:

VARAOSAT JA LISÄTILAUKSET 
Solarvoima Oy, Espoo • voimala@solarvoima.fi 

Latausjohto
puhelimille

Latausjohto
kaiuttimelle

Halogeeni-lamppu LED-Lamppu Sulake x 2

Sähköä 
tuottava veivi 
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TARKISTA ETTÄ PAKETISTA LÖYTYY:

LUE TÄMÄ ENSIN
Kun kytket johtimia, liitä värit oikein päin. 
Punainen johdin liitetään punaiseen terminaaliin, musta 
johdin mustaan. Tasavirran kulkusuunnalla on merkitystä 
(napaisuus). Väärin päin kytkeminen ei ole vaarallista, 
koska useimmissa Voimalan laitteissa on suojadiodit. Näin 
väärä kytkentä ei riko mitään, eikä virta pääse kulkemaan 
väärään suuntaan.  

Varo oikosulkua. 
Kun kytket johtimia, huomioi etteivät johtimien virtaa 
johtavat päät saa osua toisiinsa. Jos vaikkapa johtimen 
toinen pää on kiinni akussa, aiheuttaa toisen pään johtimi-
en yhteen osuminen oikosulun, jolloin akun sulake palaa. 
Voimalassa on muutama varasulake tätä varten. Mikäli 
epäilet että sulake on palanut, vaihda se.

Huolehdi akun latauksesta. 
Tarkista lataussäätimen jännitenäytöstä, että akun lataus 
on vähintään 12 volttia. Ellei ole, akku pitää ladata – joko 
aurinkopaneelin avulla tai ulkoisesta virtalähteestä.

EHJÄ RIKKI
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Perusasiat 
kiteytettynä

Voimala-sivustolla on kolmen animaation sarja sähköstä. 
Animaatiot voi katsoa joko yhdessä tai itsenäisesti, ja 
niihin liittyviä eri tasoisia tehtäviä ja pohdinnan aiheita 

löytyy stekvoimala.fi –sivustolta.

Mistä sähkö tulee? (3:26)
Tarina teinistä teinille tyypillisen ongel-
man äärellä. Samalla käydään läpi mistä 
sähköä syntyy, missä ja miten sitä tuote-
taan ja miten se saadaan tuotua sähkö-
verkkoa pitkin pistorasiaan.

Sähkö pelastaa maailman (2:34)
Huoli ilmastosta on monella suuri. Rat-
kaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
energiantuotantoon ilman fossiilisia polt-
toaineita on kuitenkin tarjolla. Avainase-
massa on päästötön sähköntuotanto.

Sähkö kotona (3:19)
Tarina perheestä, joka saa opetuksen. 
Tulevaisuuden älykäs koti tuottaa itse 
energiaa ja automatisoi energiansäästön. 
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VOIMALAN TEEMATPerusasiat 
kiteytettynä

Sähkön luonne
Sähkö on luonnonilmiö, joka liittyy sähkövaraukseen. Useimmiten kun pu-
hutaan sähköstä, tarkoitetaan itse asiassa sähkövirtaa. Sähkövirta on säh-
kövarauksellisten hiukkasten, useimmiten elektronien liikettä johtimessa. 
Sähkövirran määrittelyyn liittyvät keskeisimmät suureet ovat jännite, vir-
ta, tasa- ja vaihtovirtaisuus sekä vaihtovirran osalta taajuus. 

Miten sähkö liikkuu, johtimet
Sähkövirta tarkoittaa sitä, että elektroneja siirtyy tiettyyn suuntaan esi-
merkiksi sähköjohdossa. Sähkövirta on merkittävä ilmiö, koska se mah-
dollistaa energian siirtämisen kätevästi paikasta toiseen. Eri materiaalit 
ovat joko johtimia tai eristeitä tai jotain siltä väliltä. Esimerkiksi kumi tai 
muovi johtaa sähköä erittäin huonosti (eriste) ja metallit erinomaisesti 
(johdin). Sähköjohdot ovat useimmiten kuparia tai alumiinia. Johtimes-
sa syntyvä häviö perustuu jännitteen pudotukseen, eli osa siirrettävästä 
energiasta muuttuu johtimessa lämmöksi resistanssin vuoksi.

Energia / teho
Energia määritellään usein voiman, kappaleen tai systeemin kyvyksi teh-
dä työtä. Energiaa voi olla varastoituneena eri muodoissa, esimerkiksi 
kännykän akussa tai auton tankissa. Varastoitua energiaa hyödynnetään, 
kun kännykkää käytetään tai autolla ajetaan. Teho taas kertoo, kuinka pal-
jon jostain energialähteestä sillä hetkellä otetaan energiaa. Esimerkiksi 
jos yhden watin tehoista taskulamppua käytetään yhden tunnin ajan, on 
energiaa kulunut yksi wattitunti. 



8 9

Energian muuttuminen muodosta toiseen, energian 
säilymisen periaate
Voimalassa esiintyy energiaa mm. seuraavissa muodoissa:
- liike-energia: kampea pyöritetään, lihasten sisältämä kemiallinen  
 energia muuttuu pyörimisliikkeeksi ja vaihteiston ja generaattorin  
 avulla sähköksi.
 

- aurinkoenergia: aurinkokenno muuttaa valosähköisen ilmiön avulla  
 valoa sähköksi puolijohteessa.

Sähkön varastointi
Sähkön varastointi on hankalaa erityisesti suuressa, valtakunnanverkon 
mittakaavassa. Kännykkään, lamppuun tai sähköautoonkin löytyy hyviä 
varastointimenetelmiä mutta akut eivät ole vielä läheskään riittävän kehit-
tyneitä. Vesivoimalaitoksissa voidaan sähköä ”varastoida” pumppaamalla 
vettä ylös ja sähkön tarpeen tullessa, ajaa sitä voimalaitokseen sähköntuot-
toa varten. Sähköverkolle ominaista onkin, että tuotannon ja kulutuksen 
täytyy olla yhtäsuuret joka hetkellä. 
 
Voimalassa on mukana akku, johon voidaan laskennallisesti varastoida 
27 wattituntia energiaa eli noin kolmen älypuhelimen akun verran. Esi-
merkiksi sähköauto kulkisi tällä energiamäärällä noin 100 metriä ja säh-
köpolkupyörä noin 4 kilometriä.

Tehon mittaaminen
Voimalassa on jännite- ja virtamittarit. Teho (P) voidaan laskea, kun tiedetään 
jännite (U) ja virta (I). Teho on yhtä suuri kuin jännite kertaa virta (P = UI).

Aurinkoenergian tuotantotavat
Aurinkoenergia on uusiutuvaa energiaa, eikä se tuota hiilidioksidipääs-
töjä tai jätettä. Tyypillisesti sähköä tuotetaan generaattorilla pyörimis-
liikkeestä. Aurinkopaneeli eroaa tästä merkittävästi: siinä sähköä tuote-
taan suoraan puolijohteen avulla, ilman liikettä.

Aurinkokenno (joita aurinkopaneelissa on useita) perustuu valosähköi-
seen ilmiöön, joka on tunnettu 1800-luvun alkupuolelta asti. Aurinko-
kennon keksimisen ajankohta voidaan määritellä monella tapaa, mutta 
esimerkiksi vuoden 1878 Pariisin maailmannäyttelyssä oli esillä toimiva 
aurinkokenno. Ensimmäisiä sarjatuotantopaneeleita valmistettiin ava-
ruuskäyttöön jo 1950-luvulla. Silloin yksi watti tuotettuna aurinkopanee-
lilla maksoi 1500 euroa, kun nyt watti maksaa noin 50 eurosenttiä.
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Valo ja erilaiset valolähteet, valotehokkuus
Voimalan mukana on discovalon lisäksi kaksi erilaista lamppua: LED 
ja halogeeni. Ne tuottavat suunnilleen yhtä paljon valoa, mutta LEDin 
teho on 1 watti ja halogeenin 5 wattia. LED on siis viitisen kertaa tehok-
kaampi tuottamaan valoa. Halogeeni tuottaa noin 15 lumenia wattia koh-
den ja LED noin 75 lumenia wattia kohden. Halogeenin tuottama valo 
on useimmiten lämminsävyinen ja spektriltään (taajuuden tai energian 
suhteen jakauma) laaja, eli värien toistokyky on hyvä. LEDien spektri 
taas on yleensä puutteellinen. Voimalan mukana tuleva LED-valo on sä-
vyltään lämmin ja värintoistokyvyltään kohtuullisen hyvä.

Kännyköiden lataus
Kännykän lataaminen vaikkapa aurinkopaneelin avulla on havainnol-
listavaa ja tekee energiasta mielenkiintoista. Kännykän voi liittää myös 
bluetooth-kaiuttimeen.

Sähköturvallisuus
Voimala toimii kokonaisuudessaa turvallisella pienoisjännitealueella. Oi-
kosulkutilanteita varten on sulake. Kodin sähköturvallisuusasioita on hyvä 
käsitellä oppilaitten kanssa ja siihen taustamateriaalia löytyy muun muas-
sa STEKin ja Tukesin verkkosivuilta: 

stek.fi/sähköturvallisuus

stekvoimala.fi/sähköä ilmassa

tukes.fi/toimialat/sähkö/sähkölaitteet
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Mitkä Voimalan osista tuottavat ja mitkä kuluttavat energiaa?

Energiaa kuluttavat lamput, kaiutin ja discovalo. Aurinkopaneelin ja 
veivin avulla taas voi tuottaa energiaa.

Oletko nähnyt osia aiemmin muualla? 

Aurinkopaneeleja voi olla kiinteistöissä, kesämökillä tai omakotitalos-
sa voi olla aurinkovoimala. Kodeissa voi olla kaiuttimia, valaistusta ja 
kännykänlaturi. Autoissa ja esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa ja 
kännykässä on akku.

Mitkä ovat akun ja lataussäätimen tehtävät?

Akku varastoi energiaa, kuten kännykässä tai kesämökin aurinkopa-
neelijärjestelmässä. Voimalan akku on nimelliskapasiteetiltaan 2,3 am-
peerituntia, eli siinä on energiaa noin 25 wattituntia. Vertailun vuoksi: 
kännykän akussa on noin 10 wattituntia energiaa.  
 
Lataussäädin huolehtii, että akun lataus keskeytyy, kun se on täysi. Akkua 
ei tule yliladata, sillä akun kapasiteetti laskee jos ylilataus jatkuu pitkään.

Tutustu Voimalaan vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Käykää ne 
yhdessä  läpi ja varmistakaa vielä, että kaikki muistavat ohjeet johti-
mien kytkemisestä.  

VOIMALAN TEEMAT
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Mitä johtimilla eli banaanijohdoilla tehdään?

Johtimilla kytketään eri laitteita toimimaan tai liitetään vaikkapa aurin-
kopaneeli lataussäätimeen. Esimerkiksi muovi tai kumi johtaa sähköä 
erittäin huonosti (eriste) ja metallit puolestaan erinomaisesti (johdin). 
Sähköjohdot ovat useimmiten kuparia tai alumiinia. Voimalan mukana 
tulee yleisesti käytetyt banaanijohtimet.

Missä olet nähnyt aurinkopaneeleja?

Aurinkopaneelia ei tule sekoittaa aurinkokeräimeen. Aurinkokenno, -pa-
neeli tai -paneelisto tuottaa sähköenergiaa kun aurinkokeräin tai aurinko-
lämpökeräin kerää lämpöenergiaa. Kiinteistöissä käytetään molempia.

Mihin aurinkosähköä käytetään?

Vaikkapa omakotitalossa: auringosta saatua sähköä hyödynnetään samal-
la tavalla kuin verkosta ostettavaa energiaa. Kesämökillä, jota ei ole kyt-
ketty sähköverkkoon, on aurinkopaneeli usein ainoa energialähde. Jotta 
sähköä voidaan käyttää myös silloin kun aurinko ei paista, on järjestelmäs-
sä akkuja, jotka varastoivat sähköenergiaa myöhempää käyttöä varten.

Mitä viime aikoina koulussa oppimaasi voisi kokeilla tämän 
paketin avulla?
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SÄHKÖN TUOTANTO+ +

A

A

B

B

Sähkön tuottaminen veivillä1 TASO:

Kokeile, saatko LED-valon palamaan  
itse veivaamalla:
 

•  Kiinnitä veivin punainen banaanijohdin lampun vieressä  
 olevaan punaiseen reikäterminaaliin 
 (laudan oikeassa yläkulmassa).

• Kiinnitä veivin musta banaanijohdin lampun  
 vieressä olevaan mustaan reikäterminaaliin.

• Liitä lampun kantaan LED-poltin (kuvassa). 

•  Veivaa rauhallisesti myötäpäivään. Jos LED ei syty, 
 irroita lamppu ja kiinnitä se kantaan toisin päin  
 (käännä 180 astetta). 

Miten sähköä voidaan tuottaa?
 

• Katso animaatio ”Mistä sähkö tulee”  
 (www.stekvoimala.fi –sivustolla). 

• Luettele kaikki animaatiosta löytämäsi sähkön  
 tuotantotavat, joissa hyödynnetään generaattoria.

Käsikäyttöinen generaattori eli veivi tuottaa rauhallisesti vei-
vattaessa 5 – 10 voltin jännitteen. Veivin sisällä on vaihteisto, 
jolla kierrosluku saadaan riittävän korkeaksi, jotta generaat-
tori tuottaa sopivaa jännitettä. Veiviä tulee vääntää myötä-
päivään. Väärään suuntaan veivaaminen ei tuota sähköä, 
koska veivissä on sisäinen suojadiodi. Generaattorina vei-
vissä on hiilillä varustettu kestomagneettigeneraattori. LED-
valolla on polariteetti eli virran kulkusuunnalla on väliä. Jos 
lamppu on väärin päin, se ei pala.

Vesivoima, tuulivoima, ydinvoima, hiilivoimalaitos 
sekä muut voimalaitostyypit, joissa poltetaan jo-
tain energian tuottamiseksi.
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SÄHKÖN TUOTANTO+ +

Sähköä aurinkopaneelin avulla 

Sytytä LED-valo aurinkopaneelilla:
 

• Liitä aurinkopaneelin johtimet (punainen ja musta)  
 suoraan lampunkantaan (laudan oikeassa yläkulmassa)  
 ja vaihda kantaan LED-poltin.

• Vie aurinkopaneeli erilaisiin valaisuolosuhteisiin:  
 pimeään, lampun alle, lähemmäs lamppua, ikkunan viereen.

• Miten LED-lamppu reagoi?

• Kokeile saatko myös halogeenivalon palamaan  
 (vaihda se kantaan).

Miten aurinkopaneelin sähköntuotantotapa eroaa 
monista muista sähköntuotantomuodoista?

A

A

B

B

2 TASO:

LED-valo syttyy, kun aurinkopaneelin vie luokkahuonees-
sa olevan valonlähteen lähelle. Myös aurinkoisen kelin 
hajavalo ikkunan vierestä sytyttää LEDin. Halogeenin sy-
tyttämiseksi tarvitaan enemmän energiaa ja se vaatii suo-
raa auringonvaloa (myös ikkunan läpi tuleva valo käy), 60 
watin hehkulampun valon tai tehokkaan halogeenivalon. 
Valon spektrin laajuus on suhteessa valon energiaan. Au-
ringonvalon spektri on laaja ja sillä on suuri energia. Aurin-
gonvalo pystyy sytyttämään halogeenilampun, joka vaatii 
suuremman energian kuin LED. Luokkahuoneen valaisimet 
ovat usein LED-valoja tai loisteputkivaloja. Niiden energia 
on matala ja näin ollen spektrikin on kapea. Tämän vuoksi 
luokkahuoneen valaisimella on hankalaa saada aurinkopa-
neeliin kytketty LED-valo palamaan. 

Aurinkokenno tuottaa suoraan sähköenergiaa valosähköisen 
ilmiön avulla, kun melkein kaikki muut sähköntuotantotavat 
perustuvat pyörimisliikkeeseen ja generaattorin käyttöön.
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SÄHKÖN TUOTANTO+ +

Miten paljon aurinkopaneeli tuottaa 
eri olosuhteissa?
 

•  Liitä akku lataussäätimeen siten että kytket banaani- 
 johdot ensin lataussäätimen ”akku” -terminaaliin,  
 punainen johdin punaiseen, musta mustaan.  
 Kytke vasta sitten johdinten toiset päät akun termi- 
 naaleihin. Varo etteivät johdinten päät kosketa toisiaan,  
 ettet aiheuta oikosulkua.

•  Liitä aurinkopaneeli johtimin jännite- ja virtamittarin  
 “sisään”-terminaaliin. Vie vielä johtimet jännite- ja  
 virtamittarin ”ulos” -terminaalista lataussäätimeen 
   (”sisään”-terminaali). Näin näet jännite- ja virta- 
 mittarilla paneelista lataussäätimeen menevän virran  
 ja jännitteen. Kertomalla nämä luvut keskenään, saat  
 tietää tehon. (P = UI eli teho on jännite x virta).

•  Vie aurinkopaneeli lähelle valaisinta. Kokeile myös muita  
 erilaisia valonlähteitä, esimerkiksi tehokasta halogeeni-  
 tai hehkulamppua tai suoraa auringonvaloa. Mikä on  
 tuotantoteho eri olosuhteissa? Tee tuloksista taulukko.

Kun aurinkopaneeli tuottaa, palaa lataussäätimessä valo ja 
akun jännite hitaasti nousee.

3
TASO:
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SÄHKÖN KULUTUS

Aurinkopaneelin kytkeminen Voimalaan
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SÄHKÖN TUOTANTO+ +

Aurinkopaneelista saadaan suurin tuotanto, kun aurinko 
paistaa siihen esteettömästi. Puolijohteiden sarjaankytken-
nän vuoksi pienikin varjostus pudottaa tehoa merkittävästi. 
Aurinkopaneeli tuottaa aina sähköä, kun siihen osuu valo. 
Tuotanto kuitenkin vaihtelee rajusti valaisuolosuhteiden mu-
kaan. Hämärässä tai pilvisellä säällä tuotanto on vähäistä 
verrattuna täysin aurinkoiseen säähän. Tuotanto vaihtelee 
myös suunnan mukaan: paneelista saadaan eniten tuotan-
toa, kun se on kohti aurinkoa ja esteenä ei ole varjoja. 

LED-lamppu on hyvin energiatehokas. Se tuottaa valoa vii-
tisen kertaa tehokkaammin kuin vanhanaikainen halogee-
nipoltin. Halogeenin sytyttämiseksi tarvitset hyvin voimak-
kaan valonlähteen: esimerkiksi 100 wattisen hehkulampun 
tai suoraa esteetöntä auringonvaloa. 

Kun aurinkopaneeli tuottaa, palaa lataussäätimessä 
”charge”-valo ja akun jännite hitaasti nousee. Jännitteen 
näet lataussäätimen näytöstä. Akku on täysi, kun jännite 
on noin 14 volttia. Tälläinen kytkentä vastaa kesämökin au-
rinkovoimalaa: paneeli lataa akkua, lataussäädin huolehtii 
että akkua ei ladata liikaa ja sähköä kulutukseen otetaan 
akusta, kun sitä tarvitaan. Akku mahdollistaa, että sähköä 
saadaan myös silloin, kun aurinko ei paista.

Miten paljon aurinkopaneeli tuottaa 
eri olosuhteissa?3
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Aurinkopaneeli

Valonlähde

Puolijohteen rajapinta
(PN-liitos)

Syntyy elektroni-
aukko -pareja +- ++

-

+

- -

+

-

Aurinkopaneelin toimintaperiaate
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Paljonko erilaiset laitteet kuluttavat
energiaa? Kokeillaan! 

Kun kytket johtimia, muista varoa etteivät niiden virtaa johtavat päät 
pääse koskettamaan toisiaan. Liitä laitteiston akku jännite- ja virta-
mittariin siten, että kytket ensin banaanijohtimet jännite- ja virtamit-
tarin ”sisään” -terminaaleihin ja vasta sitten akkuun. Liitä vuorotellen 
erilaisia kulutuslaitteita jännite- ja virtamittarin ”ulos”-terminaaliin.  
Näin näet sekä virran että tehon, jonka laite vie akusta. 

Laitteita, joita voit kytkeä terminaaleihin, ovat discopallo, kaiutin, 
LED- ja halogeenivalo sekä kännykänlaturi. Kirjaa ylös lukemat ja 
tee taulukko. Tehon watteina saat selville kertomalla jännitteen ja 
virran keskenään.

4 TASO:

Kulutuslukemista voi tehdä vaikkapa taulukon:

Mukaan voi listata Voimalassa olevia sekä luokkahuoneesta 
löytyviä laitteita. 

Laite Kulutusteho Kulutus vuodessa Sähkön koko-
naishinta

Kustannus, jos 
laite toiminnas-
sa koko vuoden

NÄIN KÄYTÄT KAIUTINTA
Kytke ensin Voimalan oikeassa alakulmassa oleva laturi käyttöön. 

Liitä siitä banaanijohtimet jännite- ja virtamittarin ”ulos” -terminaa-
leihin. Kun laturissa palaa valo, liitä latausjohto laturista kaiutti-

meen. Laita kaiuttimen virta päälle. Kun kaiuttimen värivalot pala-
vat, etsi omalla kännykälläsi bluetooth-laite nimeltä ‘BT SPEAKER’ 
ja yhdistä siihen. Näin voit soittaa omaa musiikkiasi kaiuttimesta. 

Muista myös sammuttaa kaiutin käytön jälkeen.
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Aurinkoenergiajärjestelmä
Paketin komponenteilla voit rakentaa pienen aurinkovoimalan joka so-
veltuu kesämökkikäyttöön. Aurinkovoimalassa on paneeli, lataussäädin, 
akku ja kulutuslaitteita. Kytke aurinkovoimala toimintaan: 

• Liitä ensin akku lataussäätimeen, jotta säädin saa käyttöjännit- 
 teensä ja toimii oikein. Mustat johtimet menevät mustiin terminaa- 
 leihin ja punaiset punaisiin. Kytkettäessä varo, etteivät johdinten  
 päät osu toisiinsa.

• Liitä sen jälkeen aurinkopaneeli lataussäätimeen (aurinkopaneelista  
 tulevat johtimet lataussäätimen ”sisään”-terminaaliin, musta mustaan 
 ja punainen punaiseen). Liitä sitten jännite- ja virtamittari lataussää- 
 timeen (johtimet mittarin ”sisään”-terminaalista lataussäätimen ”ulos”  
 -terminaaliin). Tämän jälkeen voit liittää kulutuskohteita jännite- ja  
 virtamittarin ”ulos” -terminaaliin. Näin voit tarkastella  kulutusta  
 samalla kun aurinkopaneeli tuottaa energiaa akkuun. Akun jännite  
 vaihtelee tuotannon ja kulutuksen aikana. Seuraa, mitä jännitteelle  
 tapahtuu, kun viet paneelin erilaisiin valaisuolosuhteisiin tai kun  
 kulutukseen liitetään erilaisia laitteita (esimerkiksi paketissa  
 olevat kaiutin, LED-valo, halogeenivalo, kännykänlaturi, discovalo).

Akun jännite vaihtelee tuotannon ja kulutuksen aikana. Seuraa, mitä 
jännitteelle tapahtuu, kun viet paneelin erilaisiin valaisuolosuhteisiin 
tai kun kulutukseen liitetään erilaisia laitteita (kaiutin, LED-valo, ha-
logeenivalo, kännykänlaturi, discovalo).

Pohdi ryhmässä, mitä muita sähkölaitteita voisi olla tarpeen käyttää 
kesämökillä. Mitkä niistä on sellaisia, jotka toimisivat rakentamasi 
aurinkovoimalan avulla?

5 TASO:

Voimalan avulla toimisi kesämökin sähkölaitteista valaistus, radio, 
kännykänlataus. Tv ja kannettavan tietokoneen lataus toimisi rajoite-
tusti, jos sarjaan liittäisi verkkosähköä tuottavan invertterin.
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1. Discopallot pyörimään veivillä
 

Ravintolayrittäjä sai idean sähköomavaraiseksi discoksi. Sinne tulisi 
20 discopalloa ja äänentoisto, joka tarvitsee keskimääräisenä tehona 
200 wattia. Kuinka monta veiviä yrittäjä tarvitsee? Veivi tuottaa kor-
keintaan saman verran kuin tyypillisen älypuhelimen laturi kuluttaa 
eli yhden ampeerin viiden voltin jännitteellä.  Kännykän akussa on 
noin 10 wattituntia energiaa. 

Discopallo kuluttaa noin yhden watin ja veivillä pystyy tekemään 
noin viisi wattia. Veivejä tarvitaan siis 220W/5W eli 44 kappaletta. 

Laske kuinka kauan pitäisi veivata, jotta tyhjä kännykän akku 
tulee täyteen?

Kaksi tuntia. 10Wh / 5W = 2h

2. Aurinkopaneelin tuotanto
 

Kirjaa ylös eri valonlähteistä tulevat teholukemat ja hyödyntäen 
aurinkoa tai voimakasta pöytälamppua (halogeeni tai hehkulamp-
pu) kirjaa ylös tuotantoteho, kun paneelin kulma suhteessa va-
lonlähteeseen muuttuu. Vaihda kulmaa kymmenen asteen välein 
90…80…10…0 astetta. Piirrä tästä kuvaaja. Jos teho saa vaihdella 
suurimmasta lukemasta 30 prosenttia, mikä on käytettävissä ole-
va asennuskulman alue?  

Kauanko tyhjän akun kestää täyttyä täydellä auringonpaisteella? 
(paneelin nimellinen teho on 10 wattia, akun tiedot: 12V 2,3 Ah). 

Suurin tuotantoteho (virta) saadaan kun paneeli on suoraan kohti 
aurinkoa, joka paistaa esteettömästi pilvettömältä taivaalta. Saatava 
teho voi vaihdella esimerkiksi seuraavasti:
Suoraan kohti aurinkoa: 6 wattia
10 astetta sivuun: 5,8W
20 astetta: 5,3W
30 astetta: 4,3W
40 astetta: 2,8W
50 astetta: 1,5W
60 astetta ja enemmän sivulla: 0 wattia

TASO:
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4. Kuinka kauan discopallo pyörii?
 

Kuinka kauan Voimalan mukana tulevalla akulla voi käyttää disco-
valoa, jos oletetaan, että akku on täysi? (akun tiedot: 12V 2,3Ah)

12v x 2,3Ah / 1W= 27,6 tuntia.

3. Aurinkokennon hyötysuhde
 

Käytä voimakasta valonlähdettä (suora auringonpaiste, hehkulamppu 
tai halogeeni). Mikä on kokonaishyötysuhde, eli montako prosenttia 
valonlähteen käyttämästä sähkötehosta siirtyy akkuun? Huomaa, 
että merkittävä osa valosta menee muualle kuin paneeliin.  

Jos aurinko paistaa esteettä, paneelin hyötysuhde lasketaan 
seuraavasti:  
 
• Yhdelle neliölle tulee noin 1000 wattia per neliö tehoa auringosta
 

• Laske paneelin pinta-ala
 

• Katso jännite- ja virtamittarista paneelin tuotantotiedot ja laske teho
 

• Laske hyötysuhde hyödyntäen näitä tietoja.

Paneelin pinta-ala 24 x 26cm =noin 0,06 neliötä
10 wattia tälle pinta-alalle tarkoittaa 10W x 1M^2/0,06M^2 = 166W 
per neliö 166W / 1000W = 16 prosenttia.
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5. Aurinkosähköä kerrostaloon
 

Kerrostalohuoneisto kuluttaa noin 2500 kilowattituntia sähköä vuo-
dessa. Kuinka monta 10 watin aurinkopaneelia tarvittaisiin, jos tuo-
tanto halutaan kattaa kokonaan aurinkopaneeleilla? 

Vuodessa on 8760 tuntia. 2500 kWh on 2500 000 wattituntia. 
Yksi 10 watin paneeli tuottaa vuodessa: 8760h x 0,11 x 10W eli 
9636 wattituntia eli 9,6 kilowattituntia. Koko kulutuksen katta-
miseksi tarvitaan siis 2500 000Wh / (8760h x 0,11 x 10W) = 259 
kappaletta 10 watin paneeleita.

Oletetaan että aurinkopaneelin kapasiteettikerroin on 11 prosent-
tia, eli se tuottaa laskennallisesti 11 prosenttia ajasta (koko vuoden 
ajalta tarkasteltuna) nimellistehonsa eli 10 wattia. Kiinteistökäytös-
sä käytetään noin 250 watin tehoisia paneeleita, kuinka monta niitä 
tarvittaisiin, jotta vuosituotanto vastaa kerrostalohuoneiston säh-
könkulutusta (2500 kilowattituntia)?

Noin kymmenen kappaletta (259 x 10W / 250W = 10,36 kpl)
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6. Aurinkovoimalan mitoittaminen 
 

 

Mitoita oikeankokoinen aurinkovoimala kesämökille  
käyttäen seuraavia tietoja:
 

• Mökillä käytetään valaistusta 5 tuntia päivässä, teho 20 wattia
 

• Lisäksi mökillä on jääkaappi, joka kuluttaa vuorokaudessa  
 50 ampeerituntia (12 volttia)
 

• Siellä ladataan kännykkä kerran päivässä, energiasisältö 10 wattituntia
 

• Oletuksena on, että 100 watin paneeli tuottaa noin 400  
 wattituntia vuorokaudessa. Montako paneelia tarvitaan?
 

Järjestelmän tulee toimia 3 päivää akuston energialla. Akun ka-
pasiteettia mitataan ampeeritunneissa ja energiasisältö lasketaan 
kertomalla jännite (12v) ja ampeeritunnit keskenään. Kuinka monen 
ampeeritunnin akku järjestelmään tarvitaan?

Tarve vuorokaudessa
Valaistuksen kulutus: 5h x 20w = 100 wattituntia (Wh)
Jääkaappi: 12V x 50Ah = 600 wattituntia
Kännykkä: 10 wattituntia
Yhteensä: 710 wattituntia
Paneelien tarve: 710/400 Wh= 1,7 kappaletta eli kaksi paneelia. 
Akun tarve: 3 x 710Wh / 12V = 177 ampeerituntia (Ah). 
Näin mitoitettu aurinkovoimala vastaa aika hyvin tyypillistä  
kesämökkijärjestelmää.



Lisää tehtäviä ja huolto-ohjeet löydät Voimalan verkkosivuilta

stekvoimala.fi


