
Sähkön
pientuottajaksi

MIKROTUOTANNON
LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Mikrotuotannon aloittajan
muistilista

1. 
Ennen laitteiston hankintaa selvitä rakennusvalvonta-
viranomaiselta, tarvitseeko tuotantolaitos rakennus-

tai toimenpideluvan.

2.
Ota yhteyttä Savon Voima Verkko Oy:n

liittymäpalveluun.
Saat neuvoja ja opastusta laitteiston suunnitteluun,

asennukseen, verkkoon kytkentään, sähkönmittaukseen
ja tarvittaviin sopimuksiin liittyen.

3.
Pyydä kirjalliset tarjoukset tuotantolaitteiston

toimituksesta.

4.
Tee kirjallinen hankintasopimus valitsemasi

toimittajan kanssa.

5.
Tee sopimus sähköntuotannon ylijäämäsähkön

sähköverkkoon siirrosta Savon Voima Verkon kanssa.
Sopimus tehdään aina, kun jakeluverkon rinnalle

kytketään omaa sähköntuotantoa.

6.
Tee sähköntuotannon ostosta sopimus

haluamasi sähkönmyyjän kanssa.

7.
Varmista, että saat riittävän käytönopastuksen ja

ohjeet laitteiston toiminnasta ja käytöstä.

8.
Ilmoita tai pyydä edustajaasi ilmoittamaan sähkön-

tuotantolaitoksen tiedot Savon Voima Verkolle mikro-
tuotannon yleistietolomakkeella sekä toimita laitteiston 

käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta kopio.
Tarkistamme laitteiston jakeluverkkoon kytkettävyyden 
annettujen tietojen ja laaditun käyttöönottotarkastus-

pöytäkirjan perusteella. Ohjelmoimme sähkönmittauksen
kaksisuuntaiseksi ja annamme laitteistolle

verkkoonkytkentäluvan.

Savon Voima Verkko Oy
LIITTYMÄPALVELU

p. 017 224 300
pientuotanto@savonvoima.fi

www.savonvoima.fi



Sähkön mikrotuotannon
liittäminen

Sähkön mikrotuotannolla tarkoitetaan enintään
100 kVA:n pientuotantoyksikköä, jonka tuotanto on

tarkoitettu ensisijaisesti kohteen omaan käyttöön ja
mahdollinen ylijäämäsähkö siirretään

yleiseen sähkönjakeluverkkoon.

Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia ovat kotitalouksien
ja yritysten omaan sähköjärjestelmään liitetyt

aurinko- ja tuulivoimalaitokset sekä pienet
vesivoima- ja biopolttolaitokset.

Mikrotuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon
Tuotantolaitoksen liittämisestä sähköverkkoon sovitaan
sähkönjakeluverkon haltijan kanssa. Ennen tuotantolaitoksen
käyttöönottoa asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle
laitosta koskevat tiedot, jotta liittäminen voidaan tehdä luo-
tettavasti ja turvallisesti. Laitoksen rakentaminen ja siihen 
liittyvät sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Sähköasennustyön 
saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Mikrotuotantolaitos tulee liittää kiinteistön sähköverkkoon 
kiinteästi tai puolikiinteästi. Yksivaiheisena liitäntäteho saa 
olla enintään 3,7 kVA (16 A).

Tuotannon sähköliittymä
Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan 
sähköliittymään tai rakentaa sitä varten oma liittymä. Tuo-
tantolaitoksen sähköteho määrää sähköliittymän koon. Jos 
olemassa olevan sähköliittymän koko ei riitä tuotantolaitok-
sen tarpeisiin, liittymää pitää suurentaa.

Tuotantolaitoksen käyttöönotto
Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä sähköverkkoon sen jälkeen, 
kun laitteiston haltija tai hänen edustajansa (esimerkiksi 
sähköurakoitsija) on toimittanut verkonhaltijalle tuotanto-
laitteiston tiedot ja kopion käyttöönottopöytäkirjasta sekä 
verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan.

Energian mittaus
Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty sähkö pitää mitata 
erikseen. Mittaukseen käytetään kaksisuuntaista etäluetta-
vaa tuntimittausta. Mittalaitteen asennus ja /tai ohjelmointi 
kuuluvat jakeluverkonhaltijalle.

Sopimukset ja toiminta markkinoilla
Tuotannon liittämisestä ja ylijäämäsähkön siirrosta jakelu-
verkossa tehdään aina verkonhaltijan kanssa sopimus.
Sähkömarkkinoille myytävälle sähkölle tulee olla ostaja,
joka on yleensä asiakkaan sähkönmyyjä.

Sähkön mikrotuotannon verotus

Sähköverotus | Itse tuotetusta ja omassa taloudessa käyte-
tystä sähköstä ei mene siirtomaksua eikä sähköveroa.

Tuloverotus | Verohallinnon 17.9.2014 julkaiseman ohjeen 
mukaan kotitalouden ensisijaisesti omiin tarpeisiin tuotta-
ma sähkö on verovapaata. Mahdollinen ylijäämäsähkön 
myyntitulo sen sijaan on ansiotuloa. Verohallinnon tulkinnan 
mukaan verotettavaa ansiotuloa ei käytännössä kuitenkaan 
synny, mikäli myydyn sähkön määrä on verovuoden aikana 
ostetun sähkön määrää pienempi. Ohjeessa ei oteta kantaa 
sähköntuotannon ja myynnin verotukseen elinkeinotoimin-
nassa tai maataloudessa.

Omakotitaloon asennettavan
aurinkosähköjärjestelmän
periaatekuva

1. Aurinkopaneelit (kennot)
2. Liitäntärasia
3. Invertteri (vaihtosuuntaaja)
4. Erotuskytkin (turvakytkin)
5. Talon ryhmäkeskus
6. Talon sähköpääkeskus, jossa
 sijaitsee sähkön mittaus
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