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1. TASAVIRTA
• Virtapiiri löytyy kaikista sähkölaitteista ja sitä havainnollistetaan 

kytkentäkaaviolla. 

• Kytkentäkaaviossa komponentteja yhdistetään vaaka- tai pystysuorilla 
viivoilla, jotka kuvaavat johtimia.

• Jokaisella komponentilla on oma piirrosmerkki. (Maol s. 99-100)



• Yksinkertaisessa virtapiirissä on esim. paristo ja siihen liitetty lamppu.

• Lampun navat liitetään johtimilla pariston napoihin, joita sanotaan plus-

ja miinusnavoiksi.

• Pariston napojen välinen jännite aiheuttaa suljettuun virtapiiriin sähkövirran.

• Napojen välinen jännite syntyy pariston sisällä tapahtuvien kemiallisten 

reaktioiden seurauksena.



SÄHKÖVIRTA

• Sähkövirta on SI-järjestelmän 
perussuure, joka tunnus on I ja 
yksikkö ampeeri (A).

• Sähkövirran suunta virtapiirissä on 
plusnavasta miinusnapaan 
jännitelähteen ulkopuolella.

• Sähkövirta voi olla tasavirtaa (DC) 
tai vaihtovirtaa (AC).

• Sähkövirta on sähkökentän 
aiheuttamaa elektronien liikettä:



• Sähkövirran mittaamiseen käytetään virtamittaria,

joka kytketään sarjaan komponentin kanssa. 

• Kirchhoffin I laki:

Virtapiirissä haarautumaan tulevien sähkövirtojen 

summa on yhtä suuri kuin haarautumispisteestä 

lähtevien sähkövirtojen summa.

𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼3 + 𝐼4 + 𝐼5



2.TASAJÄNNITE

• Paristojen sarjakytkennässä erimerkkiset navat yhdistetään toisiinsa.

• edellisen miinusnapa seuraavan plusnapaan

• jännite kasvaa (2x 1,5V = 3V jne.)

• lamppu palaa kirkkaammin



• Paristojen rinnankytkennässä plusnavat yhdistetään toisiinsa ja 

miinusnavat toisiinsa

• paristot vierekkäin
• Jännite ei kasva, mutta energiaa 

saadaan kauemmin



MIKÄ ON JÄNNITE JA JÄNNITELÄHDE ?

• Jännitteen tunnus on 𝑈 ja yksikkö voltti (𝑉)

• Pariston napojen varauksien ero aiheuttaa napojen välille jännitteen 
(miinusnavassa elektronien ylimäärä ja plusnavassa elektronien 
vajaus)

• Virtapiirissä on oltava jännitelähde (esim. paristo tai akku), jotta 
virtapiirissä kulkisi sähkövirta.

• Kuormittamattoman jännitelähteen jännitettä nimitetään 
lähdejännitteeksi. (ei ole kytketty mihinkään laitteeseen)

• Kuormitetun jännitelähteen jännitettä nimitetään napajännitteeksi.

• Jännitettä mitattaessa jännitemittari kytketään tutkittavan laitteen 
rinnalle.

• Mittaustulos on komponentin napojen välinen jännite eli jännitehäviö.



3. OHMIN LAKI JA RESISTANSSI
Ohmin laki

Metallilangan jännitehäviö U on vakiolämpötilassa suoraan 
verrannollinen langassa kulkevaan sähkövirtaan I:

𝑈 = 𝑅𝐼

Resis tanss i R

• kuvaa johtimen (tai laitteen) kykyä vastus taa sähkövirran kulkua

• yksikkö ohmi (1 Ω)

• Resistanssi R lasketaan jakamalla vastuksen jännitehäviö U vastuksen 
läpi kulkevalla sähkövirralla I, eli 

𝑅 =
𝑈

𝐼

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohmi


Esim. Laske silitysraudan resistanssi kun sen käyttöjännite on 230 V ja siinä 

kulkee 4,6 A:n virta.



RESISTANSSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Metallilangan resistanssi on

𝑅 = 𝜌
𝐼

𝐴
,

jossa 𝜌 on aineen resistiivisyys, 𝐼 langan pituus ja 𝐴 langan poikkipinta-ala.

• Suuri pinta-ala tarkoittaa, että varauksilla on paljon tilaa liikkua, joten suuri 
pinta-ala aiheuttaa pienen resistanssin.

• Suuri pituus tarkoittaa, että varausten täytyy kulkea pitkä matka, jolloin suuri 
pituus aiheuttaa suuren resistanssin.



RESISTIIVISYYS:

• Kuvaa aineen ominaisuutta vastustaa sähkön kulkua

• Hyvän sähköjohteen resistiivisyys on pieni

• Yksikkö on ohmimetri (Ω𝑚)

• Resistiivisyys riippuu käytetystä materiaalista ja lämpötilasta. Esimerkiksi 

huoneenlämpötilassa 20ºC teräkselle se on 16 ⋅ 10-8 Ωm ja kuparille 1,678 ⋅

10-8 Ωm. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneenlämmössä kupari johtaa noin 

kymmenen kertaa niin hyvin sähköä kuin teräs.



Esim. Laske 15 cm pitkän kuparijohtimen resistanssi huoneenlämpötilassa, 

kun sen poikkipinta-ala on 1,2 mm2.



5. POTENTIAALI

PISTEEN POTENTIAALI, V

• Yksikkö on V (voltti) 

• Potentiaali ilmaisee virtapiirin pisteiden jännitteet sovittuun nollapotentiaaliin 
nähden. 

• Potentiaalitarkasteluissa jokin virtapiirin piste (yleensä 
jännitelähdejärjestelmän miinus-puolen vierestä) maadoitetaan. Tämän 
pisteen potentiaali on nolla.



POTENTIAALIKÄYRÄ

Kun kuljetaan virtapiirissä virran etenemissuunnassa

• Jännitelähteissä potentiaali kasvaa 

• Muissa komponenteissa potentiaali pienenee (jännitehäviö)



Virtapiirin pisteiden B ja A välinen jännite 𝑈𝐵𝐴 on näiden pisteiden 

välinen potentiaaliero

𝑈𝐵𝐴 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴

KIRCHHOFFIN II LAKI 

Suljetussa virtapiirissä potentiaalimuutosten (vastaa peräkkäisten 

pisteiden jännitteitä 𝑈𝐵𝐴 + 𝑈𝑐𝐵 +⋯𝑈𝐴) summa on nolla eli 

∆𝑉 = 0



6. VASTUSTEN SARJA-JA RINNANKYTKENTÄ
• Sarjaankytkentä

• Kaikkien vastusten läpi kulkee sama 
virta I 

• Kuinka suuri resistanssi R on 
sarjaankytkennän korvaavalla 
vastuksella? 

• Myös korvaavan vastuksen läpi kulkee 
sama virta

• Jännitehäviö U = RI 
• Myös sarjaankytkennän jännitehäviö 

on U = U1 + U2 + U3

• Siis RI = R1 I + R2 I + R3 I, josta saadaan 
R = R1 + R2 + R3

Kirjoita kaava tähän.

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 ⇒ 𝑅 = 𝑅𝑖



Esim. Laske kuinka suuri sähkövirta kulkee virtapiirissä kuvan tilanteessa.



Rinnankytkentä

• Kaikkien vastusten päiden välillä on 

sama jännite U

• Myös korvaavan vastuksen 

jännitehäviön täytyy olla U

• Kirchhoffin 1. lain mukaan I = I1 + I2 + I3
• Ohmin lain perusteella

𝐼1 =
𝑈

𝑅1
, 𝐼2 =

𝑈

𝑅2
,  𝐼3 =

𝑈

𝑅3
ja 𝐼 =

𝑈

𝑅

• Sijoittamalla ylempään yhtälöön 

saadaan
𝑈

𝑅
=

𝑈

𝑅1
+

𝑈

𝑅2
+

𝑈

𝑅3
,

joten

1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
⇒

1

𝑅
= σ

1

𝑅𝑖



Esim. Laske kuinka suuri sähkövirta kulkee virtapiirissä kuvan tilanteessa.



7. SÄHKÖLAITTEEN TEHO JA 
ENERGIAN KULUTUS

SÄHKÖTEHO:

• Teho kuvaa energian kulutuksen nopeutta (eli kulutettu energia 
aikayksikköä kohden)

• Sähköteho on laitteen jännitehäviön U ja sen läpi kulkevan sähkövirran 
I tulo

𝑃 = 𝑈𝐼

• Tehon P yksikkö on watti (1 W)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Teho
https://www.google.fi/search?q=watti


Esim. Kännykän laturin arvokilvessä lukee "output 5V 2A" eli se lataa 

kännykkää 5 V jännitteellä ja 2 A sähkövirralla. Laske laturin teho.



SÄHKÖLAITTEEN MUUNTAMA ENERGIA:

Käytetyn sähköenergian suuruus voidaan laskea yhtälöstä

𝐸 = 𝑃𝑡

• Sähköenergian yhteydessä teho P ilmoitetaan kilowatteina (kW = 1000 

W) ja aika t tunteina (h), jolloin sähköenergian yksiköksi 

tulee kilowattitunti (kWh)



Esim. Hiustenkuivaajan teho on 1200 W ja hiusten kuivaamiseen kuluu 

aikaa 5 min. Laske käytetty energia.



JOULEN LAKI:

• Jos virtapiiriin kytketyn laitteen resistanssi on R, laitteen läpikulkeva virta I 

ja laitteen jännitehäviö Ohmin laista U = RI saadaan sähkötehosta

𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝑅𝐼 ∙ 𝐼 = 𝑅𝐼2

Esim. Virtapiiriin kytketyn vastuksen läpi kulkee 2,5A virta. Vastuksen 

resistanssi on 20Ω. Kuinka suurella teholla vastus kuluttaa energiaa?



8. PARISTON KUORMITUSKÄYRÄ JA 
PARISTOJEN KYTKENNÄT

NAPAJÄNNITE JA LÄHDEJÄNNITE

• Napajännite U on kuormitetun pariston napojen välinen jännite.

• Lähdejännite E on kuormittamattoman pariston napojen välinen jännite.

• Paristolla on sisäinen resistanssi Rs. Siksi pariston napajännite on pienempi kuin 
lähdejännite. Sisäinen resistanssi vaikuttaa virran suuruuteen.

• Joskus paristo kuvataan niin, että pariston sisäinen resistanssi on piirroksessa erikseen 
näkyvissä.

• Kuormitetun pariston napajännite on 

𝑈 = 𝐸 − 𝑅𝑠𝐼,

jossa E on lähdejännite ja RsI on pariston jännitehäviö

Muista Kirchhoffin II laki : Potentiaalimuutosten summa on nolla

suljetussa virtapiiris sä.



PARISTON KUORMITUSKÄYRÄ:

Kun pariston napajännite U esitetään virran I funktiona (I, U) –

koordinaatistossa, saadaan pariston kuormituskäyrä.

Kuormituskäyrän ja vaaka-akselin leikkauspisteestä

saadaan oikosulkuvirta

• Oikosulkuvirta saavutetaan tilanteessa, jossa

ulkoinen resistanssi Ru = 0 

• Tällöin myös napajännite U = 0

• Jännitelähteet eivät yleensä kestä 

oikosulkuvirtaa (suurin mahdollinen virta)

Suoran kulmakertoimesta saadaan pariston

sisäinen resistanssi Rs



PARISTOJEN SARJAKYTKENTÄ:

Sarjakytkennässä lähdejännite ja napajännite ovat yksittäisten 

lähdejännitteiden ja napajännitteiden summa eli

𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2 +⋯+ 𝐸𝑛

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 +⋯+ 𝑈𝑛



PARISTOJEN RINNANKYTKENTÄ:

Rinnankytkettyjen keskenään samanlaisten

paristojen kokonaisjännite on sama kuin yksittäisen 

paristojen napajännite.


