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Aurinkosähkön liittäminen 
verkkoon



Carunalla on 672 000 asiakasta ja jaamme sähköä 
1,5 miljoonalle suomalaiselle

Asiakasmäärät sekä pien- ja 
keskijänniteverkon pituus alueittain

Uusimaa & Häme

346 000
asiakasta

25 300
km

Joensuu

37 000
asiakasta

1 400
km

Pohjois-Pohjanmaa
& Lappi

35 000
asiakasta

10 300
km

Satakunta, 
Etelä-Pohjanmaa 

& Pohjanmaa

94 000
asiakasta

17 000
km

Varsinais-Suomi

160 000
asiakasta

29 100
km
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Sähkö pitää arjen vauhdissa aina vain varmemmin

20 %
suomalaisista kodeista ja

yrityksistä saa sähkönsä Carunalta

672 000
asiakasta — ja luku kasvaa

426 M€
Liikevaihto

(2017)

2 000
ammattilaista töissä Carunan

projekteissa eri puolilla Suomea

280
carunalaista työntekijää

Carunan omistavat 
Elo 7,5 %, Keva 12,5 %, OMERS 

Infrastructure 40 % ja First State 
Investments 40 %

Noin 85 000 km
on koko verkkomme pituus —

se yltäisi kahdesti maapallon ympäri

277 M€
investoinnit sähköverkkoon

(2017)

Vuonna 2028 
asiakkaillamme on entistä luotettavampi 
verkko myös kaikkein haasteellisimmissa 

sääolosuhteissa
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Aurinkosähköjärjestelmien tuotantoteho Carunan verkkoalueella [MW]
Aurinkosähköjärjestelmien lukumäärä Carunan verkkoalueella [kpl]
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Carunan verkkoalueella huhtikuussa 2018:
2593 aurinkosähkötuottajaa ja 20 MW tuotantotehoa

Pohjoisimmat verkkoalueet
184 aurinkosähkötuottajaa 
1 MW tuotantotehoa

Eteläisimmät verkkoalueet
2409 aurinkosähkötuottajaa 
19 MW tuotantotehoa

Tuusulassa:
69 aurinkosähkötuottajaa 
480 kW tuotantotehoa
(vastaa noin 19 sähkölämmitteisen 
omakotitalon vuosikulutusta)
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Aurinkosähköstä innostuneimmat paikkakunnat
Luvut perustuvat Carunalle ilmoitettuihin aurinkosähköjärjestelmiin
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Näin autamme sinut alkuun
 Energiaseurantapalvelussamme näet kotisi sähkön 

kulutuksen tunnin tarkkuudella:    
caruna.fi/energiaseuranta

 Kun syötät aurinkolaskuriimme arvion kotisi sähkön 
vuosikulutuksesta, saat suuntaa-antavan arvion sopivan 
kokoisesta aurinkosähköjärjestelmästä: 
caruna.fi/aurinkolaskuri

 Tutustu tyytyväisten asiakkaidemme kokemuksiin: 
caruna.fi/uutishuone Artikkelit, Aiheena Aurinkoenergia
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Aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisen apuna 
Carunan energiaseurantapalvelu

Ota energiaseuranta käyttöösi: 
caruna.fi/energiaseuranta
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Aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisen apuna 
Carunan Aurinkolaskuri

Carunan Aurinkolaskuri:
caruna.fi/aurinkolaskuri
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Sähköturvallisuuden kannalta olennaiset edellytykset kodin 
aurinkosähköjärjestelmän liittämiselle sähköverkkoon

 Invertteri eli vaihtosuuntaaja muuttaa aurinkopaneelien tuottaman 
tasasähkön (DC) verkkokelpoiseksi vaihtosähköksi (AC) ja huolehtii 
sähköverkon suojauksesta
– Invertterin suojausasettelujen tulee noudattaa joko mikrotuotantostandardin 

SFS-EN 50438 Suomen arvoja tai saksalaisen standardin VDE-AR-N 4105 2011-8 
arvoja (laitetoimittaja/sähköasentaja pitää huolen oikeasta suojausasettelusta)

– Sähkökatkon sattuessa invertteri lopettaa automaattisesti aurinkoenergian 
tuottamisen, jottei verkkoon synny takasyöttövaaraa

 Lukittavalla vaihtosähköpuolen (AC) turvakytkimellä 
aurinkosähköjärjestelmä on mahdollista erottaa sähköverkosta 
– Sähköturvallisuusmääräyksistä johtuen Carunalla tulee olla vapaa pääsy 

turvakytkimelle (asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle)

– Huom. Turvakytkin ei katkaise/erota paneeliketjujen jännitettä

 Kyltti sähkökeskuksella varoittaa takasyöttövaarasta ja opastaa 
aurinkosähköjärjestelmän irtikytkemisestä
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Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto 
 Asennuksesta vastaava sähköasentaja lähettää 

aurinkosähköjärjestelmäsi tiedot meille Carunalle

 Varmistettuamme tietojen olevan kunnossa, annamme 
sähköasentajalle luvan ottaa aurinkosähköjärjestelmä 
käyttöön

 Myös sinä saat meiltä tekstiviestillä tiedon 
käyttöönottoluvasta ja tuotantokäyttöpaikan tunnuksen

 Sähkömittaria ei tarvitse vaihtaa, vaan aktivoimme kotisi 
sähkömittarille etäyhteydellä kaksisuuntaisen 
sähkönmittauksen, minkä myötä sähkömittari mittaa 
jatkossa myös Carunan verkkoon syöttämäsi 
aurinkoenergian
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Tervetuloa aurinkoenergian tuottajaksi 
Carunan verkkoon
 Muutama päivä käyttöönottoluvan jälkeen postitamme 

sinulle vahvistuksen tuotannon sähköverkkosopimuksesta

 Emme veloita sinulta tuotannon siirtomaksua Carunan
verkkoon siirtyvästä aurinkoenergiasta

 Sinun ei myöskään tarvitse maksaa sähköveroa 
tuottamastasi aurinkoenergiasta
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Muistathan ilmoittaa meille aurinkosähköjärjestelmäsi 
mahdollisista muutoksista! Ilmoittamisen arvoisia asioita 
ovat mm. aurinkopaneelien määrän kasvattaminen, 
invertterin vaihtaminen tai akuston asentaminen.



Ei haittaa vaikket käyttäisi kaikkea 
aurinkoenergiaa kodissasi
 Saat hyödynnettyä tuottamaasi aurinkoenergiaa parhaiten, 

kun ajoitat sähkökäyttösi aurinkopaisteeseen, esimerkiksi 
ajastamalla lämminvesivaraajan toimimaan kesäpäivisin

 Jos aurinkopaneelisi tuottavat sähköä hetkellisesti 
enemmän kuin kotisi kuluttaa, sinulta ylijäävä 
aurinkoenergia siirtyy Carunan verkkoon

 Tee sähkönmyyjän kanssa sopimus ylijäävän 
aurinkoenergian myymisestä ottamalla yhteyttä nykyiseen 
sähkönmyyjääsi tai vertailemalla vaihtoehtoja 
Energiaviraston sahkonhinta.fi palvelussa

 Kun sopimus sähkönmyyjän kanssa on kunnossa, Carunan
verkkoon siirtyvän aurinkoenergian mittaustieto päivittyy 
nähtävillesi Energiaseurantapalveluun: 
caruna.fi/energiaseuranta
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Carunan verkkoon siirtyvä aurinkoenergia tunnin 
tarkkuudella energiaseurantapalvelussa
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Hyödylliset linkkimme ja yhteystiedot Carunalle
 Sähkönmittaustiedot Energiaseurantapalvelussa: caruna.fi/energiaseuranta

 Aurinkolaskuri järjestelmän mitoittamisen apuna: caruna.fi/aurinkolaskuri

 Asiakkaidemme kokemuksia: caruna.fi/uutishuone (valitse Artikkelit ja Aurinkoenergia)

 Pientuotannon nettisivumme: caruna.fi/oma-sahkontuotanto

 Teknistä tietoa sähköntuotannosta: caruna.fi/urakoitsijat/urakoitsijaohjeet

 Yleistietolomake sähköasentajan käyttöön: caruna.fi/urakoitsijat/tayta-yleistietolomake

 Asiakaspalvelumme tavoitat arkisin klo 8—16 numerosta 0200 23222 (pvm/mpm)

 Tavoitat meidät myös verkkosivujemme chatista, Facebookista       ja Twitteristä

 Sähköpostikanavamme aurinkosähköön liittyvissä kysymyksissä: tuotantokyselyt@caruna.fi
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Motivan Aurinkosähköä kotiin 
-kampanja kokoaa 
”avaimet käteen” tarjouksia 
aurinkosähköjärjestelmistä. 
Tutustu yrityksiin, vertaile 
järjestelmien tietoja ja pyydä 
tarkennettu tarjous 
omaan kotiisi! 
Tarjoukset ovat voimassa 
8.6.2018 saakka.



Antaa paistaa!
Tiia Selonen
Palvelupäällikkö, pientuotanto

tiia.selonen@caruna.fi

044 0214 505

caruna.fi
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