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Modern villages- Sinnit kylät (SINNI) 
 
Abstract 

The University of Oulu's SINNI project investigated whether the existing and 
future building stock in sparsely populated areas can be utilized in the production 
of solar photovoltaic energy. The use of building groups in the vicinity of main 
roads and power lines was examined as possible platforms for Virtual power plants, 
and the production potential of solar electricity will be examined. The project 
investigated whether solar panels installed on the roofs and walls of buildings and 
in courtyards can be used to generate energy for the needs of changing energy 
consumption. 

The research object of the SINNI project is the villages and building groups of 
Rovaniemi, which are in the vicinity of main roads and power lines and form 
sufficiently cohesive groups from the point of view of energy production. The 
Rovaniemi Village Development Foundation and Napapiirin Energia ja Vesi Oy 
and Rovakaira Oy, which operate in the research area, are involved in the study and 
in the project steering group. A final report will be compiled on the studies, in which 

1) SINNI villages will be defined, i.e. the energy production potential of the 
sites will be defined, 

2) SINNI village indicators (land use, building stock, geographical features and 
energy potential) will be indicated so that similar impact on regional energy 
distribution and capacity and on carbon-neutral energy production. 

The project will result in the SINNI village type, which can be utilized in 
energy production planning, land use planning and investment plans etc. 

Keywords: renewable energy, solar power, virtual power plan, energy communities 
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Modern villages- Sinnit kylät (SINNI) 
 
Tiivistelmä 
Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa 
ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa. 
Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta 
tarkastellaan mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkastellaan 
aurinkosähkön tuotantopotentiaalia. Hankkeessa selvitetään, voidaanko rakennusten 
kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa 
energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin. 

SINNI-hankkeen tutkimuskohteena ovat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, 
jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän 
yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta. 

Tutkimusalueella toimivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sekä Napapiirin 
Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy ovat mukana selvitystyössä sekä hankkeen 
ohjausryhmässä. Selvityksistä kootaan loppuraportti, jossa määritellään SINNI-kylät 
eli määritellään kohteiden energiantuotantopotentiaali, osoitetaan SINNI-kylän 
indikaattorit (maankäyttö, rakennuskanta, maantieteelliset ominaisuudet ja 
energiapotentiaali), jotta vastaavia kohteita voidaan kehittää SINNI-periaatteen 
mukaisesti. Hankkeen tuloksena syntyy SINNI-kylätyyppi, jota voidaan hyödyntää 
energiantuotantosuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja 
investointisuunnitelmissa. 

Asiasanat: hajautettu energia, aurinkoenergia, virtuaalivoimala, energiayhteisöt





 

 

Esipuhe 
 
Modern villages – Sinnit kylät (SINNI) käynnistyi 1.10.2020 ja päättyi 30.9.2022. Hanke on saanut rahoituksen 
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke sijoittuu toimintalinja: 2. 
Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja toteuttaa erityistavoitetta: 3.2. Uusiutuvan 
energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hankkeen budjetti on 151 747 €, mikä sisältää 
pääasiassa palkkakuluja. Lapin ELY-keskuksen 25.9.2020 päivätyn päätöksen mukaisesti Lapin ELY-keskuksen 
kautta jaettavan tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on ollut yhteensä 
enintään 80.00 %. Hanketta ovat rahoittaneet myös Rovakaira OY (2500 €), Napapiirin energia ja Vesi OY (6250 
€) ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö (6000 €). Oulun yliopisto on osallistunut hankkeeseen 
omarahoitusosauudella (15 600 €).  
Hankkeeseen on nimetty ohjausryhmä, joka kokoontui hankkeen aikana viidesti. Ohjausryhmässä ovat 
toimineet: 

- Napapiirin Energia ja Vesi Oy: Jouni Karasti, varalla Joni Hemmilä 
- Rovakaira OY: Marko Haaranen 
- Lapin ELY: Riku Tapio, varalla Anne Ristioja 
- Lapin AMK: Petri Kuisma, varalla Kai Ryynänen 
- Oulun yliopisto/ Kerttu Saalasti instituutti: Johanna Kutuniva (Laukkanen), varalla Ossi Kotavaara 
- Rovaniemen kylien kehittämissäätiö: Jouni Järvelä, Juri Laurila 

Ohjausryhmän lisäksi hankkeeseen nimettiin asiantuntijaryhmä: 
- Lapin ELY-keskus: Paula Alho (rahoittajan edustaja) 
- Oulun yliopiston SINNI-hankkeen asiantuntijat, joilla oli läsnäolo-oikeus kokouksissa 

Ohjausryhmän pysyvänä puheenjohtajana toimi Riku Tapio ja sihteerinä professori Tarja Outila. 
Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria (17.6.2021 ja 19.5.2022). Hankkeesta on tiedotettu hankkeen 

viestintäsuunnitelman mukaisesti Oulun yliopiston verkkosivuilla, sidosryhmäorganisaatioiden verkkosivuilla 
sekä 12.10.2022 Content Housen tuottamassa Energia-julkaisussa, joka on Helsingin Sanomien liitteenä sekä 
myös sähköisenä versiona. Lisäksi julkaisua on jaettu Tampereen Energiamessuilla 25.–27.10. 2022.    

Vuosina 2020-2022 Covid-19 pandemia on vaikuttanut hankkeen toteuttamiseen ja joitakin 
hankesuunnitelmassa esitettyjä toimia on jouduttu sovittamaan kulloinkin voimassa olevien koronaohjeiden 
mukaisiksi. Hankkeen 1. seminaari järjestettiin etänä ja kaikki ohjausryhmän kokoukset on järjestetty etänä.  
 
Oulussa, 30.9.2022.  
Outila, Tarja 
Pongracz, Eva 
Antikainen, Harri 
Shekar, Vinay 
Hotakainen, Tiina 
Aishwarya, Arpa 
Abraham, Daniel 
Mäkelä, Jyri 
Hourula, Ina 
  



6 

Lyhenteet 
AMI Advanced Metering Infrastructure = Kehittynyt mittausinfrastruktuuri 
CEC Citizen Energy Communities = Kansalaisten energieyhteisöt 
DSO Distribution System Operator = Verkkooperaattori 
EMS Energy Management System = Energianhallintajärjestelmä 
etc. et cetera  
e.g. exempli gratia 
GWh Gigawattituntti = energian yksikkö, joka vastaa miljardin watin tehoa tunnin ajan 
IoT Internet of Things = Esineiden Internet 
JRC Joint Research Centre = Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus 
kWh Kilowattituntti = energian yksikkö, joka vastaa tuhannen watin tehoa tunnin ajan 
kWp nimeellisteho 
MWh Megawattituntti = energian yksikkö, joka vastaa miljoonan watin tehoa tunnin ajan 
PV Photovoltaic = aurinkosähkö 
PVGIS Photovoltaic Geographical Information System = Aurinkosähkön maantieteellinen 

tietojärjestelmä 
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition = Valvomo-ohjelmisto 
SPSS IBM SPSS Statistics-ohjelmisto 
TP Työpaketti 
VPP Virtual Power Plan = virtuaalivoimala 
YKR Yhdyskuntarakenteen seuranta 
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1 Johdanto  
Suomen maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla on merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön perintö.  
Rakennukset, pellot ja metsät muodostavat kokonaisuuksia, joiden käyttö on 1950-luvun tilanteeseen verrattuna 
merkittävästi muuttunut. Kylärakenteemme on useimmiten kehittynyt jokien ja kanteiden varsille, mikä tekee 
niistä helposti saavutettavan.  Kaupungistuminen ja maalta muutto on jatkunut 1960-luvulta lähtien, maaseudulla 
elinkeinorakenne on uudistunut, väestö on vähentynyt ja ikääntynyt. Rakennuskanta on ikääntyneen sukupolven 
omistuksessa, siirtynyt perikunnille tai on täysin vailla omistajaa. Merkittävä osa maaseudulla olevasta 
kansallisvarallisuudestamme uhkaa rapistua ilman käyttöä ja huolenpitoa. Parhaimmissa tapauksissa 
maaseutumaiset pihapiirit siirtyvät suvun vapaa-ajan asunnoiksi tai rakennusryhmissä on matkailua palveluja 
toimintoja. Kylät myös houkuttelevat asukkaita ja uusia rakennuksia rakennetaan hyvien palvelujen ja 
kaupunkien läheisyydessä oleviin kyliin,  

2020-luvulla digitalisaatio, liikenteen sähköistyminen ja vihreä siirtymä haastavat kaikki toimijat 
kehittämään uusia ratkaisuja. Digitalisaatio ja liikenteen sähköistyminen ovat sähköintensiivisiä ja yleisimmin 
digitalisaatio turvataan markkinaehtoisilla ratkaisuilla. Kylät sijaitsevat logistisesti tärkeiden kantateiden ja usein 
myös 110 kV:n, 220 kV:n ja jopa 400 kV:n voimajohtojen läheisyydessä, mikä mahdollistaa sähkön tuotantoon 
liittyvien innovaatioiden kehittämisen myös maaseudulla ja haja-asutusalueilla.  Harvaan asutuilla alueilla on 
haasteita kehittää markkinaehtoisia ratkaisuja, jotka perustuvat asukasmääriin suhteutettuun tuotantoon. 
Palvelujen turvaaminen liikenne- ja informaatioteknologiaa varten koko maassa on mielenkiintoinen haaste 
myös kylien näkökulmasta.  

Suomessa yhdyskunta- ja aluerakennetta suunnitellaan ja ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 
132/1999) säädösten nojalla ja erityisesti kaavahierarkian eri tasoilla olevia kaavoja hyödyntämällä. SINNI-
hankkeen tutkimuskohde on Rovaniemen kaupunki ja siellä olevat kyläryhmät, jotka sijoittuvat kanteiden 
varsille ja voimajohtojen läheisyyteen. Kyläryhmissä on säilynyt merkittävää jälleenrakennuskauden 
kulttuuriympäristöä, alueille on rakentunut uudempaa rakennuskantaa ja kyliin kaavoitettujen voidaan uusien 
rakennushankkeiden rakennusluvat pääsääntöisesti myöntää oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen perusteella 
(MRL 72 § ja MRL 44 §). 

 
SINNI-hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

i) Voidaanko Rovaniemen kaupungissa voimalinjojen ja kantaverkon läheisyydessä 
oleviin kyliin ja rakennusryhmiin etsiä uusia energiantuotantoon liittyviä 
toimintatapoja väistyvien rinnalle? 

ii) Soveltuvatko Lapissa yleiset jälleenrakennuskauden kyläalueet ja rakennusryhmät 
hajautettujen energiamuotojen tuotantoon? 

iii) Mitkä rakennusryhmät ja kylät täyttävät SINNI-kylätyypin tekniset, maankäytölliset ja 
taloudelliset kriteerit ja siten soveltuvat hajautetun energiatuotannon alustoiksi? 

iv) Miten kriteerejä voidaan soveltaa esimerkiksi energiantuotannon kehittämisessä, 
maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa, kiinteistöjen hallintaan ja verotukseen 
liittyvissä päätöksissä? 

 
Tutkimuskohteiksi on valittu kylät ja rakennusryhmät, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

1. Sijaitsevat Rovaniemen kaupungissa. 
2. Sijoittuvat kantateiden varsille sekä voimalinjojen läheisyyteen. 
3. Muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. 
4. Rakennusryhmissä on aktiivisessa käytössä ja vajaakäytössä tai tyhjillään olevia 

rakennuksia pihapiireineen. 
5. Täyttävät hankkeessa määritellyt SINNI-kylätyypin alustavat kriteerit 
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1.1 Hajautettu energiantuotanto 

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuodelta 2017 edellytetään, että 
alueiden käytön suunnittelussa turvataan kansainväliset liikenne- ja viestintäyhteydet ja niiden kehittäminen 
liikenteen digitalisaation ja automaation lisääntyessä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee myös varautua 
uusiutuvan energian tuotantoon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. (Ympäristöhallinto 
29.3.2018).  

Rovaniemen kaupungissa sijaitsevien kylien kehittämisessä nähdään uudenlainen potentiaali. Kylät voivat 
toimia osana hajautettua energiajärjestelmää. Kiinteistön omistaja voi asentaa aurinkopaneelit itse tai vuokrata 
kiinteistönsä rakennukset (seinät, katot) ja pihapiirissä olevat kentät hajautetun energiajärjestelmän alustoiksi. 
Kiinteistöistä saadaan uutta tulovirtaa, ja samalla kiinteistöjen ylläpito varmistuu ja rakennuskannan arvo säilyy. 
Hajautettu energiajärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi sähköautojen latausverkoston haja-asutusalueella. Tämä 
edistää Lappiin ja haja-asutusalueiden kyliin suuntautuvaa omaehtoista matkailua. Matkailu (matkailukeskukset, 
iglukylät, kylämatkailu) lisää sähkönkulutuksen kasvua. Älyverkot tulevat osaksi arjen elinympäristöämme, kun 
teknologia on riittävän kehittynyttä. 

Kiertotalous 

Lapin liitto on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta Lapissa, ja tämä on Suomen 
hallitusohjelman tavoitteiden mukainen. Tavoite vastaa Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman tavoitteita TL 2, 
eritystavoite 3.2. Sähköenergiantuotanto luetaan osaksi kiertotaloutta. Kiertotalouteen sisältyy muutakin kuin 
kierrätystä ja resurssitehokkuutta; siihen liitetään esim. ympäristömyönteinen suunnittelu, uudelleenkäyttö, 
palveluinnovaatiot ja jakamistalous. Kiertotalouden päämääränä on vähentää neitseellisten raaka-aineiden 
käyttöä ja saada enemmän (taloudellista) arvoa sekä hyvinvointia pienemmällä määrällä materiaaleja ja 
luonnonvaroja. Energiasektorin näkökulmasta sähkön ja lämmön yhteistuotanto, uusiutuvan energian tuotanto, 
jäteraaka-aineenkäyttö polttoaineena ja hukkalämmön hyödyntäminen ovat osa kiertotaloutta (esimerkiksi 
https://www.neve.fi/tietoameista/kiertotalous).  

Projektin näkökulmasta palveluinnovaatiot ovat merkittävä osa kiertotaloutta. Tällöin kWh:n myynnin 
sijaan myydäänkin energiapalveluja ja energiaa/sähköä jaetaan. Jakaminen hoidetaan esim. energiayhteisöjen ja 
energian/sähkön kulutusta ja tuotantoa optimoivien virtuaalivoimaloiden avulla. Sähkön tuotantotavat kehittyvät 
ja aurinkosähköä tuotetaan myös hajautetusti. Hajautetut ratkaisut täydentävät energiapotentiaalia ja ne toimivat 
keskitettyjen ratkaisujen rinnalla. Ne lisäävät joustavuutta sekä resilienssiä tilanteessa, jossa sähkön kysyntään 
kohdistuu muutoksia. Aurinkosähkön tuotanto voidaan jo nyt toteuttaa omilla tai vuokratuilla paneeleilla. 
Energiayhtiöt kehittävät aktiivisesti erilaisia aurinkosähkön tuotantotapoja ja -palveluja (esimerkiksi 
https://www.helen.fi/aurinkopaneelit/aurinkosahko).  

Energiayhteisöt 

Virtual power plant (VPP) on virtuaalivoimalaitos. VPP toimintamallilla tarkoitetaan energiaverkon olemassa 
olevien tehokuormien sekä tuotanto- ja varastointikapasiteetin ohjaamista siten, että koko verkon toiminta on 
optimaalinen sekä samalla tehokkain ja ympäristöystävällisin. VPP:n kapasiteetti syntyy useiden pienempien 
energiantuotantoyksiköiden (esimerkiksi aurinkosähkö) muodostamasta kokonaisuudesta. 

1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö Sinetässä, Vanttauskoskella ja Vikajärvellä 

Tässä hankkeessa on tutkittu maaseutumaisten ja haja-asutusalueiden rakennetussa ympäristössä olevaa 
hajautetun energiantuotannon potentiaalia. Tutkimuskohteena olivat Rovaniemen kylät Sinettä, Vanttauskoski ja 
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Vikajärvi sekä niihin liittyvät muut kyläryhmät. Tutkimuskohteet ovat osa peräpohjalaista ja lappilaista 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Olemassa oleva rakennuskanta on kehittynyt kanteiden ja jokien varsille 
vuosisatojen aikana. Sinetässä maa- ja metsätalous, kalastus ja metsästys sekä kauppa muodostivat pitkään 
pohjan hyvinvoinnille ennen kanteiden rakentamista. Ensimmäinen maantie rakennettiin 1800-luvulla. 
Maaseudun kulttuuriympäristö on kehittynyt vuosisatojen aikana 1700-luvulta 1950-luvun 
jälleenrakennuskaudelle asti. 1960-luvulta lähtien rakentaminen modernisoitui ja pihatyypit muuttivat muotoaan.  
(FCG OY 2011).   

Vanttauskoski on Kemijoen rannalla olevan sijaintinsa vuoksi ollut jo 1300-luvulta alkaen osa merkittävää 
kauppareittiä Vienan Karjalaan. Ensimmäiset suomalaiset asuttivat Kemijoen yläjuoksua 1400-luvulta lähtien. 
Viirinkylään ja Auttiin asutus levisi 1600-luvulta lähtien ja kalastus oli tuolloin alueen tärkeimpiä elinkeinoja. 
Vanttauskoskelle ensimmäinen asuinrakennus rakennettiin vuonna 1805. Kemijoki oli 1800-luvun loppupuolella 
tärkeä väylä tukin uittossa ja elinkeinoista merkittävimmät olivat poronhoito, metsästys ja kalastus.  
Ensimmäinen tie rakennettiin Auttiniemeen asti vuonna 1903 ja Kemijoen matkustajalaivaliikenne alkoi vuonna 
1910 päättyen vuonna 1926. Vähitellen maaseutumaisuus lisääntyi asutustoiminnan vaikutuksesta ja suuret tilat 
pihapiirissä olevine monilukuisine rakennuksineen olivat alueella tyypillisiä aina Lapin sotaan asti 1944-1945. 
Pihapiirissä saattoi olla jopa parikymmentä rakennusta ison perheen tarpeisiin. Sodan tuhojen jälkeen 
jälleenrakennuskausi merkitsi rakennuskannan modernisoitumista ja pihapiirien muodon muuttumista, kun 
pihapiiriin rakennettiin tyyppitalopiirustusten mukaisesti asuinrakennus sekä navetta ja talousrakennuksia. 
(Sweco Oy 2015). 1960-luvulta lähtien rakennuskanta on modernisoitunut ja pihapiirit ovat vapaammin 
muodostuneita ja muodotaan avoimempia.  

Vikajärvi on ollut tärkeä alue kalastukselle jo 1300-luvulta lähtien ja Naarman alueelle tultiin Kemijokea 
pitkin Raudanjoen kautta Vikajärven ja Vikajoen kautta alueen latvavesille. Vikajärvellä vanhin asutus on jo 
1700-luvulta. Kulpin talosta tuli merkittävä tukikohta Sodankylään ja Kemijärvelle ja edelleen Kuolaan 
matkaaville. Varsinainen tieyhteys Rovaniemeltä Vikajärvelle valmistui 1856 ja Sodankylään asti tie valmistui 
muutaman vuoden päästä. 1800-luvulla vilkastunut sahateollisuus näkyi myös Vikajärvellä, joten metsätöistä ja 
kalastuksesta elantonsa saaneet rakensivat kruunutorppia vuodesta 1872 lähtien. Uitto lisääntyi ja vaikutti 
merkittävästi alueen kehitykseen aina 1960-luvun loppupuolelle asti.  1920-luvulla asutuslaki alkoi vilkastuttaa 
rakentamista ja Namman kylässä tilojen määrä lisääntyi merkittävästi. Maatalous oli Vikajärven pääelinkeino 
vielä 1950-luvulle. Toisen maailmasodan ja erityisesti Lapin sodan jälkeen myös Vikajärvi kehittyi moderniksi 
ja aktiiviseksi kyläksi ja maatalouden merkitys elinkeinona heikkeni merkittävästi 1960-luvulle tultaessa. 
Lapissa, kuten koko Suomessa, alkoi maaltamuutto ja muuttoliike Ruotsiin tyhjensi kylien rakennuksia. 
Vikajärvellä rakennukset ovat olleet vielä 2000-luvun alkuun pääsääntöisesti harjakattoisia, puurakenteisia 1- tai 
1 ½- kerroksisia omakotitaloja, jotka sijoittuvat Kemijärventien ja nelostien risteysalueella sekä tien varrelle. 
(Rovaniemen maalaiskunta 2003).   

1.3 Tavoitteet ja työpaketit 

Suomi on korkean teknologian ja toimivan infrastruktuurin maa. Toimiva infrastruktuuri edellyttää laadukasta 
energiahuoltoverkostoa. Digitalisaatio lisää sähkön tarvetta ja erityisesti tulevaisuuden 5G- ja 6G- ratkaisut ovat 
energiaintensiivisiä. Lapissa haja-asutusalueilla on merkitystä tulevaisuuden digitalisaation kehittymisessä, 
koska Lappi on keskeinen osa valtakunnallista transito- ja rahtiliikennettä sekä matkailuun liittyvää 
asiakasliikennettä. Lappiin keskittyy kaivostoimintaa ja teollisuutta, joiden kehittäminen perustuu hyvään 
päätie- ja energiahuoltoverkostoon. Valtioneuvosto on käynnistänyt Valtioneuvoston selonteko kansallisesta 
energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030:n päivityksen. Valtioneuvosto on valmistellut uuden ilmasto- ja 
energiastrategian selontekona eduskuntaan 30.6.2022 (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d.) 

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää uusiutuvien ja hajautettujen energiaratkaisujen rakentamista sekä 
niihin liittyvien sovellusten kehittämistä Rovaniemen harvaan-asutuilla alueilla. Samalla mahdollistetaan virtual 
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power plant (VPP) kokonaisuuksien rakentuminen. Hanke tukee myös älyverkoston, sähköön perustuvan 
liikkumisen sekä kiinteistökehittämisen tavoitteita haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa 
Valtioneuvoston asettamien tavoitteiden kanssa (kts. Selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta ja 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet). Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tutkitaan aurinkosähkön 
tuottamisen mahdollisuuksia hajautetun rakenteen periaatteella ja integroituna rakennuksiin ja pihapiireihin. 
Tutkimuksessa huomioidaan olemassa oleva rakennettu ympäristö ja maankäytön suunnitelmien mahdollistamat 
uudet rakennushankkeet kohdekylissä ja rakennusryhmien yhteydessä. Hankkeessa määritellään hajautetun 
energiatuotannon yksikön kriteerit kyläalueille eli ns. SINNI-kylätyyppi. 

SINNI-kylätyypissä tunnistetaan olemassa oleva ja tuleva energiatuotantopotentiaali, maankäytön 
kehittyminen tutkimuskohteissa sekä mahdolliset rajoitteet. Myös mahdolliset kulttuuriympäristöarvot 
huomioidaan vallitsevien lainsäädäntöjen asettamien reunaehtojen sekä valtakunnallisten inventointien 
soveltamisperiaatteen mukaisesti (Ympäristöministeriö 2020). SINNI-kylätyyppiä voidaan soveltaa 
maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Maankäytön 
suunnitelmilla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisia maakunta-, yleis- ja asemakaavoja, 
rakennusjärjestystä sekä laissa säädettyjä rakentamista koskevia menettelyjä (poikkeamispäätökset, 
suunnittelutarveratkaisut ja lupamenettelyt). Hankkeen lopputuloksena määritellään SINNI-kylän kriteerit, jotka 
tarvitaan virtual power plant-kokonaisuuden (VPP):n toteuttamiseksi.  

Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa maankäytön suunnittelussa, energiatuotantoon liittyvissä 
kehityshankkeissa, digitalisaatiota edistävissä hankkeissa ja haja- asutusalueiden energian saatavuutta 
selvittävissä hankkeissa ja päätöksissä. Hankkeessa tuotetun tiedon pohjalta voidaan mm. kehittää sähköautojen 
latauspisteverkostoa Rovaniemen alueella.  

Hankkeen työpaketit on numeroitu seuraavasti: TP 1 ja 2: Arkkitehtuurin yksikkö (OSA), TP 3: Maantieteen 
yksikkö ja TP 4: Vesi- ja ympäristötekniikan yksikkö WE3. Numerointi ei viittaa työpakettien 
toteutusjärjestykseen. 

1.3.1 Työpaketti 1: Hallinto ja viestintä 

Työpaketti 1:n tehtävät: Hallintoon ja viestintään sekä raportointiin liittyvät tehtävät. Työpaketin 
vastuuyksikkönä toimi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö (OSA). Projektipäällikkönä hankkeessa on 
toiminut professori Tarja Outila, joka on vastannut työpaketin 1 vetämisestä. Hankesuunnitelman mukaan TP1:n 
keskeiset tehtävät olivat: 

Hankkeen hallinnointi ja talous 

Hankehallinnosta vastasivat projektipäällikkö ja työpakettien vastuuhenkilöt sekä Oulun yliopiston teknillisen 
tiedekunnan talousasiantuntija Sari Arolaakso. Hankkeen projektipäällikkö professori Tarja Outila (Oulun yliopiston 
Arkkitehtuurin tutkimusyksikkö OSA) vastasi hankkeen hallinnosta, raportoinnista, ohjausryhmän kokousten sekä 
seminaarien järjestämisestä. Projektipäällikkö vastasi viestinnästä viestintäsuunnitelman mukaisesti koko hankkeen 
ajan (1.10.2020-30.9.2022). Lisäksi projektipäällikkö vastasi Oulun yliopiston työryhmän sisäisten palaverien 
järjestämisestä sekä vuorovaikutuksesta rahoittajan kanssa 

Professori Tarja Outila (Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tutkimusyksikkö, OSA) vastasi työpaketin 2 
tutkimuksen sisällöstä ja etenemisestä, talouden seurannasta, resurssoinnista sekä osallistumisesta kokouksiin, 
seminaareihin tiimipalavereihin ja viestintään.  

Yliopistotutkija Harri Antikainen (Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö/ Geoinformatiikan 
tutkimusryhmä) vastasi työpaketin 3 tutkimuksen sisällöstä ja etenemisestä, talouden seurannasta, resurssoinnista sekä 
osallistumisesta kokouksiin, seminaareihin tiimipalavereihin ja viestintään.  
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Professori Eva Pongracz (Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, WE3) vastasi 
työpaketin 4 tutkimuksen sisällöstä ja etenemisestä, talouden seurannasta, resurssoinnista sekä osallistumisesta 
kokouksiin, seminaareihin tiimipalavereihin ja viestintään.  
Rahoittajan eli Lapin ELY-keskuksen edustajina hankehallinnossa ovat olleet Paula Alho (Rahoitusasiantuntija 
/EAKR-ympäristöhankkeet) ja Satu Tirroniemi (EAKR-ympäristöhankkeiden ja ESR-hankkeiden maksatukset). 

Hankkeen viestintä 

Hankkeesta on laadittu posteri, sekä siitä on tiedotettu Oulun yliopiston nettisivuilla ja Rovaniemen kaupungin 
verkkosivuilla. Hankkeesta tiedotetaan rahoittajien tilaisuuksissa ja tiedotteissa sekä verkkosivuilla. Hankkeesta on 
tiedotettu myös sosiaalisessa mediassa (esim. Rovaniemen kaupungin ja projektipäällikön LinkedIn ja FB-sivut). 
Hankkeessa on hyödynnetty viranomaisten ja energia-alan osaajien asiantuntemusta (yritykset ja 
tutkimusorganisaatiot). 

Hankeseminaarit 

Ensimmäinen seminaari järjestettiin 17.6.2022 Teams-seminaarina. Seminaariin kutsuttiin ohjausryhmän jäsenet ja 
edustamansa taustaorganisaation jäseniä. Seminaariin osallistui yhteensä 15 henkilöä. Hankkeen toinen seminaari 
järjestettiin 19.5.2022 Sinetässä kylätalolla. Hankkeen toinen seminaari järjestettiin 19.5.2022 Sinetässä kylätalolla. 
Seminaariin kutsuttiin ohjausryhmän jäsenet ja edustamansa taustaorganisaation jäseniä sekä kylien edustajia ja 
kaupungin viranhaltijoita. Seminaariin osallistui yhteensä noin 10. henkilöä. Seminaarien tarkemmasta järjestämisestä 
ja aikatauluista sovittiin hankkeen rahoittajan Rovaniemen kylien kehittämissäätiön kanssa. Seminaarissa sovellettiin 
kaavoituksen osallistamisen periaatteita, eikä siten osallistumisesta maksettu korvauksia ja osallistuminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen. 

1.3.2 Työpaketti 2: Kulttuuriympäristö ja maankäyttö 

Työpaketti 2:n tehtävät: SINNI-tyyppien määrittely, kohteiden kulttuuriympäristöön ja maankäyttöön liittyvien 
reunaehtojen tunnistaminen. Työpaketin 2:n tavoitteena on määritellä ja tunnistaa SINNI-kylään liittyvät 
rakennetun kulttuuriympäristön ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset, rakennuskannan ominaisuuksiin liittyvät 
vaatimukset, maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät vaatimukset, maanomistukseen ja -hallintaan 
liittyvät vaatimukset sekä tuottaa aineistoa ja materiaalia loppuraporttiin. 

Käytetyt menetelmät: Maankäyttöön liittyvän suunnitteluaineiston analysointi (kaavat), olemassa olevan 
rakennuskannan analysointi (Auto Cad, SPSS, Liiteri-tietokanta), uudet rakennushankkeet osayleiskaavojen ja 
MRL:n säädösten mukaisesti hahmoteltuina (Auto Cad), aurinkopaneeleiden liittyminen olemassa olevaan ja 
uuteen rakennuskantaan, pihapiireihin ja avoimille alueille (mallinnus),  

Työpaketin 2 tuloksista on vastannut Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö (OSA) ja työpaketissa ovat 
toimineet 1) tekniikan tohtori, arkkitehti Sari Hirvonen-Kantola (1.12.2020-31.5.2021, yht. 0,8 htkk), 2) 
tekniikan tohtori, arkkitehti Tiina Hotakainen (1.5.-31.7.2020, 3 htkk ja 1.1.-28.12.2021, 2 htkk) ja 3) arkkitehti 
Arpa Aishwarya (1.8.-30.10.2021, 3 htkk ja 1.5.-30.7.2022, 3 htkk). 

1.3.3 Työpaketti 3: Paikkatietoanalyysi 

Työpaketti 3 keskittyi tutkimusalueen kylien tarkasteluun niiden maantieteellisen sijainnin ja väestökehityksen 
perusteella (Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-aineisto) sekä tuottamaan sää- ja ilmasto-
oloihin (Ilmatieteen laitoksen aineistot) liittyvää tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaaliin liittyen ArcGIS Pro 
-paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen. Työpaketin tarkoituksena on toimia yhteistyössä työpakettien 2 ja 4 kanssa, 



14 

tarjoten näille taustatietoa SINNI-kylien kriteeristön muodostamista sekä virtuaalivoimaloiden reunaehtojen 
tunnistamista varten. 

Työpaketin työryhmässä ovat olleet mukana yliopistonlehtori Harri Antikainen (1.12.2020-30.9.2022, 
yht.2,3 htkk) sekä projektitutkija Ina Hourula (1.5.2021-30.6.2022, yht. 4,5 htkk). 

1.3.4 Työpaketti 4: Virtuaalivoimalat 

Sinnit kylät -hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää Rovaniemen haja-asutusalueilla olemassa 
olevaa ja tulevaa rakennuskantaa aurinkopaneeleilla varustetun hajautetun energiajärjestelmän rakentamiseksi. 
Pääteiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevia rakennusryhmiä tutkitaan todennäköisenä Virtual Power Plant 
(VPP) -alustana. 

Ensimmäinen tehtävä (WP 4.1) sisältää Lapin alueen kyläryhmien alustavan analyysin, joka auttaa 
ymmärtämään niiden taustalla olevaa fyysistä, ekologista, taloudellista ja lainsäädännöllistä kehystä sekä 
virtuaalivoimaloiden ja siihen läheisesti liittyvien kansalaisten energiayhteisöjen taustaa. (CEC). Ensimmäisessä 
tehtävässä käydään läpi myös kylissä käytettävät primäärienergian tuotantotekniikat, tyypillinen energiankulutus, 
hiiliprofiilit, sähköautojen lataustilat, johtavat sähkönjakeluyhtiöt (DSO) ja sähkötariffirakenteet. 

Toisessa tehtävässä (WP 4.2) tarkastellaan alueen olemassa olevien talojen suuntaa aurinkoenergian 
tuotantosoveltuvuuden näkökulmasta ja suositellaan optimaalisia kaltevia ja atsimuuttikulmia aurinkoenergian 
tuotantoon. 

Kolmas tehtävä (WP 4.3) keskittyi SINNI-kylien virtuaalivoimalaitoskonseptin perustiedon laajentamiseen, 
kyläryhmien tulevien kyläklusterirakennusten aurinkoenergian tuotantopotentiaalin laskemiseen ja sopivien 
valinnan rajaehtojen määrittelyyn. Toissijaisena tavoitteena oli selvittää virtuaalisten voimalaitosten 
kokonaiskannattavuus tutkituissa kyläryhmissä. Lisäksi maa-aurinkopaneelien potentiaalia alueella tutkitaan 
myös tunnistamalla sopivat maa-alueet ja mallintamalla aurinkopaneelit optimaalisella atsimuutilla ja 
kaltevuudella. 

Viimeinen tehtävä (WP 4.4) tutkii erilaisia aurinkoenergiapohjaisten kansalaisenergiayhteisömallien 
mahdollisuuksia ja niiden mahdollisia juridisia rakenteita. Oikeudellisia rakenteita selvitetään ja verrataan 
sähkömarkkinadirektiivin säännöksiin niiden yhteensopivuuden arvioimiseksi. Aiemmin tutkittujen 
palvelukylien läheisyydessä sijaitsevien kylien aurinkoenergiapotentiaalin laskemiseksi kehitettiin monistettava 
malli, ja myös Suomen aurinkoteollisuuden nykytilannetta tarkasteltiin. Tehtävässä esitetään 3 erilaista 
tapaustutkimusta energiayhteisöistä eri Euroopan maista, ja tässä tehtävässä tarkastellaan myös EU:n 
jäsenvaltioiden välisiä energiayhteisöjen sääntelyeroja. 

Työpaketissa käytetyt ohjelmat sisälsivät pääosin Sketchupin ja Skelionin aurinkoenergian 
tuotantopotentiaalin arvioimiseksi tuleville rakennuksille. Skelion-laajennus käyttää PVGIS-tietoja 
aurinkoenergian tuotantopotentiaalin laskemiseen mallinnetun tiedon perusteella, mukaan lukien 
maantieteellinen alue, kaltevuus, atsimuutit ja liitetyt säätiedot. Kannattavuuslaskelmassa käytetään Finsolarin 
kannattavuuslaskuria ja Suomen ja koko EU:n aurinkoenergian hyödyntämiseen tähtäävien poliittisten ohjeiden 
osalta suomalaisia ja eurooppalaisia vakioreferenssejä. 

Tämän työpaketin johtaja on toiminut Professori Eva Pongrácz ja siihen osallistui väitöskirjatekijä Vinay 
Shekar, sekä ympäristötekniikan opiskelijat Jyri Mäkelä (22.3.-21.7.2021) ja Daniel Abraham (11.10.2021-
10.2.2022). Abraham osallistui valmistumisen jälkeen myös projektitutkijana (1.6.-30.9.2022). 

1.4 SINNI-kyläryhmät 

Tutkimuskohteet valittiin vaiheittain. Hankesuunnitelman mukaan tutkimuskohteiksi valitaan kylät ja 
rakennusryhmät, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

1. Sijaitsevat Rovaniemen kaupungissa. 
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2. Sijoittuvat kantateiden varsille sekä voimalinjojen läheisyyteen. 
3. Muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. 
4. Rakennusryhmissä on aktiivisessa käytössä ja vajaakäytössä tai tyhjillään 
olevia rakennuksia pihapiireineen. 
5. Täyttävät työpaketeissa (TP 2, TP 3, TP4) määritellyt SINNI-kylätyypin kriteerit 
Hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa tarkennettiin kohderajausta. Työpaketissa 2 

määriteltiin alustavat SINNI-kylätyypit maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Tarkasteluun valittiin kylät 
TP3:n ja TP4:n alustavan aineistoanalyysin avulla. Alustavan rajauksen mukaisista kylistä selvitettiin 
rakennettua (kulttuuri)ympäristöä, rakennuskantaa, maankäytön suunnittelua ja maanomistusta/ -hallintaa 
määrittävät laadulliset ja määrälliset tiedot, jotka koottiin yhteen. Tarkasteltavat kyläryhmät päätettiin 
lopullisesti 2. ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen tutkimuskohteiksi valittiin kolme ns. palvelukylää 
lähistöllä olevine rakennusryhmineen Rovaniemen kaupungissa Sinettä, Vanttauskoski ja Vikajärvi.  

Kyläryhmä 1 

Luoteinen kyläryhmä 1, Alaounasjoen alueen rakennettu kulttuuriympäristö eli kylätyhmä 1, joka sijoittuu 
Ounasjokivarteen Sinettään ja sen lähiympäristöön. Alueella on useita kyliä, kuten Patokoski, Nivankylä, 
Meltaus, Sinettä, Lehtojärvi ja Sonka. Rovaniemen kylät-verkkosivuilla (Roikylät n.d.) Sinettä esitellään 
seuraavasti: 

Sinettä sijaitsee 20 kilometriä Rovaniemen keskustasta luoteeseen Ounasjoen ja Sinettäjoen yhtymäkohdassa. 
Sinettä on yksi merkittävimmistä Rovaniemen palvelukylistä. Sinettä palvelee paitsi kyläläisiä myös suurta joukkoa 
lähikylien asukkaita ja vilkkaasti liikennöidyllä Kittiläntiellä kulkevia matkailijoita ja työmatkalaisia. Sinetän kylältä 
löydät Alaounasjoen alueen peruspalvelut ja yrityksiä eri toimialoilta. Sinetän kaava on saanut lainvoimaisuuden ja 
rakentaminen lisääntyy lähitulevaisuudessa. Sinetästä 1950-luvulla löydetty puinen hirvenpääveistos on todettu 
olevan ajalta 5800 eKr.Sen arvellaan olleen kulttisauva ja veneen keulan koriste. Asuinpaikka on sijainnut muinaisen 
nk. Litorinameren rannalla. Vuodesta 1920 Sinettä on ollut oma kyläyhteisönsä, jonka kehitys on kulkenut rikkaasta 
historiasta Ounasjokivarren aurinkoiseksi palvelukyläksi. 

Kyläryhmä 2 

Kaakkoinen kyläryhmä 2, Yläkemijoen alueen rakennettu kulttuuriympäristö eli kyläryhmä 2, joka sijoittuu 
Yläkemijoen varteen Vanttauskosken palvelukylään ja sen lähiympäristöön. Alueella on useita kyliä, kuten  
Vanttauskoski, Autti, Pekkala, Juotasniemi, Tennilä, Pirttikoski, Viirinkylä. Rovaniemen kylät-verkkosivuilla 
(Roikylät n.d.) Vanttauskoski esitellään seuraavasti: 

Vanttauskoski on Yläkemijoen alueen vireä keskus, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Rovaniemen 
keskustasta vilkkaasti liikennöidyllä risteysalueella. Todellinen palvelukylä, josta löytyy Yläkemijoen koulu, Päiväkoti 
Viiriäinen, kirjasto, kauppa, huoltoasema ja vaikka mitä! Vanttauskoski on kylä moniin mahdollisuuksiin: meillä on 
myös vahvistettu osayleiskaava palvelukylän alueella. Lämpimästi olette tervetulleita! Kivalon jylhät vaarat ja 
Kemijoki ovat maalauksellisena taustana kylämaisemalle! Kylän elinvoimaisuutta lisää vapaa-ajan asukkaiden 
määrä sekä alueen läpi virtaavat matkailijat. Ulkoilua harrastavan on helppo löytää sopiva liikkumismuoto joko 
jaloin tai moottorein. Kylällä on kelkkareittien risteys ja lukuisia ajouria, jotka ovat ahkerassa käytössä. Hiihtämisestä 
pääsee nauttimaan valaistulla- tai luontoladuilla, jotka kiemurtelevat kylän vaaramaisemissa. Vesistöt tarjoavat mitä 
parhaimmat mahdollisuudet kalastukseen ja veneilyyn. Rannoilla sijaitsevat laavut ovat rentouttavia 
levähdyspaikkoja. Elinkeinot painottuvat jalostukseen ja palveluihin ja kylällä onkin useita elinvoimaisia ja 
työllistäviä yrityksiä. Lisäksi kylällä on hyvät kunnalliset peruspalvelut, kuten alueen yhtenäinen peruskoulu, 
päiväkoti ja terveydenhuolto. Vanttauskoskella toimii useita järjestöjä, jotka talkoovoimin tukevat alueella 
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toteutettavia tapahtumia. Lisäksi järjestöt toteuttavat omia tapahtumiaan ja näin tarjoavat kyläläisille virkistystä ja 
toimintaa. 

Kyläryhmä 3 

Koillinen kyläryhmä 3, Sodankyläntien suunnan rakennettu kulttuuriympäristö eli kyläryhmä 3, joka sijoittuu 
Vikajärven palvelukylään ja sen lähiympäristöön. Sodankyläntien suunnan keskeisiä kyliä ovat Vikajärvi, Vika, 
Alanampa, Olkkajärvi. Roikylät-verkkosisvuilla (Roikylät n.d.) Vikajärven kylä esitellään seuraavasti: 

Vikajärven lähellä on hyviä kaupungin palveluja, mutta kylä on riittävän etäällä, että se on pystynyt 
säilyttämään elinvoimaisen maaseutukylän parhaat puolensa. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset Rovaniemen 
keskustan, Kemijärven ja Sodankylän suuntiin. Kylän kohdalle on myös rakennettu valaistu kevyen liikenteentie. 
Kotitalouksia Vikajärvellä on yli 90 ja asukkaita noin 180. Kesämökkejä Vikajärven seudulla on yli 60. 
Metsähallitus on rakentanut kylän alueelle upeat, Lapin parhaisiin retkeily- ja virkistyskohteisiin kuuluvat 
Vikakönkään laavut ja Rantabulevardin sekä Vaattunkikönkään savottakartanon. Vikakönkäällä ja 
Vaattunkikönkäällä on Raudanjoen ylitykseen rakennettu mahtavat riippusillat, joiden kautta lähtee opastetut 
retkeily- ja luontopolut, jotka yhtyvät Vaattunkivaaran näkötornilla toisiinsa.  

1.5 Julkaisun sisältö ja rakenne 

Tämä julkaisu sisältää SINNI-projektin tuloksia ja on yhteenveto erillisistä raporteista. Kappale 2 sisältää 
työpaketin 2 tuloksia, kappale 3 työpaketin 3 tuloksia ja kappale 4 työpaketin 4 tuloksia. Kappale 4 on yhteenveto 
ja käännös TP4:n tutkijoiden raporteista. Vinay Shekar kirjoitti raportin 4.1 (Shekar 2020), Jyri Mäkelä kirjoitti 
raportin 4.2 (Mäkelä 2021a) ja Daniel Abraham kirjoitti raportit 4.3 (Abraham 2022a) ja 4.4 (Abraham 2022c). 
Raporttien 4.2 ja 4.3 tulokset muodostavat myös ympäristötekniikan opiskelijana osallistuvien 
tutkimusavustajien diplomitöiden kokeelliset osat (Mäkelä 2021b ja Abraham 2022b). 
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2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maankäyttö 
SINNI-projektin työpaketti 2 keskittyi rakennettuun kulttuuriympäristöön, rakennuskannan ominaisuuksiin sekä 
maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen. Työpaketti 2 tuottaa myös tietoa muille työpaketeille ja soveltaa niistä 
saatuja tuloksia kohteisiinsa. Tavoitteena oli tunnistaa SINNI-kylät, rakennettuun ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset ja hajautetun energiantuotannon toteuttamiseen liittyvä potentiaali. 

Työn kontekstina toimivat Rovaniemen kylien rakennetut kulttuuriympäristöt ja Suomen lainsäädännön 
mukaiset maankäytön instrumentit. Tässä luvussa kerrotaan ensin siitä, millaiseen tilanteeseen ilmaston sekä 
väestörakenteen muutokset asettavat Rovaniemen kylät, ja miten tähän haasteeseen voidaan vastata. Luku 
esittelee myös lyhyesti SINNI-kylille olennaiset maankäytön instrumentit: maakuntakaavan ja 
oikeusvaikutteisen rakentamiseen oikeuttavan yleiskaavan (MRL72 § ja 44 §). Tämän taustoituksen jälkeen 
kappaleet 3.3 ja 3.4 paneutuvat työpaketissa tehtyyn yhdyskuntarakenteen tutkimukseen, tiedonkeruuseen 
valituista Rovaniemen kylistä ja kvantitatiiviseen analyysiin SINNI-kylätyypeistä päätöksenteon pohjaksi. 
Lopuksi kappale 3.5 esittelee työpaketissa tehtyjä SINNI-kylien havainnekuvia maankäytön testauksen ja 
suunnittelun pohjaksi. Kattava kooste havainnekuvista on liitteessä 1. Lopulliset vaikutukset arvioidaan ja 
suositukset muotoillaan sovittamalla yhteen kaikkien työpakettien tulokset luvuissa 6 ja 7. 

Työpaketin 2 työryhmässä ovat olleet mukana vastuuhenkilönä projektipäällikkö, professori Tarja Outila 
sekä tutkimusryhmässä tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola, tutkijatohtori Tiina Hotakainen ja projektitutkija 
Arpa Aishwarya. 

 

Kuva 1. Rovaniemen kylät sijoittuvat upeisiin maisemiin. Lähde: Tarja Outila. 
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2.1 Konteksti: Rovaniemen rakennettu kulttuuriympäristö 

Tämä kappale keskittyy SINNI-hankkeen fyysiseen kontekstiin taustoittamalla Rovaniemen kylien rakennetun 
kulttuuriympäristön tilannetta. Työpaketissa keskitytään toisaalta olevan kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja 
toisaalta tulevaisuuden kehityssuuntien kartoittamiseen. Väestöpohjan muutokset vaikuttavat Rovaniemen 
alueen kyliin monella tapaa ja ne täytyy ottaa huomioon maankäytön kehittämisessä. Kylät kasvavat ja kehittyvät 
hitaammin kuin Rovaniemen keskusta-alue. Muutoksilla on suora yhteys rakennuskantaan, liiketoimintaan ja 
verotuloihin: esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta on huomioitava, että jos rakennukset seisovat 
pitkään tyhjänä, ne menettävät paitsi kaupallista ja vakuusarvoaan, myös käyttöarvoa. Kulttuurihistoriallisesti 
ne toimivat muistumana vanhasta kylärakenteesta, jos riittävän suuri osa rakennuksista säilyy. Kylien rakenne 
hajoaa, jos vain yksittäisiä rakennuksia säilyy hyväkuntoisina. SINNI-hankkeen taustalla on kysymys, mihin 
muihin käyttöihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin rakennuskanta voisi soveltua. 

Lappiin syntyi toisen maailmansodan tuhojen jälkeen merkittävä jälleenrakennuskauden rakennuskanta 
yhtenäisiä pientaloalueita. Sodan evakoiden palatessa takaisin kotiseuduilleen, joiden rakennukset olivat usein 
pahoin sodassa tuhoutuneita, asuntojen tarve kasvoi nopeasti ja yhtäkkisesti. Omakotitalojen rakentamisessa 
käytettiin tyyppitalojen piirroksia, joilla saattoi olla paikallisia ominaispiirteitä. Jälleenrakennuskauden 
pientaloalueiden kulttuurihistoriallinen arvo liittyy juuri rakennusten yhtenäiseen ulkomuotoon, jolloin ne luovat 
tunnistettavia alueita. Siinä missä näitä alueita uhkaavat kaupungeissa asiantuntemattomat muutostyöt, 
maaseudulla ongelmana on rakennusten tyhjänä seisominen. (Tampere 2021) Jälleenrakennuskauden asuinalueet 
ovat tärkeä osa suomalaista ja pohjoista kulttuuriperintöä. Kylien aluerakenne on kuitenkin muutoksessa, sillä 
maaseutumaiset alueet menettävät väestöä koko Suomessa. Maallemuuttoaaltoa ei ole odotettavissa lyhyellä 
aikavälillä, vaan meidän täytyy varautua tällä hetkellä tapahtumassa olevaan väestön kutistumiseen. Pitkälle 
tulevaisuuteen kurottavat ennusteet ovat epävarmoja. 

Työpaketti 2 pohtii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Rovaniemen kylien rakennetulle kulttuuriympäristölle. Jos 
kyläryhmille, kylille ja pihapiireille voidaan löytää uusia toimintoja väistyvien tilalle, rakennuskannan ei tarvitse 
tuhoutua käyttämättömänä. SINNI-hanke ehdottaa kylien kiinteistöjä ja pihapiirejä tarkasteltavaksi 
kokonaisuuksina, jotka voisivat osallistua sähkömarkkinoille virtuaalivoimalojen avulla. Tämä mahdollistaisi 
useiden rinnakkaisten toimintojen samanaikaisen käytön kyläympäristössä. 

Rovaniemen kylillä on useita positiivisia ominaisuuksia, joiden ansiosta niiden yhdyskuntarakennetta 
kannattaa tutkia, ja uusia tulevia käyttöjä visualisoida. Ensinnäkin kylien pihapiirit sijaitsevat pienilmastollisesti 
hyvillä paikoilla, pihapiirit avoimissa maisematiloissa. Kyläryhmät sijaitsevat vesistöjen, erityisesti jokien, 
varsilla. Vesistöjen merkitys Rovaniemen alueella on suuri, ja niistä saadaan sekä maisemallisia että käytännön 
etuja. Vaikka alue onkin suhteellisen harvaa asutettua, ja sekä yksittäiset talot tai pihapiirit voivat olla toisistaan 
kaukana (Helminen & Ristimäki 2008), kylät sijaitsevat kuitenkin kantateiden varsilla ja ovat siten hyvin 
saavutettavissa. 

Sosiaalisesta näkökulmasta on tärkeää, että kyläyhteisöt toimivat aktiivisesti ja alueella on kiinnostusta 
saada pihapiirien rakennukset tuottavampaan käyttöön. Samanaikaisesti hajautettuja energiamuotoja kehitetään: 
tekniset innovaatiot ovat kehittyneet, materiaalit parantuneet, ja uusia tuotteita tulee markkinoille koko ajan lisää. 
Hajautetun energiantuotannon kannalta on merkittävää, että kylät sijaitsevat kantaverkon sekä 
sähkönjakeluverkoston lähituntumassa. 

Luoteinen kyläryhmä 1, Alaounasjoen alue: rakennettu kulttuuriympäristö 

Kaikki SINNI-hankkeen työpaketit käsittelivät samaa kolmea kyläryhmää. Tarkemmat kuvaukset kyläryhmistä 
löytyvät kappaleesta 1.4. Ensimmäinen kyläryhmä sijaitsee Rovaniemeltä luoteen suuntaan ja on alueellisesti 
merkittävä kehityksen alla oleva seutu. Kyläryhmä sijoittuu vanhan aluelautakuntajaon mukaan Alaounasjoen 
kyläalueelle (Rovaniemen kylästrategia 2025). Kylät ryhmittyvät pääasiallisesti Ounasjoen varrelle. Ryhmä on 
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yhteydessä sekä jokimaisemaan että kantatiehen ja sijaitsee siten liikenteellisesti hyvien yhteyksien varrella. 
Ounasjoen lisäksi alueella on paljon muitakin vesistöjä ja pieniä järviä, jotka hallitsevat maisemaa. 
Yhdyskuntarakenne on suhteellisesti tiiviimpi kuin muissa kyläryhmissä. Kyläryhmän 1 kyliä ovat mm. 
palvelukylä Sinettä, Nivankylä, Tapio ja Sonka. Kyläryhmän 1 sijainti näkyy kuvassa 2.  

Kuva 2. SINNI-kyläryhmät 1-3 Rovaniemen kartalle merkittynä. 

Kaakkoinen kyläryhmä 2, Yläkemijoen alue: rakennettu kulttuuriympäristö 

Kyläryhmä 2 puolestaan sijoittuu Rovaniemeltä kaakkoon lähtevän kantatien molemmin puolin. Vanhan 
aluelautakuntajaon mukaan kyläryhmä 2 on Yläkemijoen kyläalueella (Rovaniemen kylästrategia 2025). Kylät 
kaakkoisella alueella ryhmittyvät Kemijoen varrelle, ja joki hallitsee maisemakuvaa. Alueella on paljon vanhaa 
perinteistä teollisuutta. Koskimaisema on merkittävä kylien identiteetin kannalta. Rakennukset ja pihapiirit 
sijaitsevat laajoilla pelloilla, jonka ansiosta niillä on usein näköyhteys Kemijokeen. Tälle alueelle kuuluvat mm. 
kylät Tennilä, Viirinkylä, Vanttauskoski, Juotasniemi ja Autti. Kyläryhmän sijainti näkyy kuvassa 2. 

Koillinen kyläryhmä 3, Sodankyläntien suunta: rakennettu kulttuuriympäristö 

Kyläryhmä 3 suuntautuu koilliseen Sodankyläntien varteen, joka on vanhan aluelautakuntajaon mukaan 
Sodankyläntien kyläaluetta (Rovaniemen kylästrategia 2025). Alue sijoittuu Vikajärven ja Raudanjoen 
läheisyyteen. Kylät sijaitsevat laajoissa metsissä, jotka ovat tiheitä. Ale on merkittävä vierailijoiden 
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näkökulmasta, ja tänne suunnitellaankin olevien lisäksi myös uutta lomakylää. Tämän ryhmän muodostavat 
Apukka, Olkkajärvi, Vikajärvi ja Laakso. Kyläryhmän sijainti näkyy kuvassa 2. 

2.2 Yhdyskuntasuunnittelu: Maankäytön suunnittelujärjestelmä 

Maankäytön suunnittelu on olennaista SINNI-hankkeelle, sillä yhdyskuntarakenne toimii kontekstina ja alustana 
hajautetulle energiantuotannolle. Työpaketissa 2 analysoidaan Rovaniemen kylien rakennettua ympäristöä ja 
havainnollistetaan esimerkein muutostilanteita. Tämä kappale taustoittaa yleistajuisesti maankäytön 
instrumenttien toimintaa ja mahdollisuuksia hajautetun energiantuotannon kannalta. Alakappaleet tiivistävät 
lyhyesti pääpointit SINNI-kylien kannalta tärkeimmistä työkaluista, nimittäin maakuntakaavasta ja 
yleiskaavasta. 

Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa toimintaa, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). 
Alueet voivat kehittyä ja luoda uusia toimintatapoja niissä puitteissa, jotka erilaiset kaavat tarjoavat. Kaavoitus 
luo kylille mahdollisuuden suunnitella investointejaan ennakoivasti. Tärkeimpiä maankäytön instrumentteja 
Rovaniemen kylille ovat maakuntakaava ja osayleiskaavat. Maakuntien liitto laatii yleispiirteisemmän 
maakuntakaavan, kun kunnat puolestaan vastaavat yleis- ja asemakaavojen laatimisesta sekä niiden 
totuttamisesta erilaisilla lupamenettelyillä. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VN päätös 2017) sovelletaan kaavoituksessa. Pohjimmiltaan 
Suomen laki määrittää periaatteillaan maankäytön suunnittelun tavoitteet ja toimintatavat. Koska lait koskevat 
niin suuria ja monimuotoisia yhteisöjä, voivat eri osapuolien tarpeet ja tavoitteet olla ristiriidassa keskenään. 
Näiden monimutkaisten ja paikallisesti vaihtelevien intressien yhteensovittaminen on yksi kaavoituksen ja 
laajemmin sanottuna maankäytön suunnittelun keskeisistä tehtävistä. 

Kaavoitus on pitkäjänteistä suunnittelua, jonka pohjalla ovat perusteelliset paikkaa koskevat selvitykset ja 
tutkimukset. Ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian vaateiden myötä on yhä tärkeämpää, että uutta 
tutkimustietoa on tarjolla. Kaavoituksen ja lupamenettelyiden tulee mukautua uusiin, kestävää kehitystä tukeviin 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Toteutettavissa hankkeissa täytyy huomioida ilmastovaatimukset. 
SINNI-hanke painottaa, että rakennetussa ympäristössä tulee olla mahdollisuus useille erilaisille rinnakkaisille 
toiminnoille. 

Vaikka tavoitteet ja toimintatavat ovat perusperiaatteiltaan yhteneväisiä koko maassa, maakunnat ja kunnat 
voivat alueellisesti ottaa erilaisia painotuksia ja soveltaa niitä omiin paikallisiin olosuhteisiinsa sopiviksi. 
Esimerkiksi Lapin liitto on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta energian 
tuotannosta. Tämä painotus on SINNI-hankkeen pohjana. Hajautetut energiantuotannon ratkaisut täydentävät 
kylien omavaraisuutta. Hajautettu energiantuotanto ei kuitenkaan tarkoita keskitetyistä ratkaisuista luopumista, 
vaan nämä kaksi järjestelmää voivat toimia rinnakkain. Tuotannon hajauttaminen lisää joustavuutta ja muutosten 
sietokykyä eli resilienssiä, kun sähkön kysyntä vaihtelee markkinatilanteen mukaan. 

SINNI-hanke näyttää uudenlaista potentiaalia Rovaniemen kylissä ja pyrkii näyttämään mahdollisuuksia 
sen kehittämiselle. Hanke ehdottaa, että kylien yhdyskuntarakenne soveltuisi toimimaan osana hajautettua 
energiajärjestelmää. Uudet käytöt varmistaisivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan kaupallisen 
arvon säilymisen ja varmistaisivat rakennusten ylläpitoa. SINNI-hankkeen perusperiaatteisiin kuuluu 
kiertotalous, joka on uudenlaista ympäristömyönteistä suunnittelua. Kierrätyksen ja järkevän uudelleenkäytön 
lisäksi kiertotalouteen voidaan yhdistää palveluinnovaatioita ja jakamistalouden alustoja. Hanke esittää 
aurinkosähkön tuottamisen mahdollisuuksia hajautetun rakenteen periaatteella, kun paneelit integroitaisiin 
rakennuksiin ja pihapiireihin. 
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2.2.1 Maakuntakaava: Rovaniemen maakuntakaava 

Mahdollisuus kehittää aluetta ja luoda uusia toimintatapoja pohjautuu kuntien yleis- ja asemakaavoihin ja 
maakuntien liittojen maakuntakaavoihin, sekä lupamenettelyihin, jotka ovat kuntien vastuulla. Kaavojen 
pohjalta voidaan suunnitella investointeja ennakoivasti. Työpaketissa perehdyttiin Rovaniemen 
maakuntakaavaan, joka on merkittävä maankäytön instrumentti. SINNI-kylät ovat alueellisesti merkittäviä, 
maakuntakaavassa tunnistettuja kyliä. Maakuntakaavaan kyläalueet merkitään AT-tunnuksella siinä tapauksessa, 
että niissä sijaitsee tai niihin suunnitellaan maaseudun peruspalveluita tai rakentamista (Rovaniemen 
maakuntakaava 2000). Kyliä voi luokitella väestömäärän ja palvelutason perusteella: kyliksi luokitellaan 
vähintään 40 asukkaan yhteisöt, kun taas pienkylissä on 20–39 asukasta. Palvelutaso määritellään sen perusteella, 
onko kylässä kauppaa ja/tai koulua. (Helminen & Ristimäki 2008) 

2.2.2 Yleiskaavat 

Yleiskaava on maakuntakaavaa tarkempi maankäytön instrumentti. SINNI-kylätyyppiä voidaan soveltaa 
maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Yleiskaavassa 
näytetään yksityiskohtaisesti tontit ja rakennuspaikat. Pienemmän alueen osalta piirrettyä tarkempaa kaavaa 
kutsutaan osayleiskaavaksi. Työpaketissa koottiin kaikkien kolmen kyläryhmän kylien osayleiskaavat ja näiden 
selostukset, ja niitä käytettiin pohjatietona tutkimustyölle. Esimerkiksi myöhemmin tässä luvussa puhuttaessa 
uusista rakennuksista, tarkoitetaan oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa osoitettuja rakennuspaikkoja. Näin 
yleiskaavojen perusteella voimme ennustaa, mihin suuntaan kylät ovat kehittymässä. 

Kuva 3. Kyläryhmän 1 osayleiskaava. Lähde: kartta.rovaniemi.fi. 
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Luoteinen kyläryhmä 1: osayleiskaava 

Kyläryhmään 1 kuuluu kasvavia kyliä ja sen alueet onkin suurelta osin yleiskaavoitettu. SINNI-kylien 
suosituksissa nojaudutaan näihin kaavoihin. Osayleiskaavasta voi myös lukea uusien suunniteltujen rakennusten 
määrän ja sijainnin, ja näin ollen voi päätellä, miten ja mihin suuntaan alue on kasvamassa tulevaisuudessa. 
Esimerkiksi Sinetässä, jonka osalta työpaketti 2 esittää havainnekuvia, on osoitettu uusia rakennuspaikkoja 
omakotitaloille tiivistäen olevaa kylärakennetta. Rovaniemen kylästrategian (2025) mukaan lähityöllistäminen 
on tällä alueella tärkeä kehityskohde. 

 

Kuva 4. Kyläryhmän 2 osayleiskaava. Lähde: kartta.rovaniemi.fi. 

Kaakkoinen kyläryhmä 2: osayleiskaava 

Kyläryhmän 2 osalta suurin osa kylistä on vailla osayleiskaavaa. Tällöin tukeudutaan isomman mittakaavan 
maakuntakaavaan. Kyläryhmässä vain Vanttauskoski on yleiskaavoitettu. Vanttauskosken osayleiskaava osoittaa 
kokonaan uusia asuinalueita kylän keskeisille alueille, kyläkaupan ja kyläkoulun läheisyyteen. SINNI-hanke 
tarkastelee paitsi olevien rakennusten potentiaalia hajautetun energiantuotannon alustana, myös uusien 
asuinalueiden mahdollisuuksia osallistua energiayhteisöihin. Rovaniemen kylästrategia (2025) nostaa tällä 
alueella tärkeiksi toimivan julkisen liikenteen sekä hyvinvointi- ja lähipalveluiden turvaamisen. 
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Kuva 5. Kyläryhmän 3 osayleiskaava. Lähde: kartta.rovaniemi.fi. 

Koillinen kyläryhmä 3: osayleiskaava 

Osayleiskaavat löytyvät kyläryhmän 3 osalta lähes kaikista kylistä. Huomioitavaa tässä kyläryhmän 
yleiskaavassa on niiden vahva painotus matkailuun. Palvelukylä Vikajärven pohjoisosassa ajankohtainen 
osayleiskaava mahdollistaa modernin, laajamittaisen lomakylän rakentamisen. Muun muassa tämän lomakylän 
roolia hajautetun energiantuotannon alustana tarkastelevat molemmat työpaketit 2 ja 4.  

2.3 Data ja metodi: Kvantitatiivinen analyysi ja visualisointi 

Tässä alakappaleessa puhutaan siitä, millaista tietoa työpaketissa 2 kerättiin ja mihin sitä käytettiin koko SINNI-
hankkeessa. Tässä kerrotaan myös, millaisia menetelmiä käytettiin ja miten niihin päädyttiin. Työpaketissa 2 
kerättiin tietoa paitsi oman työpaketin, myös SINNI-hankkeen muiden työpakettien käyttöön, ja analysoitiin 
tuota tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tässä alakappaleessa käydään läpi tuon tiedon lähteet ja menetelmä, jolla 
siitä tehtiin kvantitatiivisia eli määrällisiä analyyseja. Lisäksi kerrotaan visualisoinnista menetelmänä. Itse 
havainnekuvat löytyvät kappaleesta 3.5 sekä liitteistä. 

Työpaketissa 2 etsittiin tietoa tutkimuskohteiden kylien yhdyskuntarakenteesta, muun muassa 
rakennuskannan ja pihapiirien ominaisuuksista. Liiteri on verkkosivupohjainen Suomen Ympäristökeskuksen 
elinympäristön tietopalvelu. Liiteri-sivustot kokoavat tilasto- ja paikkatietoa koko Suomen kartoille koskien 
kaavoitusta ja rakennettua ympäristöä. Verkkopalvelussa voi selata karttoja ja näyttää haluamiaan karttatasoja 
tarvitsemiensa tietojen perusteella.  Liiterissä on myös analyysiominaisuuksia ja tilastoja. Verkkosivusto kokoaa 
yhteen monien instituutioiden aineistoja, mukaan lukien kunnat, väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos, 
Tilastokeskus, Väylävirasto, Ympäristöministeriö, Museovirasto, ARA ja ELY-keskukset. (Ympäristö 2021)  
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä saa tietoa paikkatietopohjaista tietoa yhdyskuntarakenteen 
ominaisuuksista ja tekijöistä. YKR-aineisto on paikkatietona 250 × 250 metrin tilastoruuduilla, joihin pääsee 
käsiksi erilaisilla karttapohjaisilla alustoilla (Helminen & Ristimäki 2008). Tarkastelimme YKR-aineistossa 
määriteltyjä taajamia, kyliä ja pienkyliä, jotka sijaitsivat valtateiden varsilla ja kuuluivat SINNI-hankkeessa 
yhteisesti sovittuihin kolmeen kyläryhmään (katso kappale 1.4). YKR-aineisto määrittelee taajamaksi tiheän 
asutuksen ryhmittymän, jossa on vähintään 200 asukasta. Kyläalueissa on tämän määritelmän mukaan vähintään 
40 asukasta, ja pienkylässä 20–39 asukasta. (Helminen & Ristimäki 2008). Näiden Liiteri-aineistosta löytyvien 
taajamien, kylien ja pienkylien välissä olevat rakennukset sisällytettiin tarkasteluun siinä tapauksessa, jos kylien 
väliin muodostuu selkeä jatkumo, tai niiden väliin jää tärkeitä julkisia rakennuksia. 
 

Kuva 6. Esimerkki YKR-aineiston kylien ja pienkylien rajauksesta. Lähde: Liiteri-
tietopalvelu 

Hankkeen aluksi 15 kohdekylän olemassa oleva yhdyskuntarakenne analysoitiin ja tiedot lisättiin 
tietojoukkoon. Tutkimusaineistoon lisättiin myös tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvat hankkeet, jotta 
voidaan saada käsitys, miten nämä kylät kehittyisivät SINNI-energiayhteisöiksi tulevaisuudessa. Tutkimuksessa 
valittiin yksi pilottikylä jokaisesta kolmesta ennakkoon valitusta kyläryhmästä ja näiden pilottikylien voimassa 
olevia osayleiskaavoja ja toteutuneita rakennushankkeita tarkastelemalla voitiin arvioida, miten uusia hankkeita 
voitaisiin kehittää SINNI-periaatteiden mukaisesti.  Sinettä kyläryhmästä 1, Vanttauskoski kyläryhmästä 2 ja 
Vikajärvi kyläryhmästä 3 ovat Rovaniemen kaupungin määrittämiä palvelukyliä ja ne valittiin tutkimuksen 
pilottikyliksi. Hankkeessa tehtiin alustavat toteutussuunnitelmat lainvoimaisten oikeusvaikutteisten 
osayleiskaavojen mukaisille rakentamattomille rakennuspaikoille. Näistä luonnosmaisista pihapiiritarkasteluista 
tehtiin vastaava analyysi kuin olemassa olevasta rakennuskannasta ja tieto lisättiin tutkimusdataan. Alustavasta 
tarkastelusta saadun tiedon pohjalta voitiin päätellä, että uudet rakennushankkeet mahdollistavat 
aurinkotuotantopotentiaalin. Uusien rakennusten tarkastelu tehtiin tämän jälkeen kohdekylissä laajemmalta 
alueelta. Voimassa oleva osayleiskaava tai sen luonnos oli käytettävissä useimmissa tutkimuskohteissa. Kylissä 
tai kylien osissa, joissa osayleiskaava ei ollut käytössä, sovellettiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) suosituksia ja määräyksiä rakennuskokonaisuuksien ja pihapiirien 
luonnostelussa.  
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2.3.1 Data 

Työpaketissa 2 kerättiin systemaattisesti määrällistä tietoa taulukkomuotoon, josta muidenkin hankkeen 
työpakettien oli helppo päästä siihen käsiksi. Tieto kerättiin tietokoneavusteisesti SPSS-ohjelmistoon, ja 
tallennettiin myös Microsoft Excel-muodossa. Nämä datasetit tallennettiin projektin servereille kaikkien 
työpakettien saataville. Tietokoneohjelman valinnalle syynä olivat hyvä työstettävyys ja mahdollisuus 
kvantitatiivisten analyysien ja grafiikoiden tekoon. Pääasiallisena tiedon lähteenä toimi verkkosivupohjainen 
Liiteri-tietopalvelu ja Rovaniemen kaupungin toimittamat CAD-pohjaiset aineistot. Muina tietolähteinä toimivat 
Rovaniemen kaupungin kartta-aineistot, Maanmittauslaitoksen verkkoaineistot, Roikylät-verkkosivut, 
Museoviraston digitaaliset aineistot ja SINNI TP3 luoma ArcGIS-tietokartta. Tiedon lukemiseen käytettiin paitsi 
verkkosivuja, myös ArcGIS- ja AutoCAD-ohjelmistoja. 

Tieto kerättiin rakennuksittain analysoimalla kiinteistöillä olevat rakennukset, ja kunkin rakennuksen osalta 
kerättiin samat tiedot. Rakennusten sopivuus aurinkopaneelien asennusalustoiksi arvioitiin 
tiedonkeruuvaiheessa. Sopivuuden kriteerinä toimi rakennuksen koko. Valinnasta rajattiin ulos ne rakennukset, 
joiden pinta-ala oli alle 30 neliömetriä ja/tai lyhyempi julkisivu alle viiden metrin, sillä pinta-alaltaan liian 
pieniin rakennuksiin ei mahdu riittävän monta aurinkopaneelia, jotta asennus olisi taloudellisesti kannattavaa. 
Kriteerit päätettiin yhdessä työpakettien 2 ja 4 kesken. Sopivuus pääteltiin Rovaniemen kaupungin kartta-
aineistosta koon osalta, ja Maanmittauslaitoksen tarjoamista ilmakuvista kunnon osalta. Kaikkien rakennusten 
määrä taajamissa, kylissä ja pienkylissä kiinteistöittäin näkyy taulukossa kiinteistötunnuksittain, vaikka 
sopimattomien rakennusten tietoja ei ole tallennettu datasettiin eikä niitä analysoida. 

Datasettiin kirjattiin kunkin rakennuksen osalta Liiteri-tietokannasta kylän tai pienkylän nimi, rakennuksen 
käyttötarkoitus, kiinteistötunnuksen numero ja rakennusten lukumäärä tontilla. Rovaniemen kaupungin 
pohjakartoista kerättiin AutoCAD-ohjelmalla kunkin rakennuksen osalta pitkän ja lyhyen julkisivun mitat, 
etäisyys lähimpään rakennukseen sekä pitkän julkisivun suuntaus aurinkopaneeleille olennaisiin ilmansuuntiin 
asteen tarkkuudella. Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta arkistoitiin rakennuksen katon tyyppi. SINNI-
hankkeen tiedoista saatiin kyläryhmän numero rakennuksen pohjankorkeus merenpinnasta, rakennuksen 
juokseva numero kiinteistötunnuksittain, kerrosten määrä ja kirjauspäivämäärä. Tiedon paikkansapitävyys 
vahvistettiin vertaamalla datalähteitä toisiinsa sikäli, kun tieto oli saatavilla useammasta lähteestä. Jos 
tietolähteet olivat keskenään ristiriidassa, Liiteri-tietokantaa ja Rovaniemen toimittamaa CAD-aineistoa pidettiin 
ensisijaisesti luotettavina. Näiden kerättyjen tietojen perusteella eri rakennustyyppejä, kyliä ja kyläryhmiä voitiin 
analysoida, vertailla ja mitata. Kuva 7 esittää raakadataa SPSS-ohjelmistossa. Seuraava osio käy läpi analyysin 
mahdollisuuksia jaettuna tiedon tyyppeihin. 

 
 

Kuva 7. Esimerkki kerätystä raakadatasta.  
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Tiedon tyypit 

Tietoa kerättiin paitsi analyysia, myös mittaamista ja sisäistä käsittelyä varten. Dataseteissä onkin havaittavissa 
selkeästi erilaisia tiedon tyyppejä. Kaikki tieto on kuitenkin määrällistä, ja sen pohjalta voidaan tehdä erilaisia 
kvantitatiivisia analyysejä. Kerätty tietoa jakautuu karkeasti kolmeen tyyppiin: ensinnäkin, kategorisointiin, 
luokitteluun ja vertailuun soveltuvaan tietoon; toisekseen, numeeriseen, määrälliseen, mitattuun tai laskettuun 
tietoon; ja lopulta kolmanneksi datasetissä on myös identifiointia, tilastointia ja datan käsittelyä helpottavaa 
tietoa, joka on tarkoitettu pelkästään tutkijan käyttöön. 

Luokittelevaa, kategorisoivaa ja vertailevaa tietoa eli tiedon tyyppiä 1 ovat toisaalta kyläryhmä ja kylän nimi, 
mutta myös rakennuksen käyttötarkoitus, kattotyyppi ja kerrosten määrä. Tyypin 2 tietoa eli numeerista, 
määrällistä, mitattua tai laskettua tietoa ovat rakennusten määrä tontilla, pohjankorkeus merenpinnasta, pitkän 
ja lyhyen julkisivun mitat, etäisyys lähimpään rakennukseen sekä pitkän julkisivun ilmansuunta asteina (idästä 
länteen 90–270). Tiedonkeruussa tallennettiin myös tyypin 3 tietoa: identifiointia, tilastointia ja datan käsittelyä 
helpottavaa tietoa, ja joka ei sovellu kvantitatiiviseen analyysiin. Näihin kuuluvat rakennuksen juokseva numero 
kiinteistötunnuksittain, kiinteistötunnus sekä tiedon kirjauspäivämäärä. Vaikka tämän tiedon kerääminen ei 
tuokaan uusia analysoitavia komponentteja, tyypin 3 tieto saattaa kuitenkin helpottaa tutkijan työtä, esimerkiksi 
lisätiedon löytämistä tietystä rakennuksesta ja sen paikantamista kartalla lisätarkastelua varten. 

Pitkän julkisivun suunta asteina haettiin siten, että etelä sijoittuu 180 asteeseen, ja rakennukset sijoittuvat 
liukuvalla asteikolla idän eli 90 asteen ja lännen eli 270 asteen välille. Näin ilmansuunnista tulee numeerinen 
määre kategorioiden (itä, kaakko, etelä, luode, länsi) sijaan. Ilmansuunnat osoittavatkin hyvin eron tietotyyppien 
1 ja 2 välillä. Jos ilmansuunnat olisi esitetty kategorioina (kaakko, etelä jne.), niitä olisi voitu ainoastaan vertailla 
ja luokitella, mutta tarkempi kvantitatiivinen analyysi ei olisi ollut mahdollinen. Määrällisenä suureena 
ilmansuunnan asteluku sen sijaan antaa tarkan tiedon, josta esimerkiksi työpaketissa 4 voidaan päätellä 
energiantuotantopotentiaali. Toisista määreistä puolestaan ei ole olemassa kategorioita tarkempaa tietoa. 
Tällainen on esimerkiksi kylän nimi, jota ei voi osoittaa luokkaa eli nimeä tarkemmin numeerisesti. 

Tiedon tyyppejä yhdistelemällä voi saada mielenkiintoisia tuloksia tutkittavista kohteista. Luokittelevaa 
tietoa (tyyppi 1) voi yhdistää toiseen tyyppiin ja siten saada määrällistä tietoa, joka yhdistyy eri kategorioihin. 
Kategorioiden välillä voi tehdä vertailuja ja listauksia, joiden perusteella voi saada selville esimerkiksi 
kyläryhmien, kylien tai asuinrakennusten suhteellisia ja absoluuttisia ominaisuuksia. Määrällisen tiedon (tyyppi 
2) perusteella voi laskea summia, osuuksia, keskiarvoja, hajontaa, yleisyyksiä, vaihteluvälejä, sijainteja, mittoja, 
minimejä ja maksimeja. Yhdistämällä tietotyyppejä 1 ja 2 voi saada selville numeerisia määreitä tietystä 
kategoriasta. Esimerkiksi aineistolle voi esittää kysymyksen: kuinka paljon (määrää, tiedon tyyppi 2) on 
kategoriassa (luokittelu, tyyppi 1)? Tai kuinka suuri kategorian (luokittelu, tyyppi 1) osuus on kokonaisuudesta 
(määrää, tiedon tyyppi 2) prosentteina? 

2.3.2 Metodi: tietokoneavusteinen kvantitatiivinen analyysi 

Työpaketissa 2 tuotettiin paitsi raakadataa eli datasettejä kaikkien työpakettien käyttöön, myös tehtiin 
kvantitatiivinen analyysi valituista kyläryhmistä päätöksenteon pohjaksi SINNI-kylien suunnittelulle. Tiedon 
tallennus ja analysointi tehtiin tietokoneavusteisesti SPSS-ohjelmistossa. Kyläryhmien valinnan (katso 1.4), 
kylien rajojen määrittelyn (katso 3.3.), aurinkoenergian tuotantoon sopivien rakennusten määrittelyn (katso 3.3.1) 
ja tiedon lähteiden löytymisen (3.3.1) jälkeen tietoa alettiin kerätä datatiedostoon. Tiedostoon määriteltiin 
muuttujat ja listattiin niiden ominaisuudet. Kategorioiden (katso alaotsikko tiedon tyypit) osalta rajattiin kaikki 
mahdolliset kylät, kyläryhmät, rakennusten käyttötarkoitukset, kattotyypit ja kerrosten määrät. Muiden 
muuttujien osalta määritettiin niiden ominaisuudet analyysia varten. Tietoa syötettiin rakennuksittain keräten eri 
tietokannoista, jotta saatiin kaikista rakennuksista yhtenäiset tiedot. Muuttujia lisättiin tarpeen mukaan 
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aineistoon ja tiedonkeruun tutustumisen jälkeen. Analyysissa käytettiin apuna AutoCAD-piirto-ohjelmaa tiedon 
keräämiseen ja käsittelyyn, sekä SPSS-tilastointiohjelmaa tiedon tallentamiseen ja analyysiin. 

Tietokoneohjelmisto SPSS 

Tietokoneohjelmana tallennuksen ja analyysien tekoon käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelmaa (lyhyesti: 
SPSS), joka on yhteensopiva Microsoft Office-ohjelmistojen kanssa. Näin ollen SPSS-ohjelmistossa tehdyt 
taulukot ja graafit voidaan siirtää leikepöydän kautta suoraan tekstitiedostoihin (esim. Word) tai esityksiin (esim. 
PowerPoint). SPSS-tiedostoja ei voi avata suoraan Excel-ohjelmistossa, mutta ne voidaan muuttaa Excel-
tiedostoiksi. Näin myös muut työpaketit pääsivät käsiksi kerättyyn tietoon. SPSS-ohjelmistoon päädyttiin, sillä 
se on monipuolinen ja nopea käyttää. Lyhyillä komennoilla voidaan tehdä taulukoita, tilastoja ja erilaisia 
laskutoimituksia isoista tietomääristä. Paljon muuttuvia sisältävien aineistojen käsittely on nopeaa verrattuna 
Excelin käyttöön. SPSS-tiedostossa yksi rivi vastaa yhden rakennuksen tietoja, ja tieto näkyy sarakkeittain. 
Analyysissa rakennuksia valikoitiin tai poistettiin kysymyksenasettelusta tiettyjen ominaisuuksien perusteella, 
ja tehtiin laskemia valituista kylistä ja kyläryhmistä. Toisissa kysymyksissä jätettiin pois tietyt käyttötarkoitukset. 
Muuttujia laskettiin tai luokiteltiin. Aineistoa esitettiin erilaisilla graafeilla. Kuva 8 esittää SPSS-ohjelmiston 
muuttujien määrittelyä. Kappaleessa 3.4 käydään läpi analyysin tuloksia. 

 
 

Kuva 8. Esimerkki SPSS-aineiston muuttujien määrittelystä.  

2.3.3 Metodi: SINNI-kylien visualisointi 

Määrällisen analyysin lisäksi työpaketissa 2 tehtiin visualisointeja havainnollistamaan esimerkinomaisesti 
hajautetun energiantuotannon myötä kyliin tulevia muutoksia. Havainnekuvat tehtiin tietokoneavusteisesti: 
kolmiulotteiseen mallintamiseen käytettiin ArchiCAD-ohjelmistoa ja havainnekuvien visualisointiin Lumion-
ohjelmaa. Havainnekuvia varten valittiin kolme kylää, jotka edustavat erilaisia ympäristöjä, kyläryhmiä ja 
maankäyttöluokkia. Kyläryhmästä 1 on mukana Sinettä, kyläryhmästä 2 Vanttauskoski ja kyläryhmästä 3 
Vikajärvi. Alun perin tarkasteluun otettiin useampia kyliä, mutta päätös kolmesta tehtiin resurssien optimaalisen 
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käytön perusteella. Nämä kolme esimerkkiä ovat palvelukyliä, jotka olivat tapauksina myös työpaketeissa 3 ja 
4. Tutkimuskylät valittiin alustavasti ohjausryhmän 2. kokouksessa 25.2.2021 ja hyväksyttiin ohjausryhmän 
kokouksessa 31.8.2021. 

Kolme valittua kylää edustavat erilaisia kyläympäristöjä. Sinettä on kasvava taajama YKR-luokituksen 
mukaan, jossa on suhteellisen tiivistä kylärakennetta. Vanttauskoskella puolestaan on merkittäviä 
maisemaelementtejä, ja jokimaisema hallitsee näkymiä. Vikajärvellä yhdistyvät kylärakenne ja lomakylä 
vierailijoille, ja siten sen käyttäjäkunta poikkeaa muista kahdesta kylästä. Valitut kylät ovat kaikki palvelukyliä, 
joten yhdyskuntarakenteen muutokset tapahtuvat niissä nopeimmin. Osayleiskaavan perusteella uusia 
asuinrakennuksia on kaavoitettu, ja kylärakenteen muutosta voi ennakoida ja esittää havainnekuvissa. 
Palvelukyliä ympäröivä kylärakenne mukautuu ajan kanssa muutoksiin, mutta siellä siirtymä on hitaampi.  

Havainnekuvissa esitetään kylärakenteen keskeisimmät osat. Niissä näytetään erilaisia maankäyttöluokkia 
ja erilaisia rakennustypologioita. Kuvissa on nähtävillä sekä palveluita, asumista että loma-asuntoja ja toisaalta 
molempia olevaa rakennuskantaa ja uudisrakennuksia. Näin kyläläiset, päättäjät ja yrittäjät voivat nähdä 
mahdollisia muutoksia monenlaisten rakennusten kautta. Havainnekuvat esittävät esimerkkejä kylien 
muutoksista tilanteissa ennen ja jälkeen. Niissä näytetään tunnelmaa ja käyttöjä tärkeistä kyläympäristöistä. 
Kuvat eivät esitä teknisesti tarkkaa lopputulosta esimerkiksi aurinkopaneelien määrän, koon tai sijoittelun osalta. 
Tekniset tiedot esitetään yksityiskohtaisemmin työpaketissa 4, joka kuvataan tämän julkaisun luvussa 5. 
Työpaketin 2 havainnekuvista kerrotaan tarkemmin alaluvussa 3.5, josta löytyy myös kuva-aineistoa. 

2.4 Analyysin tulokset: Linjauksia kylien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi 

SINNI-kylien tutkimuskohteiden yhdyskuntarakennetta analysoitiin kvantitatiivisen analyysityökalujen avulla. 
Tämän analyysin perusteella voidaan päätellä rakennettuun ympäristöön, SINNI-kylien muotoon ja rakennusten 
suuntaukseen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet. Suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta myös maankäytön 
suunnittelulle ja rakennetulle kulttuuriympäristölle, josta keskustellaan lähemmin seuraavassa alaluvussa 3.5. 
Tarkoituksena on esittää hajautetun aurinkosähkön kehittämispotentiaali suuruusluokkina eli absoluuttisina 
lukuina sekä suhteellisina määrinä eli prosenttiosuuksina kylittäin ja kyläryhmittäin. 

Tämä alaluku esittelee SINNI-kylien rakennusten määriä, niiden suuntausta sekä kattojen tasoprojektioiden 
ja julkisivujen pinta-aloja aurinkopaneelien potentiaalisina alustoina. Esianalyysissa tarkasteltiin lisäksi 
kattotyyppejä, rakennusten käyttötarkoituksia, rakennusten etäisyyksiä toisistaan ja pihapiirien kokoja. 
Esianalyysi antoi arvokasta tietoa kyläryhmien ja kylien ominaisuuksista. Seuraavat alakappaleet kertovat 
SINNI-kylien pihapiirien ja rakennusten suuntauksista, sekä analyysin tuloksista kattojen ja julkisivujen osalta. 
Samalla käydään läpi kvantitatiivista analyysiprosessia ja tulosten käytettävyyttä. Nämä tiedot auttavat SINNI-
kylien maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa. 

Olevat ja uudet rakennukset 

Työpaketissa 2 kerättiin tietoa sekä alueella jo olevista että alueelle suunnitelluista rakennuksista. Tiedonlähteenä 
täydennysrakentamisen osalta toimivat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat.  Näistä dataseteistä voidaan lukea 
hieman erilaisia asioita. Olevan rakennuskannan tarkastelu mahdollistaa erityisesti jo hankesuunnitelmassa 
tavoitteena olleiden uusien käyttöjen ehdottamisen poistuvien tilalle. SINNI-hankkeessa pohditaan, mihin 
tarkoituksiin kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta voisi soveltua, kun maaseutumaiset alueet ovat 
menettämässä väestöä. Innovatiiviset uudet käytöt voivat auttaa pihapiirien elvyttämisessä. Hankkeen ehdottama 
hajautettu energiantuotanto voisi mahdollista kylärakenteen säilymisen sen sijaan, että vain yksittäisiä 
rakennuksia jää hyväkuntoiseksi muiden rapistuessa vierellä. Näiden osalta tiedonkeruu on kuvattu kappaleessa 
3.3.1 Data ja analyysi on esitelty kappaleissa 3.4.1 Rakennusten suuntaus sekä 3.4.2 
Energiantuotantopotentiaali katoilla. Olevia rakennuksia tutkittiin sekä työpaketissa 2 että 4. Tämänhetkisen 
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rakennuskannan tilanteen tutkimus auttaa päättelemään, mitkä kyläryhmät, kylät ja pihapiirit soveltuisivat 
yhdyskuntarakenteensa puolesta parhaiten aurinkoenergian tuotantoon. 

Uudisrakennukset puolestaan edustavat Rovaniemen kylille tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen suuntia ja 
mahdollisuuksia. Viittauksella uusiin rakennuksiin tarkoitetaan tässä oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa 
osoitettuja rakennuspaikkoja. Paitsi että suunnitelmien tutkimuksella ja visualisoinnilla voidaan näyttää, mihin 
suuntaan kylät, kyläryhmät ja alueet ovat kehittymässä, nämä kohteet mahdollistavat SINNI-hankkeen 
suositusten antamisen uudisrakennuksille. Uudisrakennusten etuna on se, että ovat vasta suunnitteilla ja näin 
ollen niihin liittyviä detaljeja, kuten suuntauksen optimointia, kattomuotoa, materiaaleja, rakennustapaa, 
energiantuotantoa ja pihapiiriä voi halutessaan optimoida ilmastoystävällisemmäksi. SINNI-tyypitys 
tulevaisuuden suuntana voi kiinnostaa sekä kyläläisiä, päättäjiä että energiantuotannossa mukana olevia yrityksiä. 

Toisin kuin olevien rakennusten analysointi, uudisrakennuksista esitellään tässä työpaketissa ainoastaan 
kolme pilotiksi valittua kylää: Sinettä, Vanttauskoski ja Vikajärvi. Valintaperusteista voi lukea tarkemmin luvusta 
3.3.3 Metodi: SINNI-kylien visualisointi. Myös uudisrakennuksia tutkittiin molemmissa työpaketeissa 2 ja 4, ja 
työpaketissa 2 kerätty tieto tuki työpaketin 4 työtä. Yleiskaavat auttoivat tutkijoita määrittelemään osoitetut 
rakennuspaikat ja käyttötarkoitukset, ja muutoin datankeruu noudatti samoja tietolähteitä kuin olemassa olevien 
rakennusten osalta. Olevat rakennukset ja uudet rakennukset on datasetissä erotettavissa toisistaan, ja tämä 
mahdollistaa rakennuskantojen ominaisuuksien keskinäisen vertailun. Kaikista muista kylistä kuin kolmesta 
tutkimuskohteesta esitetään vain olevat rakennukset. 

2.4.1 Rakennusten suuntaus 

Ilmansuunnat vaikuttavat aurinkopaneelien tehoon merkittävästi. SINNI-hankkeen työpaketissa 4 laskettiin 
rakennusten suuntauksen vaikutusta aurinkopaneelien tehoon, josta tietoa voi tarkemmin löytää luvusta 5, mutta 
lyhyesti optimaalisin ilmansuunta on työpaketin 4 määrittelemänä Rovaniemellä yhdeksän astetta etelästä itään 
päin. Työpaketissa 2 puolestaan tarkasteltiin kyläryhmien ja kylien yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia, mukaan 
lukien olevan rakennuskannan ja oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa merkittyjen rakennuspaikkojen 
suuntaus. Tässä analyysissa tarkasteltiin pitkän julkisivun mittaa, joka on samalla harjakattoisen talon katon 
lappeen pituus. Rakennuksen suuntaus viittaa siis pitkän julkisivun ja harjakaton lappeen ilmansuuntaan. 
Kyseessä on aina aurinkoenergian tuotannon kannalta parempaan ilmansuuntaan oleva julkisivu ja lape. Kuva 9 
havainnollistaa käytettyjä termejä ja mittoja sekä rakennuksen suuntausta ja asteiden lukuohjetta. 

Kuva 9. Esimerkki SPSS-aineiston muuttujien määrittelystä.  
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Ilmansuunnat ovat oheisissa teksteissä, graafeissa ja taulukoissa ilmoitettu aina asteina. Perusteluja asteiden 
käytölle löytyy luvusta 3.3.1 Data. Luvut kulkevat myötäpäivään pohjoisen nollasta kokonaisen kierroksen 
päätyen 360 asteeseen. Kunkin rakennuksen kannalta on merkitty aina suotuisampi puolikas eli käytännössä idän 
ja lännen välissä, asteina 90 (itä) – 270 (länsi). Kaikkein suotuisin suuntaus on lähellä etelää, 180 astetta, ja 
optimaaliselle asteikolle osuvat kaakon ja lounaan väliin suuntautuvat julkisivut ja katon lappeet. 
Aurinkoenergian tuotantoon vaikuttavat myös puiden heittämät varjot. Tätä varjostuksen vaikutusta on käsitelty 
lähemmin työpaketissa 4. 

Työpaketissa 2 kerättyä tietoa rakennuskannan ominaisuuksista voi käyttää esimerkiksi kylien tai 
kyläryhmien väliseen vertailuun. Näin voidaan selvittää, minkä kylän tai kyläryhmän rakennuskanta sopisi 
parhaiten hajautettuun energiantuotantoon. Tieto on kerätty olevien ja uusien rakennusten osalta erikseen. Näin 
on mahdollista vertailla myös tulevan ja olevan rakennuskannan ominaisuuksia. Tietoa on kerätty myös mittoina 
rakennusten fyysisistä ominaisuuksista. Näin voidaan laskea suuruusluokkia energiatuotantopotentiaalille. 
Tietoa voidaan rajata myös käyttötarkoituksittain tai muiden ominaisuuksien osalta. Seuraavissa alakappaleissa 
käydään läpi kvantitatiivista analyysia ensin kyläryhmien osalta ja sen jälkeen kylittäin. 

Rakennusten suuntaus kyläryhmittäin 

Analyysin läpikäynti on mielekästä aloittaa suurimmasta rakennuskannan yksiköstä, joka on tässä tapauksessa 
SINNI-hankkeessa yhteisesti sovittu kyläryhmän kategoria. Tässä alakappaleessa käydään siis läpi kolme 
kyläryhmää ja niiden suuntautuminen ilmansuuntien mukaan.  

Kyläryhmä 1 sijoittuu Ounasjoen varteen Rovaniemeltä luoteen suuntaan ja sen kyliä ovat mm. palvelukylä 
Sinettä sekä Nivankylä, Tapio ja Sonka. Kyläryhmän 1 rakennuskannan ilmansuuntaa kuvaavasta graafista 
(katso kuva 10) voidaan lukea, että rakennuskanta on suuntautunut melko tasaisesti kaikkiin ilmansuuntiin. 
Vaikka idän puolelle suuntautuneita rakennuksia on suhteessa hieman enemmän, niiden lukumäärä ei kuitenkaan 
ole merkittävästi suurempi. Etelän suunnalla näkyy jopa hieman painaumaa eli harvempia rakennuksia, mutta 
yksittäisten kyläryhmän kylien tarkastelu voi tuoda lisätietoa tähän seikkaan. Graafissa näytetään kaikki 
kyläryhmän 1 rakennukset, mukaan lukien oleva rakennuskanta ja suunnitellut uudisrakennukset pilottikylä 
Sinetän osalta. Kyläryhmässä 1 on soveltuvia rakennuksia yhteensä 1043, joista optimaalisiin ilmansuuntiin 
kääntyneitä on 523. Taulukoista 1 ja 2 löytyy lisätietoa rakennusten lukumäärästä, kattojen pinta-aloista ja niiden 
suhteellisesta osuudesta verrattuna muihin kyläryhmiin. 

Kuvissa pystyakselilla näkyy tutkimuskohteiksi soveltuvien rakennusten määrä kappaleina. Vaaka-akseli 
puolestaan osoittaa rakennusten pitkän julkisivun ilmansuunnan asteina siten, että 180 astetta on optimaalisin 
ilmansuunta etelä. Vasemmalta lukien 90 astetta osoittaa itään suuntautuvat rakennukset ja 270 astetta länteen 
suuntautuvat rakennukset. Kuva 10 näyttää kyläryhmän 1 rakennuksien suunnat. 
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Kuva 10. Rakennusten suuntaus kyläryhmän 1 osalta. Lähde: SINNI. 

Kyläryhmä 2 puolestaan kulkee Kemijoen vartta pitkin Rovaniemeltä kaakkoon. Tälle alueelle kuuluvat mm. 
kylät Tennilä, Viirinkylä, Vanttauskoski, Juotasniemi ja Autti. Kyläryhmän 2 rakennuskannan ilmansuuntaa 
kuvaava graafi (katso kuva 11) näyttää jo hieman enemmän eroja kuin kyläryhmän 1 osalta voidaan päätellä. 
Kyläryhmässä 2 voidaan graafin perusteella sanoa olevan toisaalta paljon etelään (180) astetta suuntautuvia 
rakennuksia, mutta toisaalta myös runsaasti idän suuntaan olevia julkisivuja tai harjakaton lappeita. Tämänkin 
kyläryhmän osalta on tärkeä tarkastella yksittäisiä kyliä nähdäkseen, missä kylissä juuri tuo suuri määrä 
etelänsuuntaisia rakennuksia sijaitsee. Graafissa näytetään kaikki kyläryhmän 2 rakennukset, mukaan lukien 
oleva rakennuskanta ja suunnitellut uudisrakennukset pilottikylä Vanttauskosken osalta. Kyläryhmässä 2 on 
soveltuvia rakennuksia yhteensä 1054, joista optimaalisiin ilmansuuntiin kääntyneitä on 529. Taulukoista 1 ja 2 
löytyy lisätietoa rakennusten lukumäärästä, kattojen pinta-aloista ja niiden suhteellisesta osuudesta verrattuna 
muihin kyläryhmiin. Kuva 11 näkyy tutkimuskohteiksi soveltuvien rakennusten määrä kyläryhmässä 2. 

 

Kuva 11. Rakennusten suuntaus kyläryhmän 2 osalta.  

 
Viimeinen kyläryhmä 3 suuntautuu Rovaniemeltä koilliseen Sodankyläntien suuntaan. Tämän ryhmän 

muodostavat Apukka, Olkkajärvi ja Vikajärvi. Taasen tarkasteltavana on kyläryhmän rakennuskannan 
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ilmansuuntaa kuvaava graafi (katso kuva 12) ja kyläryhmän 3 puolesta voidaan myös nähdä kiinnostavia eroja. 
Erityisesti etelään suuntautuvia rakennuksia näkyy graafissa paljon. Tämän kyläryhmän osalta on merkittävää, 
että graafissa on mukana sekä oleva rakennuskanta ja suunnitellut uudisrakennukset pilottikylä Vikajärven osalta, 
sillä kyläryhmä on kooltaan huomattavasti kahta aikaisempaa pienempi. Pystyakselilla näkyvä 
maksimimääräkin on 50 rakennusta edellisen kyläryhmän 100 rakennuksen sijaan. Kyläryhmässä 3 on soveltuvia 
rakennuksia vain 383, joista optimaalisiin ilmansuuntiin kääntyneitä on kuitenkin suhteellisesti paljon, 219. 
Taulukoista 1 ja 2 löytyy lisätietoa rakennusten lukumäärästä, kattojen pinta-aloista ja niiden suhteellisesta 
osuudesta verrattuna muihin kyläryhmiin. Kuva 12 näyttää kyläryhmän 3 rakennusten suuntausta. 
 

Kuva 12. Rakennusten suuntaus kyläryhmän 3 osalta. 

 
Kun tarkastellaan suurta aluetta kuten useista kylistä koostuvaa kyläryhmää, rakennusten kokonaismäärä 

alueella kasvaa suureksi, ja tällöin on varsin luonnollista, että suuria eroja eri kyläryhmien välille ei pääse 
muodostumaan. Tästä kyläryhmittäin tapahtuneesta analyysista ei siis näy selkeästi mikään yksittäinen 
kyläryhmä, joka olisi aurinkoenergian tuotannon kannalta toista parempi. Siksikin on hyödyllistä tarkastella 
rakennusten suuntauksia kylittäin, jolloin suurempia eroja kylien välille voi löytyä. Seuraava alakappale 
paneutuu tähän. 

Rakennusten suuntaus ilmansuuntiin, kyläkohtainen tarkastelu 

Aiemmassa alakappaleessa esitetty analyysi ei tuonut vielä suuria eroja eri kyläryhmien välille. Suuret 
kyläryhmät 1 ja 2 näyttäytyivät varsin heterogeenisinä rakennuskantansa osalta. Vasta pienemmässä 
kyläryhmässä 3 oli havaittavissa tendenssejä. Näin ollen voi olettaa, että pienemmän mittakaavan tarkastelulla 
saa näkyviin eroja rakennusten suuntauksessa. Tarkastelemalla rakennuksia kylittäin päästään käsiksi siihen, 
minkä kylän osalta yhdyskuntarakenne voisi olla edullisin. Näin voidaan myös ehdottaa parhaiten hajautetun 
energiantuotantoon soveltuvia pilottikohteita. Kuvia luettaessa on tärkeä huomata, että kuvat näyttäytyvät eri 
asteikoilla vaihtelevien rakennusmäärien takia. Palkin leveydellä ei ole määrien ja suuntauksien kannalta 
merkitystä, ainoastaan korkeudella, ja merkitys on luettavissa pysty- ja vaaka-akselilla. 

Kylät käydään läpi kyläryhmien järjestyksessä ja kunkin kyläryhmän osalta noudatetaan aakkosjärjestystä. 
Kyläryhmän 1 puolesta kuvataan Nivankylä, Sinettä, Sonka ja Tapionkylä tässä järjestyksessä. Vain pilottina 
toimineesta tutkimuskylästä on tutkittu myös suunniteltuja uudisrakennuksia oikeusvaikutteisessa 



33 

osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen osalta, muista kylistä näytetään vain oleva rakennuskanta. 
Ensimmäisenä tarkastelussa on Nivankylä. Kylän osalta tarkastellaan ainoastaan olevaa rakennuskantaa.  

Kuva 13 osoittaa kylässä olevan paljon optimaaliseen ilmansuuntaan etelään suuntautuvia rakennuksia. 
Toisaalta myös idän ja lännen suuntaan osoittavia taloja löytyy, mutta suurin piikki on juuri etelään. Tämä 
tarkastelu osoittaa Nivankylässä olevan potentiaalia. 

Kuva 13. Olevien rakennusten suuntaus Nivankylässä. Lähde: SINNI. 

Seuraavana vuorossa on kyläryhmästä 1 palvelukylä Sinettä. Tämä merkittävä palvelukylä luoteisessa 
ryhmässä oli pilottikohteena SINNI-hankkeesta. Näin ollen Sinetän osalta tarkastellaan paitsi olevaa 
rakennuskantaa, myös suunniteltujen uudisrakennusten suuntautumista ja energiantuotantopotentiaalia. Kuva 14 
näyttää olevien rakennusten ilmansuunnat. Graafi vaikuttaa melko tasaiselta, mikä tarkoittaa, että rakennukset 
jakautuvat kaikkiin ilmansuuntiin. ainoastaan lounaan suuntaan olevia rakennuksia on jonkin verran enemmän. 
pystyakseli näyttää rakennusten määrää, vaaka-akseli pitkän julkisivun ilmansuuntaa asteina. 

 

Kuva 14. Olevien rakennusten suuntaus Sinetässä.  
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Tilanne muuttuu tarkasteltaessa myös yleiskaavojen mukaisia uusia rakennuspaikkoja kuvissa 15 ja 16. 
Kuva 15 osoittaa Sinettään suunniteltujen uudisrakennusten ilmansuunnat, joita on erityisen paljon kaakkoon. 
Kolmas graafi Kuva 16 näyttää kokonaistilanteen eli sekä olevat että suunnitellut rakennukset. Myös 
kokonaistilanteen osalta huomattavin piikki on juuri kaakon suuntainen. Sinetän voi ajatella soveltuvan 
hajautetun aurinkoenergian tuotantoon paitsi palvelurakenteensa, myös rakennuskannan osalta. Alakappaleessa 
3.5.1 esitellään havainnekuvia tämän kylän osalta. 

Kuva 15. Suunniteltujen uudisrakennusten suuntaus Sinetässä oikeusvaikutteisten 

osayleiskaavojen mukaan.  

Kuva 16. Kaikkien rakennusten suuntaus Sinetässä: mukana ovat sekä olevat 
rakennukset että oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa osoitetut rakennuspaikat.  

 
Kyläryhmän 1 seuraavan kylän Sonka osalta tarkastellaan ainoastaan olevaa rakennuskantaa. Kuva 17 näyttää, 
että kylässä on lähinnä etelään ja itään suuntautuvaa rakennuskantaa. Lännen suuntaiset rakennukset puuttuvat 
lähes kokonaan. 
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Kuva 17. Olevien rakennusten suuntaus Songassa.  

Tapionkylä on kyläryhmän 1 viimeinen tutkittava kylä. Tämä yhdyskuntarakenne osoittaa kuvassa 18 kaikkiin 
suuntiin levittäytynyttä rakennuskantaa, jossa ei jatkuvan pienen vaihtelun lisäksi ole nähtävissä ilmansuuntien 
tendenssejä. Tämän käsittelyn jälkeen kyläryhmän 1 kaikki kylät (Nivankylä, Sinettä, Sonka ja Tapionkylä) on 

havainnollistettu, ja seuraavana vuorossa ovat kyläryhmän 2 kylät. 

Kuva 18. Olevien rakennusten suuntaus Tapionkylässä.  

Seuraavaksi käsittelyyn tulevat kyläryhmän 2 kylät, joihin lukeutuvat aakkosjärjestyksessä Autti, Juotasniemi, 
Kaihua, Pekkala, Tennilä, Vanttauskoski, Viirinkylä ja Vilmilä. Kylät käsitellään tässä järjestyksessä, ja 
pilottikohteena on Vanttauskoski, jonka osalta esitellään myös suunnitellut rakennuspaikat, muista ainoastaan 
oleva rakennuskanta. Vain pilottina toimineesta tutkimuskylästä on tutkittu myös suunniteltuja uudisrakennuksia 
oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen osalta, muista kylistä näytetään vain oleva 
rakennuskanta. Kuva 19 näyttää Autin tilannetta. Kylä on erikoinen siinä mielessä, että etelään suuntautuvia 
rakennuksia ei juuri ole, vaan rakennuskanta näyttää kääntyvän itään ja länteen. Aurinkoenergian tuotantoon 
yhdyskuntarakenne ei ole kovin soveltuva. 
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Kuva 19. Olevien rakennusten suuntaus Autissa.  

Seuraavana vuorossa on kyläryhmän 2 Juotasniemi, joka poikkeaa edellisestä kylästä täysin. Kuva 20 osoittaa, 
että Juotasniemellä on poikkeuksellisen paljon juuri etelään suuntautuvaa olevaa rakennuskantaa. Toinen piikki 
on idän suuntaan, ja voidaankin olettaa, että kyseessä ovat pihapiirin päärakennus ja apurakennukset. 

 

Kuva 20. Olevien rakennusten suuntaus Juotasniemellä. Lähde: SINNI. 

Saman kyläryhmän Kaihua on pieni kylä, jonka rakennukset näyttävät kuvan 21 perusteella sijoittuvan 
suurimmaksi osaksi kaakkoon tai lounaaseen, osoittaen loven etelän suuntaan. Tässä on luultavasti sama 
pihapiirien ja apurakennusten ilmiö kuin Juotasniemellä. Kylä ei ole potentiaaliltaan parhaiden joukossa. 
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Kuva 21. Olevien rakennusten suuntaus Kaihuassa. Lähde: SINNI. 

Pekkala on vielä edellistäkin pienempi kylä, ja pientä rakennusmäärää osoittava graafi kuvassa 22 on hieman 
vääristynyt eikä vertailukelpoinen muiden suurempien kylien kanssa. yksittäiset rakennukset täällä kääntyvät 
lähinnä muihin ilmansuuntiin kuin etelään, eikä Pekkala ole aurinkoenergian näkökulmasta kovin kiinnostava. 
 

Kuva 22. Olevien rakennusten suuntaus Pekkalassa.. 

Tennilä on myös pieni ryhmän 2 kylä. ja sen graafissa (kuva 23) voidaan havaita kaksi tendenssiä, toisaalta etelä 
ja toisaalta kaakko. Etsittäessä pientä kohdetta, Tennilästä löytyisi varmasti aurinkopaneelien asennukseen 
sopivia kattopintoja. Pystyakseli näyttää rakennusten määrää, vaaka-akseli pitkän julkisivun ilmansuuntaa 
asteina. 
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Kuva 23. Olevien rakennusten suuntaus Tennilässä.  

Vanttauskoski on kyläryhmän 2 osalta SINNI-hankkeen pilottikohteena ja kylän mahdollisesta muutoksesta 
esitetään kappaleessa 3.5.2 havainnekuvia. Vanttauskosken osalta tarkastellaan paitsi olevaa rakennuskantaa, 
myös suunniteltujen uudisrakennusten suuntautumista ja energiantuotantopotentiaalia. Kuvassa 24 näkyvät 
olevien rakennusten ilmansuunnat ja kuvassa 25 osoitetut rakennuspaikat. Viimeinen kuva 26 näyttää sekä olevat 
että suunnitellut rakennukset.  

Tarkasteltaessa kuvaa 24, oleva rakennuskanta näyttää kääntyneen selkeästi etelään ja toisaalta itään, 
muodostaen 90 asteen kulmassa toisiinsa olevia rakennuspareja. Tässä siis Vanttauskosken olevan 
rakennuskannan osalta on havaittavissa pihapiirien päärakennusten ja apurakennusten sijoittelun ilmiö. Etelään 
suuntautuva rakennuskanta näyttää Vanttauskoskella olevan erinomaista aurinkopaneelien kautta saatavaa 
hajautetun sähköntuotannon potentiaalia. Lisäksi pihapiirien olemassaolo viittaa perinteiseen kylärakenteeseen, 
jossa siis projektin kautta voitaisiin ehdottaa uusia ja rinnakkaisia käyttöjä. 

Suunniteltujen uudisrakennusten osalta puolestaan kuvassa 25 näkyy enemmän hajontaa. Kuitenkin 
tendenssinä voi huomata aivan selkeän piikin etelään suuntautuvia rakennuksia, jotka ovat SINNI-hankkeen 
kannalta erityisen kiinnostavia. Muihin ilmansuuntiin olevia rakennuspaikkoja on maltillisesti.  
Uudisrakennukset ovat suurelta osin yksittäisiä massoja, eikä pihapiirien sommittelua tässä graafissa näy. 
Lopulta kuva 26 yhdistää sekä olevan että suunnitellun rakennuskannan. Vanttauskosken osalta on huomattavissa 
erittäin selkeä etelään kääntyneiden rakennusmassojen piikki, ja erinomaista hajautetun energiantuotannon 
potentiaalia. Vanttauskosken osalta rakennusten suuntautumisen voi ajatella johtuvan kylän sijoittumisesta 
Kemijoen varteen, jolloin rakennusmassojen kääntäminen joelle päin on luonut myös hyviä maisemanäkymiä. 
Vanttauskoski on kvantitatiivisen analyysin perusteella ensiluokkainen SINNI-kylien pilottikohde. 
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Kuva 24. Olevien rakennusten suuntaus Vanttauskoskella. 

Kuva 25. Suunniteltujen uudisrakennusten suuntaus Vanttauskoskella 
oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen mukaan.  
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Kuva 26. Kaikkien rakennusten suuntaus Vanttauskoskella: mukana ovat sekä olevat 
rakennukset että oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa osoitetut rakennuspaikat.  

Viirinkylä sijaitsee edeltäjiensä tavoin kyläryhmässä 2. Kuva 27 näyttää mielenkiintoisen tendenssin, jossa 
rakennusmassat kääntyvät vielä Vanttauskoskea voimakkaammin etelään. Tasapainottajana piikille voi nähdä 
painotusta myös idän suuntaa, joka Vanttauskosken tavoin johtunee pihapiirien muodostuksesta. Kylästä 
esitellään ainoastaan oleva yhdyskuntarakenne. Viirinkylä on SINNI-hankkeen kontekstissa hyvin kiinnostava 
tapaus, johtuen sekä rakennuskannan suuntautumisesta että pihapiirien muodostuksesta. Suuntautuminen etelään 
on yksioikoisesti aurinkoenergian kannalta hyvin edullista. Pihapiirit puolestaan viittaavat säilyneeseen vanhaan 
rakennuskantaan ja myös kylärakenteeseen. Viirinkylä on siis mielenkiintoinen uudiskäyttöjen kannalta, mutta 
myös erittäin soveltuva hajautetun energian tuotantoon. 
 

Kuva 27. Olevien rakennusten suuntaus Viirinkylässä.  

Viimeisenä ryhmän 2 kylänä esittelyyn tulee pieni Vilmilä. Kuva 28 esittää suhteellisen tasaisesti kääntyneet 
rakennusmassat. Ilmansuuntien suhteen suurempia tendenssejä ei ole havaittavissa. Tämän jälkeen siirrytään 
kyläryhmään 3. 
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Kuva 28. Olevien rakennusten suuntaus Vilmilässä.  

Viimeisenä on kyläryhmä 3, josta näytetään kylät Apukka, Olkkajärvi ja Vikajärvi tässä järjestyksessä. Vain 
pilottina toimineesta tutkimuskylästä on tutkittu myös suunniteltuja uudisrakennuksia oikeusvaikutteisessa 
osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen osalta, muista kylistä näytetään vain oleva rakennuskanta.  
Näistä ensimmäinen Apukka on esitetty kuvassa 29. Apukassa on ylipäätään hyvin vähän rakennuskantaa, mutta 
sen lisäksi rakennukset ovat suuntautuneet pääosin länteen ja itään, eivätkä etelään. 

Kuva 29. Olevien rakennusten suuntaus Apukassa.  

 
 

Olkkajärven osalta tilanne on hyvin samankaltainen kuin edeltävän Apukan, vaikka rakennuksia onkin 
enemmän (Kuva 30). Kylä on pieni ja harva rakennuskanta suuntautuu muihin ilmansuuntiin kuin etelään. 

Viimeisenä kylistä tulee esittelyyn kyläryhmää 3 pilottikohteena edustava Vikajärvi. Kuten muidenkin 
pilottikohteiden osalta, Vikajärvestä tarkastellaan olevan rakennuskannan lisäksi myös suunniteltujen 
uudisrakennusten suuntautumista ja näytetään havainnekuvia alaluvussa 3.5.  
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Kuva 30. Olevien rakennusten suuntaus Olkkajärvellä.  

Vikajärvi on valituista pilottikohteista kaikkein pienin, mutta sen tekee SINNI-hankkeen kannalta 
kiintoisaksi suunniteltu suuri uudisrakennusten määrä, nimittäin kylän pohjoisosiin sijoittuva lomakylän 
osayleiskaava. Ihan puhtaasti rakennusten määrien tarkastelulla suunniteltuja rakennuksia on kylän kokoon 
nähden huomattava määrä. 

Kuvassa 31 näkyvät olevien rakennusten ilmansuunnat. Vikajärvellä rakennusten määrä ei ole valtava, mutta 
niistä suhteellisesti suuri osuus on suuntautunut etelään lähellä oleviin ilmansuuntiin. Kylärakenteella on siis 
potentiaalia hajautetun energiantuotannon alustana. Myös suunniteltu uudisrakentaminen näyttää SINNI-
hankkeen kannalta lupaavalta. Kuva 32 näyttää osayleiskaavassa osoitetut rakennuspaikat, ja sen perusteella 
suuri osuus suunnitelluista massoista kääntyisi juuri etelään. Huomioitavaa on, että myös idän suuntaisia massoja 
on osoitettu paljon. Kaikkein kiinnostavinta Vikajärven kannalta on sekä olevien että suunniteltujen rakennusten 
yhdessä tarkastelu. Kuvassa 33 näkyvät rakennuspaikat yhdessä graafissa rakennuspaikkojen kanssa. Etelään 
suuntautuvien massojen määrä on näin tarkasteltuna Vikajärvellä huomattava, ja se tekee kylästä 
mielenkiintoisen SINNI-kohteen.  

Kuva 31. Olevien rakennusten suuntaus Vikajärvellä.  
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Kuva 32. Suunniteltujen uudisrakennusten suuntaus Vikajärvellä oikeusvaikutteisten 
osayleiskaavojen mukaan.  

Kuva 33. Kaikkien rakennusten suuntaus Vikajärvellä: mukana ovat sekä olevat 
rakennukset että oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa osoitetut rakennuspaikat.  

Tämän analyysin perusteella voidaan yleisesti ottaen päätellä, että kylä on sopiva mittakaava 
aurinkoenergian potentiaalin tarkasteluun. Tässä alakappaleessa tarkasteltaessa rakennusten suuntausta kylittäin, 
löytyy hyvinkin eroja ja tendenssejä sen suhteen, mikä kylä voisi olla soveltuvin pilottikohteeksi tai 
energiantuotantoon. Kyläryhmissä tai vielä suuremmissa alueellisissa yksiköissä hajonta alkaa olla niin suurta, 
että eroavaisuuksia eri yksiköiden välille on vaikea löytää. Lisäksi aurinkopaneelien asennukseen ja 
energiayhteisöjen muodostamiseen liittyy niin paljon sosiaalisia aspekteja, että kylän mittakaava saattaa tässä 
olla avuksi. Työpaketissa 4 pohditaan näitä näkökulmia tarkemmin. Kattojen energiantuotantopotentiaalia 
esitetään kappaleessa 3.4.2 kylittäin. 

Lisäksi tämän kappaleen perusteella on mahdollista osoittaa tutkituista kylistä energiantuotantoon ja 
pilottikohteiksi potentiaalisimpia kyliä. Kylien yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan suuntautumisen syynä 
saattavat olla esimerkiksi maaston muodot tai muut pienilmastolliset tekijät. Esimerkiksi joen uoman suunta 
saattaa vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten rakennukset sijoitellaan. Muutkin näkymälliset tekijät tai 
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esimerkiksi kääntyminen pois kantatien varrelta voi aiheuttaa suuntautumisen tendenssejä kylän sisällä. Vanhoja 
pihapiirejä mietittäessä apurakennukset puolestaan usein sijoittuvat 90 asteen kulmaan päärakennukseen 
verrattuna, mikä puolestaan näkyy tilastoissa. Kvalitatiivisesta analyysista voi lukea tällaisia seikkoja 
yhdyskuntarakenteesta. Graafien perusteella esimerkiksi kolme pilottikohteeksi valittua kylää Sinettä, 
Vanttauskoski ja Vikajärvi, soveltuvat hajautetun energian tuotantoon, mutta Rovaniemen kylien alueella on 
paljon myös muita potentiaalisia energiayhteisöjen sijaintipaikkoja. 

2.4.2 Energiantuotantopotentiaali katoilla 

Katoille osoitettu aurinkoenergian tuotanto on SINNI-hankkeen pääasiallinen hajautetun tuotannon malli. Tämä 
kappale käsittelee kattopinta-alojen suuruusluokkia tarkastellen niitä kyläryhmittäin ja kylittäin, ottaen 
huomioon myös kattojen suuntaukset sopiviin ilmansuuntiin. Oheiset laskelmat esittävät sopivien rakennusten 
kattojen tasoprojektioiden pinta-aloja. Rakennusten sopivuus määriteltiin yhdessä työpaketin 4 kanssa ja 
määrittelyperusteena käytettiin kokoa, kattotyyppiä ja ilmansuuntaa. Kattojen pinta-alojen summat antavat 
käsityksen energiantuottopotentiaalin suuruusluokista. Sopivien rakennusten kattojen tasoprojektioiden pinta-
ala on laskettu kaavalla: 

 
(pitkän julkisivun leveys / Length (m)) * (lyhyen julkisivun leveys / width (m)) = katon tasoprojektio (m2) 
 
Laskelmissa on eroteltu ne katot, joiden ilmansuunta on 135–225 asteen välillä, jolloin 

energiantuottopotentiaali on suurimmillaan, kaikista katoista, sekä eritelty erilaiset kattotyypit – harjakatot, 
tasakatot ja muut katot. Kattojen tasoprojektioiden pinta-alojen suhteen on huomioitavaa, että käytännössä 
harjakatoista käytetään vain parempaan ilmansuuntaan oleva harjan lape. Lisäksi aurinkopaneelien mittojen 
takia katon tarkat dimensiot, ei ainoastaan sen koko, ovat merkittäviä. 

Taulukoissa energiantuotantopotentiaali on merkitty sekä absoluuttisina pinta-alojen summina että 
prosenttiosuuksina. Prosenttiosuudet kertovat, mikä kyläryhmä tai kylä on suhteellisesti optimaalisin 
yhdyskuntarakenteensa tai rakennuskantansa osalta. Prosenttiosuuksilla voidaan siis verrata kyliä keskenään. 
Pinta-alojen summista eli absoluuttisista luvuista voi saada käsityksen aurinkoenergian tuotantopotentiaalin 
mittakaavasta. Absoluuttisia lukuja täytyy kuitenkin tarkastella lähinnä suuruusluokan arvioina, sillä 
aurinkopaneeleilla on tietyt dimensiot ja tekniset vaatimukset, ja määrällinen tieto, jota tässä työpaketissa 
kerättiin, ei pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin. Työpaketista 4 löytyy tarkempia laskelmia hajautetun 
energiantuotannon teknisistä yksityiskohdista. 

Seuraavat laskelmat erottelevat ne katot, joiden ilmansuunta on kaakon ja lounaan välillä (135–225 asteessa) 
kaikista katoista, sillä näissä suuntauksissa energiantuottopotentiaali on suurimmillaan. Myös kattotyypillä on 
merkitystä: työpaketin 2 tiedonkeruussa eroteltiin toisistaan harjakatot, tasakatot ja muut katot. Rakennuksen 
käyttötarkoituksella on tässä tapauksessa vähemmän tärkeä, sillä katolle asennetut paneelit eivät vaikuta 
rakennusten käyttöihin. Kattojen energiapotentiaalin laskemiseen on otettu mukaan kaikki käyttötarkoitukset, 
sillä aurinkopaneelit katolla eivät häiritse rakennuksen muuta toimintaa. 

Taulukoissa 1-4 esitellään jokaisen kyläryhmän ja kylän osalta määritelmän täyttävien rakennusten 
lukumäärä kappaleina, kattojen tasoprojektioiden summa neliömetreinä eli toisin sanottuna olevien kattojen 
yhteispinta-ala, sekä kylän prosentuaalinen osuus kaikkien tutkittujen pinta-alojen kokonaisuudesta. Taulukosta 
1 nähdään, että kyläryhmät 1 ja 2 muistuttavat toisiaan sekä rakennusten kokonaismäärän osalta  (1043 ja 1054) 
sekä kattojen pinta-alan mukaan lasketulla prosenttiosuudella: 40 % ja 42 %. Taulukossa 2 esitellään 
optimaalisiin ilmansuuntiin kääntyneet rakennukset. Edelleen kyläryhmät 1 ja 2 muistuttavat toisiaan sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti tarkasteltuna. Kyläryhmässä 1 on sopivia rakennuksia hyviin ilmansuuntiin 523 
kpl, harjakattojen yhteenlasketun pinta-alan arvio on 60773 m2, mikä vastaa 40,5 % kokonaisuudesta. 
Kyläryhmän 2 osalta hyviin suuntiin kääntyneitä rakennuksia on 528 ja pinta-alaa 61015 m2, 40,7 % 
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kokonaisuudesta. Kyläryhmä 3 puolestaan sisältää vastaavia rakennuksia 219, 28132 m2 kattopintaa ja 18,8% 
kokonaisuudesta. 

Taulukossa 1. Rakennukset kaikkiin ilmansuuntiin.  

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Harjakattojen tasoprojektioiden pinta-
alojen summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 1 043 120 456,01 42,0 % 
Kyläryhmä 2 1 054 114 590,32 40,0 % 
Kyläryhmä 3 383 51 535,16 18,0 % 

Tauluko 2. Rakennukset optimaalisiin ilmansuuntiin (kaakko-lounas: 135–225 astetta). 

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Harjakattojen tasoprojektioiden pinta-
alojen summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 523 60 773,57 40,5 % 
Kyläryhmä 2 529 61 015,89 40,7 % 
Kyläryhmä 3 219 28 132,79 18,8 % 

Taulukko 3. Rakennusten harjakattojen tasoprojektioiden summa kaikkiin ilmansuuntiin, sopivien rakennusten 
kappalemäärä ja niiden edustama prosenttiosuus kokonaisuudesta kylittäin.  

 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Harjakattojen tasoprojektioiden 
pinta-alojen summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 2 
 Autti 

 
 225 

 
 21 921,72 

 
 9,1% 

Juotasniemi 109 11 671,61 4,4% 
Kaihua 80 7 581,90 3,2% 
Pekkala 45 4 407,32 1,8% 
Tennilä 75 6 473,26 3,0% 
Vanttauskoski 214 26 286,30 8,6% 
Viirinkylä 173 19 608,11 7,0% 
Vilmilä 36 3 838,26 1,5% 

Kyläryhmä 3 
Apukka 

 
14 

 
4 622,72 

 
0,6% 

Olkkajärvi 30 3 766,45 1,2% 
Vikajärvi 116 15 626,51 4,7% 

Kyläryhmä 1 
Nivankylä 

 
226 

 
24 289,36 

 
9,1% 

Sinettä 269 33 578,91 10,8% 
Sonka 149 15 997,86 6,0% 
Tapionkylä 

 
Pilottikylien suunnitelmat 

219 24 444,36 8,8% 

Sinettä, suunnitellut 
uudisrakennukset* 

180 22 145,52 7,3% 

Vanttauskoski, suunnitellut 
uudisrakennukset* 

97 12 801,84 3,9% 

Vikajärvi, suunnitellut 
uudisrakennukset* 

223 27 519,48 9,0% 
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Jo aiemmin mainittiin, että kyläryhmäkohtainen tarkastelu oli liian suurpiirteinen, eikä suuria eroja saatu 
näkyviin. Taulukko 3 esittelee aiemmin tarkastellut suureet kylittäin. Taulukon alaosassa näkyvät kolmen 
pilottikylän osalta myös tiedot suunnitelluista uudisrakennuksista oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen pohjalta. 
Taulukosta voidaan lukea, että suhteellisesti suurimpia kyliä kattopinta-alojen perusteella ovat Sinettä, Autti, 
Tapionkylä ja Vanttauskoski. Samalla näiden kanssa vertailtavaan suuruusluokkaan nousevat vikajärvelle 
suunnitellut uudisrakennukset. Luonnollisesti suunniteltujen uudisrakentumisen toteutuksen kanssa voi olla 
viivettä ja suunnitelmia pitääkin tarkastella tulevaisuuden suuntien kautta.  

Edellä esitelty kyläkohtainen taulukko kuitenkaan ei vastaa todellista potentiaalia, sillä siinä 
aurinkoenergian tuotantopotentiaali ei ole esimerkiksi itään ja lähteen suuntautuville rakennuksille kovin hyvä. 
Oheisessa taulukossa 4 esitelläänkin harjakattoisten rakennusten kattojen projektioiden summat optimaalisiin 
ilmansuuntiin kylittäin. Optimaaliseksi ilmansuunnaksi on tässä määritelty kaakon ja lounaan väliin suuntautuva 
rakentaminen. Muihin suuntiin olevat rakennukset eivät näy taulukossa. Taulukossa on korostettu tehostevärillä 
kolmea SINNI-hankkeessa pilottikohteeksi valittua kylää: Sinettä, Vanttauskoski ja Vikajärvi. Näiden kolmen 
kylän osalta näytetään sekä olevat rakennukset että suunnitellut rakennukset esittämällä oikeusvaikutteisissa 
osayleiskaavoissa osoitetut rakennuspaikat. Muiden kylien osalta kyseessä ovat aina olevat rakennukset. 

Taulukko 4. Rakennusten harjakattojen tasoprojektioiden summa optimaalisiin ilmansuuntiin (135°–225°), näihin 
ilmansuuntiin kääntyneiden sopivien rakennusten kappalemäärä ja prosenttiosuus kokonaisuudesta kylittäin.  

 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Kattojen tasoprojektioiden 
summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

 Autti  100  10 045,97  7,9% 
Juotasniemi 57 5 378,02 4,5% 
Kaihua 40 3 828,87 3,1% 
Pekkala 15 1 662,27 1,2% 
Tennilä 38 3 203,20 3,0% 
Vanttauskoski 113 16 071,66 8,9% 
Viirinkylä 84 10 044,56 6,6% 
Vilmilä 14 1 603,02 1,1% 
Apukka 9 2 385,34 0,7% 
Olkkajärvi 9 1 074,10 0,7% 
Vikajärvi 65 8 250,64 5,1% 
Nivankylä 95 9 278,25 7,5% 
Sinettä 157 20 033,95 12,4% 
Sonka 81 9 639,31 6,4% 
Tapionkylä 110 12 068,12 8,7% 
Sinettä, suunnitellut 
uudisrakennukset 

80 9 753,94 6,3% 

Vanttauskoski, suunnitellut 
uudisrakennukset 

68 9 178,32 5,4% 

Vikajärvi, suunnitellut 
uudisrakennukset 

136 16 422,70 10,7% 

 
Tarkastellessa optimaalisiin ilmansuuntiin olevia rakennuksia taulukossa 4 havaitaan, että kaikissa kylissä 

on hajautetun energiantuotannon potentiaalia, jota halutessaan voi jalostaa edelleen. Hyviin ilmansuuntiin 
osoittavan kattopinnan suuruusluokan arvio on neliömetreinä kylittäin Autissa 10045, Juotasniemellä 5378, 
Kaihuassa 3828, Pekkalassa 1662, Tennilässä 3203, Vanttauskoskella 16071, Viirinkylässä 10044, Vilmilässä 
1603, Apukassa 2385, Olkkajärvellä 1074, Vikajärvellä 8250, Nivankylässä 9278, Sinetässä 20033, Songassa 
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9639 ja Tapionkylässä 12068. Uudisrakennusten puolesta pinta-alojen suuruusluokkien arviot ovat neliömetreinä 
Sinetässä 9753, Vanttauskoskella 9178 ja Vikajärvellä 16422. 

Suhteelliset arvot viittaavat toisaalta kylän kokoon ja rakennusten määrään, toisaalta siihen, mihin 
ilmansuuntiin kylien rakennuskanta on kääntynyt. SINNI-hankkeen puitteissa keskityimme kolmeen 
pilottikylään Sinettä, Vikajärvi ja Vanttauskoski, joiden tiedot on taulukossa esitetty tehostevärillä. Alimpana 
taulukossa näkyvät näiden kolmen kylän suunnitellut uudisrakennukset. Näiden kolmen kylän osalta voidaan 
lukea, että Vanttauskoskella ja Sinetässä on suhteellisesti merkittävä potentiaali olevassa rakennuskannassa, 8,9 % 
ja 12,4 % kaikkien kylien potentiaalista. Vikajärven osalta olevien rakennusten osuus on melko maltillinen 5,1 % 
kokonaisuudesta, mutta sinne osoitettujen rakennuspaikkojen potentiaali on suuri 10,7 % kokonaisuudesta. 
Vanttauskosken ja Sinetän osalta uudisrakennusten osuudet ovat maltilliset 5,4 % ja 6,3 %. Kun lasketaan yhteen 
sekä oleva rakennuskanta että suunnitellut rakennukset, saamme tulokseksi Sinetän osalta 18,7 %, 
Vanttauskosken osalta 14,3 % ja Vikajärven osalta 15,8 %. Yhteensä nämä kolme kylää edustaisivat siis 
hajautetun energian potentiaaliltaan 48,8 % eli lähes puolta koko tarkastelualueesta. Voimme päätellä olevan 
erittäin kannattavaa esittää energian tuotantoa ja energiayhteisöjä tarkastelualueelta juuri näihin kyliin. 
Alaluvussa 3.5 esitetään, miltä aurinkopaneelit voisivat näyttää asennettuina kolme valitun kylän osalta.  

2.4.3 Energiantuotantopotentiaali julkisivuilla  

Lumi rajoittaa aurinkosähkön tuotantoa, koska se kerääntyy paneelien pinnalle ja heikentää paneelien toimintaa. 
Kattojen ohella paneeleita voidaan asentaa soveltuvin osin myös rakennusten julkisivupinnoille. Lumi ei 
kasaudu vertikaalisille pinnoille samoin kuin kattopinnoille ja maanpinnalla olevasta lumesta heijastuvat säteet 
voivat lisätä vertikaalisille pinnoille kohdistuvaa säteilyä.  

Seuraava laskelmassa osoitetaan seinäasennuksiin soveltuvien rakennusten pitkille julkisivuille muodostuva 
pinta-ala, jota voidaan asennuksissa hyödyntää.  Pystyasennuksiin soveltuvat rakennukset on määritelty 
työpaketti 4:n kanssa yhteistyössä ja työpaketissa 4 märitellyn optimaalisen ilmansuunnan mukaisesti. 
Optimaaliseen ilmansuuntaan olevan pitkän julkisivun pinta-alan kokonaismäärä kuvastaa myös 
energiantuotantopotentiaalia.  Pitkän julkisivun pinta-ala on laskettu seuraavalla kaavalla: 

 
(pitkän julkisivun leveys / Length (m)) * (kerrosten määrä / Floors) * 2,5 m 
 
Kaikkien rakennusten julkisivut eivät sovellu perinteisten aurinkopaneeleiden asennukseen joko seiniin 

liittyvien ominaisuuksien tai esteettisten syiden takia. Perinteisillä aurinkopaneeleilla on tarkoin määritellyt 
dimensiot, minkä seinissä pitää olla riittävän tukeva ja oikein mitoitettu rakenne. Tutkimukseen valittiin 
rakennukset käyttötarkoituksen mukaan niin, ettei asuinrakennuksia otettu tarkasteluun mukaan. 
Asuinrakennuksissa on paljon ikkuna-aukotuksia, mitkä tekevät seinäpinnasta epäyhtenäisen. Sen sijaan 
talousrakennuksissa ja varastoissa on vähemmän aukotuksia, minkä vuoksi niissä on yhtenäistä seinäpintaa 
asuinrakennuksia enemmän. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavien rakennustyyppien soveltuvuutta 
aurinkopaneeleiden asennukseen: maatalous, liikenne, teollisuus, varasto ja muut rakennukset. Asuintalot, 
lomarakennukset, oppilaitokset ja koulut, kokoontumistilat, liikerakennukset, hoitolaitokset ja 
hallintorakennukset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  

Alla olevat taulukot osoittavat 1) rakennusten lukumäärän, jotka toteuttavat edellä kuvatun määritelmän ja 
sijaitsevat kylissä ja kyläryhmissä, 2) ehjän seinäpinnan kokonaismäärän ja 3) ehjän seinäpinnan osuudet 
prosentteina kylittäin. Taulukosta 5 voidaan havaita, että kyläryhmissä 1 ja 2 ovat toistensa kaltaisia rakennusten 
lukumäärän (258 ja 493) ja pitkien umpinaisten julkisivujen kokonaispinta-alan suhteellisen osuuden suhteen. 
Kyläryhmässä 2 olevien rakennusten määrä on noin kaksi kertaa (1,92) kyläryhmän 1 rakennusten 
kokonaismäärä. Kyläryhmässä 1 on 31.4 % ja kyläryhmässä 2 on 60,6 % soveltuvasta umpinaisen seinäpinta-
alan kokonaismäärästä. Kyläryhmässä 2 oleva yhtenäisen seinäpinnan kokonaismäärä on noin kaksi kertaa (1,92) 
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kyläryhmässä 1 olevan seinäpinnan kokonaismäärä. Taulukossa 6 osoitetaan optimaaliseen ilmansuuntaan 
olevien rakennusten määrä. Tältäkin osin kyläryhmät 1 ja 2 ovat toistensa kaltaisia. Kyläryhmässä 1 on 130 
optimaaliseen ilmansuuntaan sijoitettua rakennusta. Pitkien ehjien julkisivujen kokonaispinta-ala kyläryhmässä 
1 on 4672,80 m2, joka on 33,8 % julkisivupintojen kokonaismäärästä kyläryhmissä 1-3. Kyläryhmässä 1 on 130 
suotuisaan ilmansuuntaan olevaa rakennusta, joiden hyödynnettävä julkisivupinta-ala yhteensä on noin 4672,80 
m2, mikä on 33,8 % kokonaispinta-alasta. Kyläryhmässä 2 on 227 soveltuvaan ilmansuuntaan olevaa rakennusta, 
joiden hyödynnettävä yhteispinta-ala on 8287,83 m2. Kyläryhmän 2 seinäpinta-alan kokonaismäärä on 60 % 
julkisivupintojen kokonaismäärästä.  Kyläryhmässä 3 soveltuvien rakennusten julkisivujen kokonaispinta-ala on 
853,38 m2, mikä on 6,2 % kokonaismäärästä. 

Taulukko 5 Rakennusten pitkät julkisivut (kaikkiin ilmansuuntiin)  

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujenpinta-alojen 
summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 258 9 169,05 31,4 % 
Kyläryhmä 2 493 17 662,67 60,6 % 
Kyläryhmä 3 51 2 332,28 8,0 % 

Taulukko 6 Rakennusten pitkät julkisivut optimaalisiin ilmansuuntiin (kaakko-lounas 135°-225°) 

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujenpinta-alojen 
summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 130 4 672,80 33,8 % 
Kyläryhmä 2 227 8 287,83 60,0 % 
Kyläryhmä 3 21 853,38 6,2 % 

Taulukko 7. Soveltuvien rakennusten määrä, julkisivupinta ja suhteellisen osuuden prosentteina kylittäin.   

 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujen pinta-
alojen summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

 Autti  57  1 849,87  13,0% 
Juotasniemi 32 1 090,32 7,7% 
Kaihua 22 916,70 6,5% 
Pekkala 4 118,45 0,8% 
Tennilä 15 516,77 3,6% 
Vanttauskoski 42 1 670,07 11,8% 
Viirinkylä 48 1 862,38 13,1% 
Vilmilä 7 263,25 1,9% 
Apukka 2 122,50 0,9% 
Olkkajärvi 4 142,53 1,0% 
Vikajärvi 15 588,35 4,1% 
Nivankylä 42 1 239,88 8,7% 
Sinettä 24 902,45 6,4% 
Sonka 18 851,08 6,0% 
Tapionkylä 46 1 679,40 11,8% 
Sinettä, suunnitellut 
uudisrakennukset 

0 . . 

 Vanttauskoski, suunnitellut 
uudisrakennukset 

3 187,50 1,3% 

Vikajärvi, suunnitellut 
uudisrakennukset 

3 187,50 1,3% 
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Kun tarkastellaan taulukkoa 7, voidaan huomata, että joillakin kylillä seiniin ja maahan asennettavien 

paneelien energiantuotantopotentiaali on suurempi kuin toisilla kylillä.  Yhtenäisten pitkien julkisivujen 
kokonaispinta-ala neliömetreinä (m2) kylittäin on seuraava: Autti 1849,87 m2, Juotasniemi 1090,32 m2, Kaihua 
916,70 m2, Pekkala 118,45 m2, Tennilä 516,77 m2, Vanttauskoski 1670,07 m2, Viirinkylä 1862,38 m2, Vilmilä 
263,25 m2, Apukka 122,50 m2, Olkkajärvi 142,35 m2, Vikäjärvi 588,35 m2, Nivankylä 1239,88 m2 Sinettä 902,45 
m2, Sonka 851,08 m2 ja Tapionkylä 1679,40 m2. Kun mahdolliset uudet rakennukset otetaan huomioon 
Vanttauskoski kattaa 13,1 % ja Vikajärvi 5,4 % kokonaismäärästä. Sinetässä uudet rakennukset eivät 
merkittävästi vaikuta energiantuotantopotentiaaliin. Taulukosta voidaan päätellä, että Tapionkylässä, 
Viirinkylässä, Vanttauskoksella ja Autissa on yhteensä 51 % pitkien, ehjien julkisivujen kokonaismärästä. 
Leikkaus x-x osoittaa, miltä julkisivuun asennettu paneeli voisi näyttää.  

Vaikka asuinrakennukset eivät sovellu kovin hyvin perinteisten aurinkopaneeleiden asennukseen teknisitä 
ja esteettisitä syistä, uusia julkisivumateriaaleihin integroitavia paneeleita kehitetään jatkuvasti. Naantalin 
Asuntomessuilla vuonna 2022 esimerkiksi kohteessa Lounakallio aurinkopaneelit on integroitu katto- ja 
seinämateriaaleihin (https://www.asuntomessut.fi/naantali-2022/kohteet/31-as-oy-lounakallio). Myös uusia 
aurinkokennolaseja voidaan liittää osaksi julkisivuja, parvekelasitusta ja lasikaiteita (esim. tuotenimi Ertex). 

Aurinkopaneeleiden integroiminen erityisesti uusien rakennusten julkisivuihin, voi mahdollistaa myös 
esimerkiksi  asuinrakennusten hyödyntämisen aurinkoenergian tuotannossa. Seuraavat laskelmat osoittavat 
aukotettujen rakennusten julkisivut käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: asuinrakennus, vapaa-ajan rakennus, 
liikuntarakennus, kokoontumistila, hoivarakennus ja toimistorakennus. Alla oleva taulukko osoittaa jokaisessa 
kyläryhmässä ja kylässä olevien rakennusten lukumäärän, pitkien aukotettujen julkisivujen kokonaismäärän 
neliömetreinä (m2), eli kussakin kylässä olevien aukotettujen rakennusten pitkien julkisivujen kokonaispinta-
alan sekä kussakin kylässä olevien aukotettujen julkisivujen kokonaismäärän osuuden prosentteina (%). 
Taulukoissa 8 ja 9 esitetään data kyläryhmittäin. Taulukosta 8 voidaan päätellä, että kyläryhmässä 1 ja 2 ovat 
samankaltaisia sekä rakennusten kokonaismäärän (629 kpl, 464 kpl) ja pitkien aukotettujen julkisivujen 
suhteellisen osuuden (52,9 % ja 37,6 %) suhteen. Taulukossa 9 esitetään optimaaliseen ilmansuuntaan olevien 
rakennusten lukumäärä kyläryhmittäin. Kyläryhmissä 1 ja 2 olevien rakennusten lukumäärän suhde rakennusten 
kokonaismäärään ja rakennuksissa olevan hyödynnettävän julkisivupinnan kokonaisala kaikkien optimaaliseen 
ilmansuuntaan olevien rakennusten kokonaispinta-alaan on sama. Kyläryhmässä 1 on 315 optimaaliseen 
ilmansuuntaan olevaa rakennusta ja rakennusten pitkien aukotettujen julkisivujen kokonaispinta-ala on 11563,37 
m2, mikä vastaa 50,8 % kokonaispinta-alasta. Kyläryhmässä 2 suotuisaan ilmansuuntaan olevien aukotettujen 
pitkien julkisivujen kokonaispinta-ala on 8707 m2, mikä on 38,2 % kokonaispinta-alasta. Pienimmässä 
kyläryhmässä 3 on vain 61 optimaaliseen ilmansuuntaan olevaa rakennusta, joiden pitkien aukotettujen 
julkisivujen yhteispinta-ala on 2502,7 m2, mikä on 11,0 % yhteenlasketusta pinta-alasta. 

Taulukko 8. Rakennusten pitkät julkisivut jotka ovat hyvin käytettävissä (kaikki ilmansuunnat).  

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujenpinta-alojen 
summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 629 22 963,18 52,9 % 
Kyläryhmä 2 464 16 322,93 37,6 % 
Kyläryhmä 3 108 4 083,27 9,4 % 

 

Tauluko 9. Rakennusten käytettävissä olevat pitkät julkisivut optimaalisiin ilmansuuntiin (135°-225°) 

Kyläryhmä 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujenpinta-alojen 
summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

Kyläryhmä 1 315 11 563,37 50,8 % 
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Kyläryhmä 2 234 8 707,00 38,2 % 
Kyläryhmä 3 61 2 502,70 11,0 % 
 

Kun tarkastellaan taulukossa 10 esitettyjä optimaaliseen ilmansuuntaan olevien talojen määrää, voidaan 
havaita, että joidenkin kylien rakennuksissa on enemmän energiantuotantopotentiaalia rakennusten pitkillä 
aukotetuilla julkisivuilla kuin muiden kylien rakennuksissa. Aukotettujen pitkien julkisivujen kokonaismäärä on 
laskettu neliömetreinä kylittäin. Kokonaispinta-alat kylittäin ovat: Autti 1533,10 m2, Juotasniemi 829,25 m2, 

Kaihua 600,83 m2, Pekkala 379,42 m2, Tennilä 644,90 m2, Vanttauskoski 3160,08 m2, Viirinkylä 1290,77 m2, 

Vilmilä 268,65 m2, Apukka 408,42 m2, Olkkajärvi 152,55 m2, Vikäjärvi 1941,73 m2, Sinettä 5292,07 m2, Sonka 
2113,20 m2 and Tapionkylä 2115,32 m2. Kun otetaan huomioon sekä olemassa oleva että mahdolliset uudet 
rakennukset Sinetässä on 28,9 %, Vanttauskoskella 21, 0 % ja Vikajärvellä 17,7 % kaikista hyödynnettävistä 
julkisivuista. Edellä mainituissa kylissä on siten 67,6 % tarkasteltujen kylien pitkistä aukotetuista julkisivuista. 
Uudet rakennukset on osoitettu ajantasaisten ohjeiden ja määräysten mukaisille mahdollisille rakennuspaikoille. 
Näissä kylissä innovatiivisilla julkisivumateriaaleilla voidaan edistää aurinkosähkön tuotantoa ja mahdollistaa 
energiayhteisöjen kehittymistä kylissä. 

Taulukko 10. Helposti saavutettavien ja optimaaliseen (kaakko-lounas) ilmansuuntaan olevien rakennusten lukumäärä, 
pitkien julkisivujen kokonaismäärä ja rakennusten osuudet kylittäin.  

 
Rakennusten 
lukumäärä, kpl 

Pitkien julkisivujen pinta-
alojen summa, m2 

Pinta-alan prosenttiosuus 
kokonaisuudesta, % 

 Autti  43  1 533,10  4,0% 
Juotasniemi 25 829,25 2,2% 
Kaihua 18 600,83 1,6% 
Pekkala 11 379,42 1,0% 
Tennilä 23 644,90 1,7% 
Vanttauskoski 71 3 160,08 8,3% 
Viirinkylä 36 1 290,77 3,4% 
Vilmilä 7 268,65 0,7% 
Apukka 7 408,42 1,1% 
Olkkajärvi 5 152,55 0,4% 
Vikajärvi 49 1 941,73 5,1% 
Nivankylä 55 2 042,77 5,4% 
Sinettä 133 5 292,07 13,9% 
Sonka 63 2 113,20 5,5% 
Tapionkylä 64 2 115,32 5,5% 
Sinettä, suunnitellut 
uudisrakennukset 

80 5 733,50 15,0% 

Vanttauskoski, suunnitellut 
uudisrakennukset 

65 4 863,00 12,7% 

Vikajärvi, suunnitellut 
uudisrakennukset 

82 4 794,50 12,6% 

2.4.4 Energiantuotantopotentiaali maan tasossa  

Harvaan asutuilla alueilla laajoilla avoimilla alueilla, joita varjostaminen ei haittaa, on merkittävä 
aurinkotuotantopotentiaali, mikäli paneeli asennetaan maan pinnalle. Maantasoon asennetut paneelit voidaan 
asentaa optimaaliseen ilmansuuntaan ja kulmaan, jolloin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää maksimaalisesti. 
Maaperän kantavauus vaikuttaa siihen, minkälaiset perustukset ja tukirakenteet aurinkopaneeleiden 
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asentamiseen tarvitaan. Kylien maanpeitteen maankäyttötarkoitus selvitettiin, jotta voitiin arvioida kylien 
soveltuvuus maahan asennetaville paneeleille. Työpaketissa 3 tutkittiin kylien maanpeite ArcGIS Pro -
ohjelmiston avulla CORINE-maanpeiteaineistoa (Copernicus Land Monitoring Service) hyödyntäen. 
Työpaketissa 2 analysoitiin saatu data ja kartat tarkemmin. Maapeitettäkoskevan selvityksen metodeista 
kerrotaan tarkemmin tässä raportissa työpaketin 3 osuudessa. Kylien maanpeite luokiteltiin CORINE-aineiston 
perusteella käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin sen mukaan, minkälainen käyttötarkoitus ja kasvillisuus 
alueella on. Maanpeite luokiteltiin seuraaviin luokkiin: 1) tiiviisti rakennetut asuinalueet, 2) väljästi rakennetut 
asuinalueet,  3) teollisuuden tai palveluiden alueet, 4) liikennealueet, 5) maa-ainesten ottoalueet, 6) kaatopaikat, 
7) taajamien viheralueet ja puistot, 8) urheilu- ja vapaa ajan toiminta-alueet, 10) pellot, 11) pienipiirteinen 
maatalousmosaiikki, 12) lehtimetsät, 13) havumetsät, 14) sekametsät, 15) harvapuustoiset alueet, 16) 
rantahietikot ja dyynialueet, 17) kalliomaat, 18) sisämaan kosteikot, 19) avosuot ja 20) vesistöt. Kuvassa 34 
esitetään maapeite Sinetässä. Sinetässä pellot sijaitsevat jokivarsilla. Puustoiset alueet sijaitsevat laajasti Sinetän 
ympärillä. Samoin kuvassa 35 ja 36 osoitetaan maapeitteet edellisen luokituksen mukaisesti Vanttauskosken ja 
Vikajärven kylissä.  

 
 

Kuva 34. Maanpeite Sinetässä.  Pohjakartta: SINNI 
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Kuva 35. Maanpeite Vanttauskoskella.  Pohjakartta: SINNI 

Kuva 36. Maanpeite Vikajärvellä.  Pohjakartta: SINNI 
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Taulukko 11. Aurinkopaneeleiden maa-asennukseen soveltava maapeite. 

 

 
Maahan asenetut aurinkopaneelit edellyttävät hyvää ja kantava maaperää, jotta asentaminen olisi taloudellisesti 
kannattavaa. Toisaalta paneeleihin rakenteista ja puista paneeleihin kohdistuvat varjot heikentävät paneeleiden 
energiantuotantokapasitettia. Kun otetaan huomioon nämä rajoittavat tekijät, voidaan valita potentiaalisimmat 
alueet maahan asennettaville paneeleille: harvapuustoiset alueet, joissa puusto peittää alle 10 % maapinta-alasta, 
viljelykäytön ulkopuolella olevat pellot, luonnotilaiset laidunalueet, laidunalueet ja peltoalueet, joita ei kastella. 
Taulukossa 11 osotetaan edellä mainittujen maanpeiteluokkien kokonaispinta-ala ja osuus kylittäin. Apukassa 
on vähäpuustoista metsää 15 200 m2 ja 33 200 m2 viljelyskäytöstä poistunutta peltoaluetta ja 125 600 m2 

peltoaluetta, jota ei enää kastella. Taulukossa osoitetaan kylittäin maa-asennukseen sopivan maapeitteen 
kokonaismäärä. 

Tauluko 12. Aurinkopaneeleiden maa-asennuksiin soveltuvan alueen kokonaispinta-ala kyläryhmittäin neliömetreinä 
ja suhteellisena osuutena.  

 
 
 
 

 

 
Taulukosta 12 voidaan päätellä, että kyläryhmässä 1 on 3 301 200 m2 maa-asennuksiin soveltuvaa maata ja  

kyläryhmässä 2 kokonaismäärä on 449 480 m2.  Kyläryhmän 1 osuus on 33 % ja kyläryhmän 2 osuus on 45 % 
kyläryhmissä olevan soveltuvan maapeitteen kokonasmäärästä. Pienemmässä kyläryhmässä 3 soveltuvaa 
maanpeitettä on vain 2 185 200 m2, mikä on 22 % kokonaismäärästä. 

 
 
 

 
Harvapuustoiset 
alueet (puustoa 
alle 10%)/ m2 

Viljelykäytön 
ulkopuolella 
olevat pellot/ m2 

Luonnontilaiset 
laidunalueet 
/m2 

Laidunalueet/m2 
Peltoalueet, jota 
ei kastella 

Apukka 15 200 33 200   125 600 
Autti 156 800 116 000   612 000 
Juotasniemi 119 600 96 400  19 600 388 000 
Nivankylä 157 200 230 000 3 200 20 400 125 200 
Olkajärvi 23 600 91 200   391 600 
Sinettä 121 600 75 200 1 200 8 000 439 200 
Sonka 113 200 20 000   326 800 
Tapionkylä 177 600 510 400 2 400 2 000 967 600 
Tennilä 260 400 104 400    
Vanttauskoski 685 600 142 400   453 600 
Viirinkylä 404 800 482 400   452 800 
Vikajärvi 533 600 214 800   756 400 

Kyläryhmät 
Maa-asennuksiin soveltuva 
maapeite/ m2 

Osuus kokonaispinta-
alasta / % 

 Kylärhymä 1  3 301 200  33% 
Kylärhymä 2 4 494 800 45% 
Kyläryhymä 3 2 185 200 22% 
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Tauluko 13.  Aurinkopaneeleiden maa-asennuksiin soveltuvat alueet kylissä ja suhteellinen osuus.  

Kylän 
nimi 

Maa-asennuksiin soveltuva 
maapeite/ m2 

Osuus kokonaispinta-
alasta/% 

 Apukka  174 000  2% 
Autti 884 800 9% 
Juotasniemi 623 600 6% 
Nivankylä 536 000 5% 
Olkjärvi 506 400 5% 
Sinettä 645 200 6% 
Sonka 460 000 5% 
Tapionkylä 1 660 000 17% 
Tennilä 364 800 4% 
Vanttauskoski 1 281 600 13% 
Viirinkylä 1 340 000 13% 
Vikajärvi 1 504 800 15% 

 
Taulukosta 13 voidaan päätellä, että kylien energiatuotantopotentiaali vaihtelee maa-asennuksia 

tarkasteltaessa. Kylissä maa-asennuksiin soveltuvaa aluetta on seuraavasti: Apukka 174000 m2, Autti 884800 m2, 
Juotasniemi 623600 m2, Nivankylä 536000 m2, Olkajärvi 506400 m2, Sinettä 645200 m2, Sonka 46000 m2, 
Tapionkylä 1660000 m2, Tennilä 364800 m2, Vanttauskoski 1281600 m2, Viirinkylä 1340000 m2 ja Vikajärvi 
1504800 m2. Tapionkylässä, Vanttauskoskella, Viirinkylässä ja Vikajärvellä soveltuvat hyvin maa-asennuksiin. 
Edellä mainittujen kylien maa-asennuksiin soveltuvan maapeitteen ala on 58 % tarkastellusta kokonaispinta-
alasta. Nämä kylät soveltuvat energiayhteisöille myös aurinkopaneeleiden maa-asennuksen näkökulmasta.  

2.5 Maankäytön testaus ja suunnittelu: SINNI-kylien havainnekuvat 

SINNI-kylätyyppiä voidaan soveltaa maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä vallitsevan 
lainsäädännön mukaisesti. Työpaketissa 2 laadittiin kylätyypeittäin kolmen pilottikohteen osalta maankäyttöä 
koskevat havainnekuvat muutostilanteessa ennen ja jälkeen. Havainnekuvissa esitetään esimerkein keskeiset 
vaikutukset rakennuskantaan, mukaan lukien aurinkopaneelien asentaminen ja suunnitellut uudisrakennukset. 
Tässä alaluvussa puhutaan työpaketissa 2 tehdyistä havainnekuvista ja niiden tekoprosessista, sekä siitä, miten 
havainnekuvia voidaan hyödyntää ja ketä ne voisivat kiinnostaa. Tässä alaluvussa näytetään esimerkinomaisesti 
valittuja kuvia, kaikki työpaketissa tehdyt kuvat löytyvät isossa koossa liitteinä julkaisun lopusta. 

Pilottikylien valinnassa keskityttiin palvelukyliin, niiden keskeisiin alueisiin, ja pyrittiin esittämään erilaisia 
toimintoja, kuten koulu, kauppa, asuminen ja lomakylä. SINNI-kylätyypeille laaditut visuaaliset esitykset ja 
havainnekuvat näyttävät muutoksen rakennetussa ympäristössä. Havainnekuvissa esitellään sekä osayleiskaavan 
mahdollistaman kehityksen että hajautetun aurinkosähkön energiantuotannon keskeiset vaikutukset SINNI-
kylien rakennuskantaan esimerkkien avulla. Kylät on kuvattu muutostilanteessa ennen ja jälkeen. Pilottikyliä on 
yksi jokaisesta kyläryhmästä. Havainnekuvia laadittiin seuraavien kylien ja rakennustypologioiden kohdalta: 
Sinetän osalta esitetään koulu ja asuinalue, Vanttauskoskelta puolestaan kauppa, asuinalue ja koulu. Vikajärven 
osalta esitetään koulu, asuinalue ja lomakylä. 

Näkymäpisteet havainnekuville valittiin siten, että toisaalta tyypillisimmät näkymäkulmat alueella olisivat 
mukana, ja toisaalta myös sellaiset kuvakulmat, joista aurinkopaneelit näkyvät mahdollisimman hyvin. Siksi 
havainnekuvia on tehty sekä ihmissilmän tasosta pääteiden varsilta, joka on jalankulkijan, pyöräilijän tai 
autoilijan perspektiivi, että myös ilmakuvista, joita voi käyttää markkinointiin. Todellisuudessa rakennuksia 
tarkastellaan maantasosta, eikä suurta määrää paneeleita näy samaan aikaan. Talviaikana kattopaneelit ovat 
kokonaan lumen peitossa, siksi kuvat esitetään kesäaikaan. Kamerat havainnekuvien tekoon sijoitettiin joko 
kulkureiteille tai tärkeiden linjojen, kuten kantateiden ja jokien suuntaisesti. Jokaisesta kylästä tehtiin ainakin 
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yksi havainnekuva kantatien suunnalta, jota pitkin kulkevat sekä asukkaat että vierailijat. Kyläyhteisöille nähtiin 
tärkeiksi myös kyläkauppa, koulu ja asuinalueet. Myöhemmin hankkeessa asuinryhmät mallinnettiin uudelleen, 
jotta voitiin selvittää, mikä vaikutus seiniin ja maahan asennettavilla paneeleilla pihapiiriin olisi.  
Visualisointikuvien avulla saadaan helpommin käsitys, miten seiniin ja maahan asennettavat paneelit 
näyttäytyvät ihmisen mittakaavassa. Laajat maahan asennetuista paneelista muodostuvat aurinkopaneelikentät 
havainnollistettiin kolmessa kohteessa olemassa olevaan maanviljelymaisemaan sovitettuna. Uudet 
rakennuspaikat ja tiet mallinnettiin osayleiskaavojen perusteella, ja aurinkopaneelien asennuksessa konsultoitiin 
työpakettia 4. 

Ihmissilmän tasosta nähtyjä kuvia pyrittiin tekemään asuinalueiden sisältä. Asunnot olivat tärkeässä osassa, 
sillä niiden pihapiirit muodostavat Rovaniemen kyläympäristön. Havainnekuvissa esitetään esimerkein keskeiset 
vaikutukset rakennuskantaan. Kuvat eivät vastaa teknistä toteutusta, vaan niiden ideana on näyttää muutosta ja 
tunnelmaa asukkaille, yhteisöille, kunnille ja energia-alan yrityksille. Työpaketissa 4 on esitetty teknisiä 
ratkaisuja. Vikajärven osalta näytettiin suunniteltua lomakylää tulevaisuuden energiayhteisön ja turismin 
yhdistämisen havainnollistamiseen. Tulokset osoittavat, että kullakin kylällä on oma luonteensa ja tulevaisuuden 
suunnat vaikuttavat kaikkiin kyliin eri tavoin. Havainnekuvat auttavat kyläläisiä ja muita asianosaisia 
kuvittelemaan, mitä hajautettu energiantuotanto voisi heidän kohdallaan tarkoittaa.  

Kaikkien kylien osalta näytetään luvun alussa ote osayleiskaavasta, jossa tarkastelualueet on näytetty 
rajauksin. Kunkin havainnekuvan vasemmalla puolella taas näkyy pieni kartta, jossa näytetään kameran sijainti 
kaavakartalla ja katseen suunta punaisella nuolella sekä ilmansuunnat. Osayleiskaavan otteissa on esitetty 
tarkastelualueiden sijainti. Osayleiskaavassa olevat rakennukset on merkitty mustilla pisteillä ja osoitetut 
lainvoimaiset rakennuspaikat punaisilla pisteillä. 

2.5.1 Sinettä 

Havainnekuvien keskustelu aloitetaan kyläryhmän 1 palvelukylästä Sinettä, joka edustaa melko tiivistä ja 
aktiivisen kehityksen alla olevaa taajamaa. Kvantitatiivinen analyysi näytti erinomaista hajautetun 
energiantuotannon potentiaalia. Sinetän osalta esitetään kyläkoulu sekä asuinalue. 

Kuva 37. Tutkimusalueiden sijainti Sinetässä. Mustat pisteet kuvaavat olevia rakennuksia 
ja punaiset pisteet suunniteltuja rakennuksia vahvistetuilla rakennuspaikoilla. 
Pohjakartta: Rovaniemi. 
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Kyläkoulu 

Kyläkoulun osalta energiantuotanto voi palvella myös omaa tarvetta, jonka ulkopuolella energiaa voidaan myydä 
verkkoon. Koulun alueella on myös paljon laajoja kattopintoja, joille saa hyvin asennettua suuria määriä 
aurinkopaneeleita. Havainnekuvissa esitetään koulu ilmakuvissa sekä pihapiiri ihmissilmän korkeudelta nähtynä. 
Koulu myös sijaitsee lähellä kantatietä ja avoimessa maisematilassa. 

Kuva 38. Sinetän kyläkoulun alue ilmakuva.  

Kuva 39. Sinetän kyläkoulu maan tasolla 
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Näkymäkuvissa esitetään koulu kahdessa ilmakuvassa, joissa asennetut aurinkopaneelit sekä ympäristön 
kehityssuunnitelmat näkyvät hyvin visualisoituina. Pihapiirin näkymäkuva puolestaan edustaa koululaisten 
näkökulmaa katolle asetettavaan energiantuotantoon. Kuvissa näytetään tilanne muutoksen jälkeen. 

Kuva 40. Sinetän kyläkoulun alue ilmakuva 

Asuinalue 

Myös asuinalue on tärkeä Sinetän taajaman rakennuskannasta. Vaikka pientalojen kattopinnat ovat pienempiä, 
niiden lukumäärä on suurempi ja yhteinen koko merkittävä. Kuvat esittävät tilannetta kantatien lähialueilla 
aurinkopaneelien asentamisen jälkeen. Näistä kuvista voi saada käsityksen, millaiselta hajautettu 
energiantuotanto voisi näyttää Rovaniemen kylien pientaloalueella. 
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Kuva 41. Pientaloalue Sinetässä. 

Kuva 42.  Pientaloalue Sinetässä maan tasolla. 

Julkisivuihin ja maahan asennetut paneelit  

Avoimet asuntoalueiden piha-alueet ovat potentiaalisia alueita pienemmille maahan asennettavien 
aurinkopaneeleiden kokonaisuuksille. Perinteisessä peräpohjalaisessa ja lappilaisessa pihapiirissä pihat ovat 
suojaisia, muta avautuvat yleisesti etelään tai länteen. Näkymät vesistöön ovat tärkeitä. (Suunnittelukeskus, 
2002) 
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Asuinrakennusten avoimet pihat ja pihapiirit ovat potentiaalisia aurinkopaneelien pienempien kokonaisuuksien 
maa-asennuksille. Piha (“kenttä”) on keskeinen osa suomalaista sekä peräpohjalaista ja lappilaista rakennettua 
ympäristöä ja asuinalueiden pihapiiriä, mikä voi tuoda uusia mahdollisuuksia energiantuotannon näkökulmasta. 
Pihoilla, kentillä ja pihapiireillä on ensisijaisesti merkitystä sosio-kulttuurisina toimintaympäristöinä ja siten 
energiantuotantoon liittyvien rakenteiden ja toimintojen tulee sopeutua vallitsevaan käyttöön. Sen vuoksi 
visualisoinneilla voidaan helposti ja ymmärrettävästi ennakoida, miltä maahan asennetut aurinkopaneeliryhmät 
näyttäisivät ja miten paneelit tulisi pihapiiriin sijoittaa. 

Kuva 43. Erillispientaloryhmän pihalle asennetut aurinkopaneelit.  

 

Kuva 44. Erillispientaloryhmän julkisivuihin asennetut aurinkopaneelit.  
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Kuva 45. Esimerkki katolle ja maahan asennattavien aurikopaneeleiden sijoittamisesta 
asuinrakennuksen pihapiirissä Sinetässä.  

Suomessa maaseutu- ja haja-alueella olevaan rakennusryhmään kuuluu asuinrakennuksen lisäksi apu- ja 
talousrakennuksia, kuten sauna, varastot, ladot, autotallit ja konesuojat. Näissä rakennuksissa on usein vähän tai 
ei lainkaan ikkunoita, joten julkisivut ovat ehjiä ja muodostavat siten hyvän alustan aurinkopaneeleiden 
asennukselle. Vaikka yksittäisen rakennuksen seinäpinta-ala voisi olla varsin pieni, rakennusten lukumäärä tekee 
apu- ja tukirakennusten yhteenlasketusta seinäpinta-alasta merkittävän potentiaalin aurinkopaneeleiden 
asennukselle.  Asennuksessa tulee huomioida turvallisuusvaatimukset sekä talven aikana kasautuva lumimäärä. 
Kuvassa 44 esitetään, miltä seinään asennetut aurinkopaneelit näyttäisivät Sinetässä.  
 

 
 

Kuva 46. Esimerkki katolle ja seinään asennettavien aurinkopaneeleiden sijoittamisesta 
asuinrakennuksen eteläjulkisivuille Sinetässä.  



61 

 

Kuva 47. Suuri maahan asennettavien paneeleiden kokonaisuus olemassa olevalle 
pellolle sijoitettuna Sinetässä.  

 

Kuva 48. Maanviljelyn integroitu aurinkopaneelipuisto mahdollistaa energiantuotannon ja 
maanviljelyn yhteensovittamisen.  

 
Aurinkoenergiantuotannon integrointi maanviljelykseen tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaisiin 

maanpäällisten aurinkopaneeleiden asennuksiin. Maanviljelykseen tarkoitetut alueet ovat avoimia ja siten 
mahdollistavat maksimaalisen aurinkoenergian hyödyntämisen, varsinkin kun paneelit voidaan suunnata 
optimaaliseen ilmasuuntaan. Mikäli maanviljelys ja aurinkoenergian tuotanto yhdistetään, tulee paneelien 
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perustuksiin ja tukirakenteisiin kiinnittää erityistä huomiota. Maatalouteen liittyvät avoimet alueet, jotka ovat 
saavutettavissa (tieyhteys, lähellä pihapiiriä) ja jotka sijaitsevat voimajohtojen läheisyydessä, mahdollistavat 
myös laajan energiatuotannon sekä energian myynnin. Kuvissa 47 ja 48 näytetään, miten maahan asennettava 
aurinkoenergiapuisto voidaan sijoittaa peltoaukeille Sinetässä. 

2.5.2 Vanttauskoski 

Seuraavaksi esitellään valittuja kuvia kyläryhmän 2 merkittävästä palvelukylästä, jossa on rakennusten 
suuntauksen myötä suuri energiapotentiaali. Kyläryhmästä 2 on SINNI-hankkeessa valittu pilottikohteeksi 
palvelukylä Vanttauskoski. Kylä sijoittuu Kemijoen varteen ja voimalaitoksen läheisyyteen. Komeat, avoimet 
maisematilat hallitsevat Vanttauskosken näkymiä. Kvantitatiivinen analyysi osoitti rakennuskantaa, jossa on 
hyvää energiantuotannon potentiaalia. Samanaikaisesti Vanttauskoskella on myös säilynyttä kylärakennetta, joka 
tuo kulttuurista lisäarvoa. Analyysista näkyivät pihapiirien apurakennukset merkittävänä osana kylän luonnetta. 
Tästä palvelukylästä esitetään havainnekuvina palvelukeskus, kyläkoulu ja asuinalue. Vanttauskoski on 
kyläryhmän 2 kylistä ainoa, jonka osalta osayleiskaava on saatavilla. Oheisessa osayleiskaavan otteessa on 
esitetty tarkastelualueiden sijainti. Osayleiskaavassa olevat rakennukset on merkitty mustilla pisteillä ja osoitetut 
lainvoimaiset rakennuspaikat punaisilla pisteillä. 

Kuva 49. Tutkimusalueiden sijainti Vanttauskoskella. Mustat pisteet kuvaavat olevia 
rakennuksia ja punaiset pisteet suunniteltuja rakennuksia vahvistetuilla 
rakennuspaikoilla. Pohjakartta: Rovaniemi. 

Kauppa 

Vanttauskosken palvelukeskus on kehittymässä voimakkaasti ja se näkyykin havainnekuvissa. Kyläkauppa 
sijaitsee merkittävässä risteyksessä, ja osayleiskaavassa näkyvät tulevat muutokset. Ilmakuvat näyttävät  
aurinkopaneelien asennuksen suurille kattopinnoille edullisiin ilmansuuntiin. Kuten Sinetän koulun osalta, myös 
kyläkauppa on rakennuksena suhteellisen kookas, tarkoittaen suuria kattopintoja, joille paneelien asentaminen 
on suhteellisen helppoa. Kuva 51 esittää kyläkaupan muutoksen hajautetun energiantuotannon alustaksi päätieltä 
jalankulkijan tai autoilijan perspektiivistä katsottuna. Ihmisen silmän korkeus auttaa kuvittelemaan muutoksen 
ympäristössä. Kuvissa vasemmalla esitetään kameran sijainti ja katselusuunta. 
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Kuva 50. Vanttauskosken kyläkaupan alue kantatien varrella.  

Kuva 51. Vanttauskosken kyläkaupan alue. 

Asuinalue 

Vanttauskoskelle on suunniteltu kyläkeskuksen kasvun lisäksi myös uusia asuinalueita. Kuvissa 52 ja 53 
esitettävät näkymät sijoittuvat tällä hetkellä vielä rakentamattomalle alueelle. Teiden ja rakennusten sijainnin 
sekä käyttötarkoituksen määrittelemiseen on käytetty oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja. Uudet asuinalueet 
kuvaavat esimerkinomaisesti Rovaniemen kylien tulevaisuuden kehityssuuntia. Kuvassa 52 esitetään näkymä 
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ihmissilmän korkeudelta asuinalueen sisältä uudisrakentamisen ja aurinkopaneelien asentamisen jälkeen, kun 
puolestaan kuva 53 kuvaa samaa aluetta lintuperspektiivistä. 

Kuva 52. Uusi asuinalue Vanttauskoskella lähellä kyläkauppaa.  

 
 

Kuva 53. Uusi asuinalue Vanttauskoskella lähellä kyläkauppaa, ilmakuva. 

Kyläkoulu 

Myös Vanttauskosken kyläkoulu sijoittuu kantatien varrelle. Koulurakennuksessa on laajoja kattopintoja, jotka 
suuntautuvat aurinkoenergian tuotannon kannalta edullisiin ilmansuuntiin. Samoin kyläkoululla on oma 
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energiantarve ja toisaalta loma-aikoina energiaa voitaisiin myydä verkkoon. Hajautetulla energiantuotannolla on 
myös imagomerkitys, joka korostuu koulun kyseessä ollessa. 

Kuva 54. Vanttauskosken kyläkoulu valtatien varrella. Rakennusmassa kääntyy etelän 
suuntaan.  

Kuva 55. Vanttauskosken kyläkoulu, pohjoisessa suunniteltua asutusta.  
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Kuva 56. Vanttauskosken kyläkoulu valtatien varrella.  

 

Julkisivuihin ja maahan asenettavat paneelit 

Vanttauskoskella keskeiset maanviljelysalueet sijaitsevat asuinrakennusten ja pihapiirien välittömässä 
läheisyydessä. Asuinrakennuksiin on mahdollista sijoittaa kohtuullisesti aurinkopaneeleita, kun taas avoimille 
alueille voidaan sijoittaa paneeleita merkittävästi suurempi määrä. Rakennuksista ja pelloilta saatavaa 
uusiutuvaa energiaa voidaan mahdollisesti myös myydä. Asuinrakennuksissa katolle ja julkisivuihin asennetut 
paneelit tuottavat sähköä ja pihapiirien talousrakennuksissa optimaalisiin ilmansuuntiin avautuvat pitkät 
julkisivut lisäävät paneelien asennuspinta-alaa pihapiirissä. Pihapiirin rakennuksiin ja maahan asenettavien 
paneeleiden osalta on huomioitava lumen kasautuminen, lumen poiston tarve ja turvallisuus. Kuvissa 57-60 
osoitetaan, miten aurinkopaneelit voidaan sijoittaa olemassa oleviin rakennuksiin ja pihapiiriin sekä läheiselle 
peltoaukealle Vanttauskoskella.  
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Kuva 57. Vanttauskoskella asuinrakennukset pihapiireineen sekä läheiset peltoaukeat 
mahdollistavat monipuolisen aurinkoenergian tuotannon.   

 

Kuva 58. Vanttauskoskella olevan pihapiirin rakennuksiin asennetut aurinkopaneelit.   
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Kuva 59.  Asemapiirros havainnollistaa katoille ja maahan sijoitettavien 
aurinkopaneeleiden asentamisen periaatteet kuvan 58 pihapiirissä.  

 

 

 
 
 
 

Kuva 60. Edellisen rakennusryhmän etelään avautuvat julkisivut ja katto sopivat 
paneeleiden asennukseen.   
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2.5.3 Vikajärvi 

Vikajärvi poikkeaa kahdesta edellisestä esimerkistä sekä maisematiloiltaan että yhdyskuntarakenteeltaan. 
Vikajärven kylä sijaitsee järven rannalla ja on matkailun osalta merkittävä kehitysalue. Kylä poikkeaa aiemmista 
esimerkiksi siinä, että sen oleva rakennuskanta ei osoittanut huomattavaa energiantuotannon potentiaalia. Sen 
sijaan osayleiskaavassa osoitetut rakennuspaikat näyttävät hyviin ilmansuuntiin kääntyviä, energiantuotannon 
kannalta mielenkiintoisia rakennusmassoja. Myös käyttötarkoituksen osalta Vikajärvi on erilainen kuin Sinettä 
tai Vanttauskoski. Täällä matkailu on merkittävä kehityskohde. Kylän osalta esitelläänkin uutena suunniteltu 
lomakylä olemassa olevan koulun ja asuinalueen lisäksi. Lomakylä sijoittuu järven rannalle ja hyvien 
kulkuyhteyksien varrelle. Lomakylän rakennusten mallintamiseen käytettiin HONKA-malliston rakennuksia, 
joissa on harjakatot. Oheisessa osayleiskaavan otteessa on esitetty tarkastelualueiden sijainti.  

Kuva 61. Tutkimusalueiden sijainti Vikajärvellä. Pohjakartta: Rovaniemi. 

Kyläkoulu 

Oheisissa kuvissa näkyy Vikajärven kyläkoulun tilanne muutosten jälkeen. Koulu sijoittuu kantatien varrelle. 
Koulua kuvaavat pitkälti samat ominaisuudet kuin Sinetän ja Vanttauskosken kyläkouluja: asuinrakentamista 
laajemmat kattopinnat, keskeinen sijainti ja oma energiantarve. 
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Kuva 62. Vikajärvellä kyläkoulu valtatien varrella.  

Kuva 63. Vikajärvellä kyläkoulu valtatien varrella.  

Asuinalue 

Vikajärven osalta esitellään myös asuinalue, jossa on sekä uutta että olevaa rakentamista. Ilmakuvassa 64 uusi 
rakentaminen näkyy yläoikealla, kun oleva rakennuskanta sijoittuu lähemmäs kantatietä ja jokea. Kuvassa 
näkyvät rakennukset sijoittuvat edulliseen ilmansuuntaan lähelle etelää. 
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Kuva 64. Vikajärven asuinalueen muutosta aurinkopaneelien asentamisen myötä.  

 

Kuva 65. Näkymä kulkureitiltä jalankulkijalle ja autoilijalle.  

Lomakylä 

SINNI-hankkeen näkökulmasta Vikajärvelle suunniteltu lomakylä on kiinnostava, sillä sinne on suunniteltu 
paljon uutta rakentamista, jota voisi harkita suunnattavan etelään. Vaikka lomakylä ei rakentuisikaan kerralla, 
vaan pikkuhiljaa, on rakennusten käyttäminen hajautetun energiantuotannon alustana mahdollinen. Lomakylän 
tyyppitalojen malleina on käytetty HONKA-mallistoa. Havainnekuvina esitellään ensin kaksi ilmakuvaa, 66 ja 
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67, joissa kattojen aurinkopaneelit ovat hyvin näkyvillä. Kuvat 68 ja 69 puolestaan näyttävät alueen kehitystä 
lähempää ja esittävät esimerkinomaisesti tunnelmaa lomakylän alueella, jos katoille asennettaisi 
aurinkopaneeleita. Teiden sekä rakennuspaikkojen määrittelemiseen on käytetty oikeusvaikutteisia 
osayleiskaavoja. Nämä kuvat esittelevät tilannetta uudisrakentamisen jälkeen. 

Kuva 66.  Vikajärven lomakylän havainnekuva. 

 

Kuva 67. Vikajärvelle on mahdollista rakentaa laaja lomakylä. Ilmakuvassa katsotaan tieltä 
järvelle päin.  
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Kuva 68. Vikajärven lomakylä voisi olla näin tunnelmallinen, vaikka se toimisi samalla 
hajautetun energian alustana. Kamera on ihmissilmän korkeudella.  

 
 
 

Kuva 69. Kuvassa näkyy saapumissuunta Vikajärvelle suunniteltuun lomakylään, 
taustalla järvimaisema.  
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Julksivuihin ja maahan asenettavat aurinkopaneelit 

Vikajärvellä on paljon laajoja ja avoimia peltoaukeita, mikä mahdollistaa merkittävänkin aurinkosähkötuotannon 
erityisesti maahan asenettavien kokonaisuuksien osalta. Maatalouden ja aurinkoenergian tuotannon integrointi 
on mielenkiintoinen mahdollisuus myös Vikajärvellä. Pihapiirin rakennuksiin ja maahan asenettavien 
paneeleiden osalta huomioitava lumen kasautuminen, lumen poiston tarve ja turvallisuus. Kuvissa 70-73 
osoitetaan, miten aurinkopaneelit voidaan sijoittaa olemassa oleviin rakennuksiin ja pihapiiriin sekä läheiselle 
peltoaukealle Vikajärvellä.  

Kuva 70. Vikajärvellä olevan asuinrakennuksen ja viereisten talousrakennusten katoille ja 
seinille sekä pihapiiriin maahan asennetut aurinkopaneelit.   

Kuva 71. Varastorakennuksen julkisivuun asennetut aurinkopaneelit.   
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Kuva 72. Asemapiirros havainnollistaa katoille ja maahan sijoitettavien 
aurinkopaneeleiden asentamisen periaatteet kuvan 70 pihapiirissä. 

 

 

 
 
 
 

Kuva 73. Edellisen rakennusryhmän etelään avautuvat julkisivut ja katto sopivat 
paneeleiden asennukseen.  
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Kuva 75. Maanviljelykseen käytettävät ja käytetyt avoimet peltoaukeat mahdollistavat 
laajojen aurinkopaneelipuistojen kehittämisen.   

 
 
 

Kuva 76. Visualisointikuva aurinkopaneelit ja maanviljelyksen integroimisesta.  
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3 Paikkatietoanalyysi 
Työpaketti 3 keskittyi tutkimusalueen kylien tarkasteluun niiden maantieteellisen sijainnin ja väestökehityksen 
perusteella sekä tuottamaan sää- ja ilmasto-oloihin liittyvää tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaaliin liittyen. 
Työpaketin tarkoituksena on toimia yhteistyössä työpakettien 2 ja 4 kanssa, tarjoten näille taustatietoa SINNI-
kylien kriteeristön muodostamista sekä virtuaalivoimaloiden reunaehtojen tunnistamista varten. 

3.1 Yhtenäisten rakennusryhmien tunnistaminen 

Hankkeen alkuvaiheessa suoritettiin paikkatietoanalyysi yhtenäisten rakennusryhmien tunnistamiseksi 
Rovaniemen kaupungin alueelta. Näiden ryhmien joukosta voitiin edelleen tunnistaa hankkeen kannalta 
kiinnostavat haja-asutusalueiden kylät ja kyläryhmät. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tutkittaviksi valittaville 
rakennusryhmille asetettiin seuraavat sijaintia koskevat kriteerit: niiden tulee sijaita Rovaniemen alueella, valta- 
ja kantateiden varsilla sekä sähkönjakeluverkoston läheisyydessä. Teiden osalta äheisyyden kriteeriksi 
määriteltiin tarkemmin 1,5 kilometriä. 

Paikkatietoanalytiikka perustui useiden erilaisten paikkatietoaineistojen käyttöön. Rakennuksia sekä tie- ja 
sähkönjakeluverkkoa koskevat tiedot hankittiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta, joka on osa 
Maanmittauslaitoksen tarjoamaa avointa aineistoa. Tieverkosta huomioitiin ainoastaan valtatietä ja kantatietä 
edustavat tieluokat hankkeessa sovellettujen kriteerien mukaisesti. 

Tarkastelussa ei pyritty pelkästään tunnistamaan toisiaan lähellä sijaitsevien rakennusten ryhmiä, vaan 
rakennuksia painotettiin niiden mahdollistamalla aurinkopaneelien pinta-alalla. Rakennusryhmien 
tunnistamisessa pyrittiin siten löytämään ryhmiä, missä paneelien asennuspinta-alaa sijaitsisi mahdollisimman 
paljon maantieteellisesti pienellä alueella. Pinta-alat määritettiin laskennallisesti maastotietokannan rakennusten 
pohja-pinta-alojen ja kerrosluvun mukaisesti, huomioiden sekä rakennusten seinät että katot. Rakennusten pinta-
alatiedot summattiin ja yhdistettiin 250 m × 250 m laajuisiin YKR-ruutuihin. 

Paikkatietoanalytiikka suoritettiin nimenomaan YKR-ruutujen avulla, jotta analytiikassa pystyttiin 
hyödyntämään YKR-ruutuja koskevia luokituksia ja laskentaperiaatteita. Yhtenäisten rakennusryhmien 
tunnistamisen ensimmäisessä vaiheessa valittiin YKR-taajamien ulkopuoliset, korkeintaan 1,5 km etäisyydellä 
valtateistä tai kantateistä sijaitsevat ruudut. Ruutujen valintaan sovellettiin alkuvaiheessa myös etäisyyttä 
sähkölinjoihin alkuperäisten kriteerien mukaisesti, mutta tästä luovuttiin keski- ja pienjännitejohtoja koskevien 
tietojen puuttuessa. Tämän jälkeen Suomen ympäristökeskuksen käyttämää YKR-kylien 
muodostamisperiaatetta eli ns. liikkuvan ikkunan periaatetta mukaillen laskettiin jokaisen ruudun ja sitä 
ympäröivän kahdeksan ruudun (3 × 3 ruudun alue) liukuva summa ruudun sisällä olevien rakennusten kattojen 
ja seinien pinta-alasta. Ruuduista valittiin ne, joissa liukuva pinta-alasumma ylitti tietyn raja-arvon. Tätä raja-
arvoa ei asetettu etukäteen, vaan arvo määritettiin kartografisen visualisoinnin avulla kokeilemalla erilaisia raja-
arvoja. Tavoitteena oli tunnistaa raja-arvon perusteella alueita, jotka muodostivat useamman tilastoruudun 
laajuisia alueita, kuitenkaan ilman että alueista muodostuisi niin laajoja, että ne tosiasiassa käsittäisivät useita 
erillisiä rakennusryhmiä. Tällä tavalla muodostuneista alueista leikattiin maastotietokannan mukaiset vesialueet 
pois, jolloin esimerkiksi tien kannalta joen toisella puolella oleva osa automaattisesti tunnistetusta 
rakennusryhmästä voitiin jättää huomiotta. Alueille laskettiin todelliset rakennusten seinä- ja kattopinta-alojen 
summat, ja tulos visualisoitiin koko Rovaniemen laajuisena karttaesityksenä (Kuva 77). On siis huomattava, että 
rakennusryhmien tunnistaminen tehtiin seinä- ja kattopinta-alojen liukuvaan summaan perustuvan raja-arvon 
mukaan, mutta karttavisualisointi perustuu todellisiin ruutukohtaisiin pinta-aloihin. 

Rakennusryhmien tunnistamisessa käytetty analytiikkaprosessi automatisoitiin Python-ohjelmointikielellä 
laaditun skriptin avulla, joka toimii ArcGIS Pro -paikkatieto-ohjelmistossa. Skriptin tarkoituksena oli 
mahdollistaa prosessin suorittaminen helposti erilaisilla parametriasetuksilla, mikäli rakennusryhmien 
tunnistamiseen halutaan soveltaa erilaisia kriteerejä. 
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Kuva 77. Rovaniemen alueelta hankkeessa käytettyjen paikkatietokriteerien perusteella 
tunnistetut yhtenäiset rakennusryhmät. 

Tutkittavien kyläryhmien rajaus 

Paikkatietoanalytiikan tulos osoittaa hankkeessa määriteltyjen kriteerien kannalta kiinnostavat rakennusryhmät, 
joissa on laskennallisesti rakennuksiin liittyvää aurinkoenergian tuotantopotentiaalia. Keskeistä tuloksissa on se, 
että paikkatietoanalytiikassa käytettyjä kriteerejä ei ollut rajattu hallinnollisten rajausten tai muiden, erityisesti 
kyliä koskevien virallisten tai epävirallisten aluemäärittelyjen mukaan, vaan rakennusryhmien annettiin 
muodostua datalähtöisesti huomioiden pelkästään rakennusten maantieteellinen sijainti erityisesti valta- ja 
kantateiden sekä toistensa suhteen. Tulokset eivät siten kaikilta osin vastaa kyläalueita sellaisina kuin ne 
tavallisesti tunnetaan, vaikka analyysi pyrittiinkin edellä kuvatulla tavalla tuottamaan siten, että tunnistetut 
rakennusryhmät vastaisivat maantieteelliseltä skaalaltaan kyliä. Paikkatietoanalytiikalla tunnistettuja 
rakennusryhmiä ei kuitenkaan suoraan käytetty tutkittavien kyläryhmien valinnassa, vaan tutkittavien alueiden 
valinta tehtiin paikkatietoanalytiikan tuloksia osaltaan hyödyntäen kriteereillä, jotka on kuvattu aiemmin tässä 
raportissa. Tutkittavien kyläryhmien rajat digitoitiin ArcGIS Pro -ohjelmiston avulla paikkatiedoksi, mitä 
hyödynnettiin edelleen alueiden väestö- ja maankäyttötarkasteluissa. 

 

3.2 Kyläalueiden väestönmuutos ja nykytila 

Työpaketissa 3 selvitettiin Rovaniemen alueen väestötrendejä ja väestönmuutosta vuosina 1980–2021 
hyödyntämällä Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa, Tilastokeskuksen ruututietokantaan perustuvaa 
Yhdyskuntarakenteen seuranta-aineistoa (YKR-aineisto). Väestötarkastelun tavoitteena oli tuottaa taustatietoa 
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kyläryhmien kehityksestä. Vähenevä väestökehitys voi merkitä rakennusten jäävän vaille käyttöä, kun taas 
kasvava väestökehitys voi merkitä uudisrakentamista ja myös kasvavaa energiantarvetta. 

YKR-aineiston tiedot ladattiin tässä työpaketissa suoraan Suomen ympäristökeskuksen tarjoaman 
aineistojakelupalvelun kautta. Aineisto päivittyy jatkuvasti ja hankkeen aikana aineistoa oli saatavilla vuosilta 
1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2002, 2005 ja 2007–2021. Aineistossa väestön sijainti on määrätty 
asuinrakennusten koordinaattien perusteella. Aineisto koostuu 250 m × 250 m ruututiedoista, ja ruutuihin on 
laskettu väestötiedot koko ruudun alueelta. Väestötrendien laskemiseen ja väestön nykytilan 
havainnollistamiseen käytettiin taulukkomuodossa olevaa YKR:n väestöaineistoa, joka yhdistettiin 250 m × 250 
m ruutuihin. Tarkasteluun valittiin väestön kokonaismäärä ruuduissa vuodesta 1980 lähtien. YKR-aineisto 
sisältää lukuisia muitakin väestömuuttujia, mutta kyseiset muuttujat ovat tietosuojan piirissä. Tämän vuoksi 
väestön kokonaismäärä on väestötarkasteluissa käyttökelpoisin erityisesti alueilla, missä on väestömäärältään 
pieniä ja siten tietosuojattuja tilastoruutuja. 

Rovaniemen alue rajattiin Tilastokeskuksen avoimen Kunnat 2020 -paikkatietoaineiston perusteella, joka 
noudettiin käyttöön Tilastokeskuksen Web Feature Service (WFS) -rajapinnan kautta. Tuorein hankkeen aikana 
saatavilla ollut väestötieto edusti 31.12.2021 tilanteen mukaisia asukastietoja (Kuva 78). 

 

Kuva 78. Rovaniemen väestö vuonna 2021 YKR-väestöruutuaineiston mukaan. Ruudun 
tummempi väri osoittaa korkeampaa väestötiheyttä. 
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3.2.1 Väestön nykytilanne kyläryhmittäin 

Kyläryhmä 1 (Kuva 79) on valituista kyläalueista väestömäärältään suurin. Kyläryhmän suurimmat kyläalueet 
Sinettä ja Nivankylä ovat myös kaikista tarkasteltavista kyläalueista väestöltään suurimpia. Sinetän väestömäärä 
on hankkeessa määritetyn aluerajauksen puitteissa ylittänyt 600 henkilön määrän vuonna 2020 ja Nivankylän 
väestönmäärä lähestyy vastaavasti viittäsataa. Tarkasteltavien kyläalueiden suurimmat asutuskeskittymät 
löytyvät myös Sinetästä ja Nivankylästä. 
 

Kuva 79. Kyläryhmän 1 (Sonka, Tapionkylä, Sinettä ja Nivankylä) väestön määrä vuonna 
2021. 

 
Kyläryhmän 2 (Kuva 80) väestöltään suurimmat alueet ovat Vanttauskoski ja Autti. Vanttauskoski on pinta-
alaltaan toiseksi suurin vertailtavista kyläalueista. Tästä huolimatta Vanttauskosken väestön määrä on vain 
hieman kolmasosa kyläryhmään 1 kuuluvan Sinetän väestöstä. Suurin osa kyläryhmän 2 väestöruuduista ovat 
ruutuja, joissa on vain muutama asukas. 



81 

 

Kuva 80. Kyläryhmän 2 (Tennilä, Viirinkylä, Vanttauskoski, Juotasniemi ja Autti) väestön 
määrä vuonna 2021. 

 
Vaikka Vikajärvi onkin kaikista tarkasteltavista kyläalueista pinta-alaltaan suurin, kyläryhmässä 3 (Kuva 81) on 
muihin kyläryhmiin verrattuna vähiten väestöä. Kyläryhmän lounaiset kyläalueet Apukka ja Olkkajärvi ovat 
sekä väestöltään että pinta-alaltaan kaikista tarkasteltavista kyläalueista pienimpiä. 
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Kuva 81. Kyläryhmän 3 (Apukka, Olkkajärvi ja Vikajärvi) väestön määrä vuonna 2021. 

3.2.2 Kyläryhmien väestötrendit 

Väestötrendien tarkastelua varten YKR-aineiston väestöruuduista tunnistettiin sellaiset ruudut ja alueet, jotka 
olivat joko autioituneet kokonaan tai joihin oli muodostunut uutta asutusta valitun tarkastelujakson aikana. 
Lisäksi jokaiselle kyläalueen ruudulle laskettiin väestön vuosittainen kasvuprosentti, jonka pohjalta jokainen 
ruutu luokiteltiin omaan luokkaansa väestön kasvun tai vähenemisen mukaan. Kasvuprosentti laskettiin sille 
osalle aineistoa, josta oli saatavilla vuosittaista dataa. Tarkoituksena oli havainnollistaa alueiden väestön 
viimeaikaista kehitystä. Aineisto luokiteltiin alustavasti tyhjiin, autioituneisiin, väestöltään pieniin sekä 
väestötrendiltään kasvaviin ja pieneneviin ruutuihin. Tämän pohjalta aineisto luokiteltiin lopulta 
muuttumattomiin ruutuihin, väestötrendiltään kasvaviin ja pieneneviin ruutuihin sekä aikaisemmin tyhjiin 
ruutuihin, joihin oli muodostunut lisää väestöä. Ruudut, joissa väestön muutos tarkastelujakson aikana oli viisi 
henkilöä tai vähemmän, luettiin osaksi muuttumattomia ruutuja. Nämä luokitteluasteet visualisoitiin 
karttaesityksen muodossa. 

Yksittäisten ruutujen muutokset ovat usein hyvin pieniä harvaan asutuilla alueilla. Autioituneita ruutuja on 
kyläalueilla jonkin verran. Niissä on kuitenkin asunut alun perinkin vain yksittäisiä henkilöitä, minkä vuoksi 
niitä ei ole ruututietokannan käyttöehtojen mukaisten tietosuojavaatimusten vuoksi mahdollista visualisoida 
kartoilla. Aineiston käsittelyn ja luokittelun lopputuloksena oli shapefile-muotoinen tiedosto, jonka avulla on 
mahdollista tehdä havainnollistavia karttaesityksiä väestötrendien muutoksista lähes mitä tahansa paikkatieto-
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ohjelmistoa käyttäen. Tiedosto sisältää koordinaattipisteittäin vuosittaisen väestömäärän sekä väestötrendien 
kasvuprosentin. 

Vuosittaisen väestöaineiston lisäksi väestönmuutoksen tarkastelussa hyödynnettiin vuodesta 1980 saakka 
olevaa väestöaineistoa, joka mahdollisti väestöaineiston tarkastelun pidemmällä aikajaksolla. Kyläryhmien 
väestökehityksestä muodostettiin viivadiagrammeja vuosille 1980–2021. Viivadiagrammeja tulkittaessa on hyvä 
huomioida diagrammien olevan tarkempia vuodesta 2007 lähtien, jolloin väestödataa on ollut saatavilla 
vuosittain.  

Kyläryhmien väestön suurimmat muutokset vuosien 1980–2021 välillä ovat tapahtuneet pääasiassa jo ennen 
2000-lukua (Kuva 82). Kyläryhmän 1 väestö on kasvanut 1980-luvulta lähtien, kun taas kyläryhmän 2 väestö on 
vähentynyt. Kyläryhmän 3 väestössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia tarkastelujakson aikana. 
Kokonaisuudessaan väestönmuutos kyläalueilla on ollut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana varsin 
vähäistä. Kyläryhmä 1 on koko tarkastelujakson ajan ollut väestömäärältään muita tarkasteltavia kyläryhmiä 
suurempi. 

 

Kuva 82. Kyläryhmien väestönmuutos 1980–2021. Lähde: YKR/SYKE ja TK 2021. 

 
Kyläryhmässä 1 väestöltään nykyisin suurimmat kyläalueet Sinettä ja Nivankylä ovat kasvaneet 1980-luvulta 
lähtien huomattavasti. Kyläryhmässä suurimmat muutokset ovatkin tapahtuneet Nivankylässä ja Sinetässä. 
Varsinkin Sinetässä väestö on lisääntynyt merkittävästi muita tarkasteltavia kyläalueita enemmän. Sekä 
Sinetässä että Nivankylässä yksittäisille ennen tyhjille alueille on rakennettu uutta asutusta viimeisen 
viidentoista vuoden aikana. Vaikka Tapionkylän väestö on vähentynyt 1980-luvulta, 2010-luvulta lähtien muutos 
on ollut vähäistä. Kokonaisuudessaan myös Sonka on pysynyt varsin muuttumattomana, vaikka yksittäisellä 
alueella väestö onkin lisääntynyt. (Kuva 83 ja Kuva 84) 
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Kuva 83. Kyläryhmän 1 väestötrendit tarkastelujakson aikana. 

Kuva 84. Kyläryhmän 1 kyläalueiden väestönmuutos 1980–2021. Lähde: YKR/SYKE ja TK 
2021. 
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Kyläryhmän 2 väestö on ollut laskussa 1980-luvulta lähtien. 2010-luvulla väestön väheneminen on kuitenkin 
tasaantunut. Esimerkiksi Tennilässä ja Juotasniemellä ei ole tapahtunut suuria muutoksia kymmenvuotisen 
tarkastelujakson aikana, vaikka väestö onkin vähentynyt ennen 2010-lukua. Varsinkin Tennilän, Viirinkylän ja 
Juotasniemen alueella tapahtuneet muutokset ovat olleet vähäisiä. Vanttauskoski ja Autti ovat olleet 
kyläryhmästä 2 eniten muutoksessa kymmenvuotisen tarkastelujakson aikana, mutta muutokset ovat silti olleet 
varsin pieniä. Vanttauskoskella yksi aikaisemmin tyhjistä ruuduista on tullut asutuksen piiriin, mutta väestö on 
myös vähenemässä kyseisen ruudun viereisiltä alueilta. (Kuva 85 ja Kuva 86) 

Kuva 85. Kyläryhmän 2 väestöruutujen trendit. 
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Kuva 86. Kyläryhmän 2 väestönmuutos 1980–2021. Lähde: YKR/SYKE ja TK 2021. 

Kyläryhmän 3 väestö on pysynyt kohtalaisen muuttumattomana 2000-luvulla. Tarkasteltavista kyläryhmistä 
valmiiksi pienin kyläalue Apukka vaikuttaa olevan kokonaan autioitumisuhan alla. Vikajärvelle on muodostunut 
uutta asutusta kymmenvuotisen tarkastelujakson aikana, mutta kokonaisuudessaan väestö on pysynyt 
kohtalaisen muuttumattomana. Suurimmat muutokset kyläryhmän alueella ovat tapahtuneet ennen 2000-lukua, 
mutta silloinkin muutokset ovat olleet muihin kyläryhmiin verrattuna maltillisia. (Kuva 87 ja Kuva 88) 
 

Kuva 87. Kyläryhmän 3 väestönmuutos tarkastelujakson aikana. 
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Kuva 88. Kyläryhmän 3 väestönmuutos 1980–2021. Lähde: YKR/SYKE ja TK 2021. 

 

3.3 Rovaniemen sää- ja ilmasto-olosuhteet 

Työpaketin toisena keskeisenä tavoitteena oli tuottaa sää- ja ilmasto-oloihin liittyvää taustatietoa, joka 
mahdollistaa aurinkoenergian tuotantopotentiaalin arvioimisen tutkimusalueen kyläryhmissä. Työpaketissa 
tuotettiin tätä varten erilaisia indikaattoreita, joita hyödynnettiin työpaketissa 4. 

Rovaniemen alueen sääaineistona käytettiin Ilmatieteen laitoksen tuottamaa FMI ClimGrid -aineistoa, joka 
on koko Suomen kattava päivittäinen ilmastohila-aineisto. Aineisto koostuu kahdeksasta ilmastosuureesta, joista 
lähempää tarkastelua varten valittiin viisi. Nämä suureet olivat vuorokauden ylin lämpötila, vuorokauden alin 
lämpötila, vuorokauden keskilämpötila, lumensyvyys ja vuorokauden auringon säteily. Aineiston alueellinen 
erotuskyky on 10 km × 10 km ja se ladattiin käyttöön GeoTIFF-formaatissa Paituli-paikkatietopalvelusta 
(https://paituli.csc.fi/download.html). Tarkasteltavaksi ajanjaksoksi valittiin vuodet 1991–2020. Tämä vastaa 
Ilmatieteen laitoksen tällä hetkellä käyttämää ilmastollista vertailukautta. Ilmatieteen laitoksen mukaan 30 
vuoden ajanjakso on riittävän pitkä, jotta yksittäiset poikkeukselliset vuodet eivät vaikuta siihen, ja toisaalta 
tarpeeksi lyhyt, jotta suuria ilmastollisia muutoksia ei ole ehtinyt sen aikana tapahtua. 

Sääaineistosta laskettiin erilaisia tunnuslukuja, kuten lämpötilan ja lumensyvyyden päivittäisiä keskiarvoja, 
sekä niiden mediaanit ja keskihajonta. Lisäksi aineistosta laskettiin vuosittaisia ja kuukausittaisia keskiarvoja ja 
hajontalukuja, joiden avulla Rovaniemen säämuuttujien muutoksia on mahdollista tarkastella ja tuottaa malleja 
aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. 

3.3.1 Auringon säteilymäärä 

Ilmatieteen laitos on tuottanut päivittäiset mallit auringon kokonaissäteilyn määrästä Suomessa aina vuodesta 
1961 lähtien. Auringon kokonaissäteily (kJ/m2) sisältää sekä auringosta suoraan tulevan säteilyn että hajasäteilyn. 
Kokonaissäteily ei siis kerro pelkästään auringon laskennallista säteilymäärää, joka määrittyy vuodenajan sekä 
vuorokaudenajan mukaan, vaan säteilyn määrässä on huomioitu myös säätilan eli käytännössä pilvisyyden 
vaikutus. 
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Ilmasto-olosuhteista johtuvat erot Ilmatieteen laitoksen mallintamissa auringon säteilymäärässä ovat 
tutkittavien kyläryhmien välillä hyvin vähäiset, ja ne johtuvat pitkälti mallien ominaisuuksista ja alueellisesta 
erottelutarkkuudesta. Auringon säteilymäärää ei tämän vuoksi tarkasteltu kyläryhmäkohtaisesti vaan koko 
Rovaniemen alueen osalta. Rovaniemen säteilymäärä on laskettu keskiarvona kaikista Rovaniemen alueen 
hilamallinnuspisteistä. 

Auringon kokonaissäteilyn kehitystrendi on määritetty pienimmän neliösumman menetelmällä, minkä 
perusteella Rovaniemen alueen vuosittaisen säteilyn kokonaismäärä näyttäisi olleen pienessä nousussa 
ilmastollisella vertailujaksolla 1991–2020 (Kuva 89). Trenditarkastelun perusteella auringon säteilymäärä oli 
vertailukauden lopussa noin 7 % suurempi kuin vertailukauden alussa. Koska kysymys on mallien perusteella 
tuotetusta tiedosta, on tulokseen syytä suhtautua varauksella, mutta joka tapauksessa kehitystrendin perusteella 
aurinkoenergian ilmastoriippuvaiset tuotantoedellytykset eivät näyttäisi tältä osin ainakaan heikentyneen 
tarkasteltavalla alueella. 
 

 

Kuva 89. Rovaniemen vuosittaisen säteilyn kokonaismäärä (kJ/m2). 

 
Aurinkoenergia tuotannon kannalta kevät on vuodenajoista kiinnostavin, minkä vuoksi kyseiseen vuodenaikaan 
kiinnitettiin työpakettiin liittyvissä tarkasteluissa erityistä huomiota. Kevätkaudeksi määriteltiin tässä 
tapauksessa helmikuun ja toukokuun välinen aika. Vuositason trendin tavoin myös kevään säteilymäärä (Kuva 
90) vaikuttaa olleen kasvussa kolmenkymmenen vuoden tarkastelujakson aikana, jopa suhteellisesti 
voimakkaammin kuin koko vuoden tasolla. Trendin osoittama ero vertailukauden alun ja lopun välillä on noin 
16 %. On kuitenkin korostettava, että lumesta tapahtuvaa säteilyn heijastumista tai aurinkopaneelien päällä 
olevan lumikerroksen aiheuttamaa säteilyn estymistä ei ole näissä luvuissa huomioitu, vaan lumipeitettä 
tarkasteltiin erikseen. 
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Kuva 90. Rovaniemen päivittäisen säteilymäärän keskiarvot keväällä (helmikuu-toukokuu) 
tarkastelujakson aikana (kJ/m2). 

 
Auringon säteilyn määrä Rovaniemellä kasvaa helmi-huhtikuusta lähtien ja säteilyn huippu sijoittuu kesä-

heinäkuun ajalle (Kuva 91). Tarkastelujakson aikana kesäkuun päivittäisen säteilyn keskiarvo oli 18805 kJ/m2, 
kun taas alkukeväästä helmikuussa säteilymäärät ovat olleet keskimäärin 1741 kJ/m2 päivässä. Myöhäisestä 
syksystä varhaiseen kevääseen saakka säteily on hyvin vähäistä. Säteilyn määrä lisääntyy kuitenkin nopeasti 
helmikuusta alkaen. 
 

Kuva 91. Rovaniemen säteilyn päivittäinen keskiarvo (kJ/m2) jaksolla 1991–2020. 
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3.3.2 Keskilämpötila ja lumensyvyys  

Toisena sää- ja ilmasto-olosuhteisiin liittyvänä kysymyksenä työpaketissa oli lumen sulamisen ennakointi 

maalis-toukokuussa ja lumen tulo syksyllä. Tarkastelussa hyödynnettiin aiemmin kuvattuja Ilmatieteen laitoksen 

tuottamia, mallinnukseen perustuvia aineistoja. 

Erityisesti lämpötila-aineiston avulla pyrittiin tunnistamaan ajanjaksoja, jolloin lämpötila pysyisi nollan 

yläpuolella niin pitkään, että katoilla oleva lumi putoaisi pois aurinkopaneelien päältä. Aineistojen mukaan 

tällaisten lämpimien päivien määrä on vähäisessä nousussa. Ilmatieteen laitoksen mukaan vuosien 1991–2020 

vertailukauden keskilämpötila oli koko Suomessa 0,6 astetta vuosien 1981–2010 vertailukauden keskilämpötilaa 

korkeampi. Voimakkainta lämpeneminen on ollut joulukuussa, jolloin auringon säteilymäärät ovat kuitenkin 

lähellä nollaa, eikä lämpenemisen myötä mahdollisesti vähentynyt lumipeite edistä aurinkoenergian tuotantoa. 

Tämän vuoksi lämpötila-aineistojen tunnuslukujen laskemisessa ja trendien tunnistamisessa keskityttiin kevään 

lämpötiloihin ja niiden muutokseen tarkastelujakson aikana. 

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana myös kevään ajan keskilämpötilat vaikuttavat olevan 

vähäisessä nousussa (Kuva 92), mikä saattaa mahdollistaa lumen sulamisen entistä aikaisemmin keväällä. 

 

Kuva 92.  Rovaniemen alueen vuosittainen kevään (helmi-huhtikuu) keskilämpötila (℃). 

Tarkastelujakson aikana Rovaniemen alueen keskilämpötila on keskimäärin noussut nollan yläpuolelle jo 
huhtikuun aikana, toukokuun loppuun tultaessa keskilämpötila lähestyy jo kymmentä astetta. (Kuva 93). 

 

Kuva 93. Rovaniemen päivittäisen keskilämpötila huhti-toukokuussa, 1991–2020 (℃). 
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Lumensyvyyden keskiarvot on laskettu koko Rovaniemen alueen 10 km × 10 km hilamallinnuspisteistä. 
Lumensyvyydessä on kuitenkin todellisuudessa paljon paikallista vaihtelua, mitä Ilmatieteen laitoksen mallit 
eivät tavoita. Lumen kasaantumiseen ja sulamiseen vaikuttavat monet mm. paikalliseen topografiaan ja 
kasvillisuuteen liittyvät mikroilmastolliset tekijät, joita Ilmatieteen laitoksen malleissa ei ole huomioitu.  

Hankkeen kannalta on kiinnostavaa se, milloin lumi arviolta sulaisi katoilla olevien aurinkopaneelien päältä. 
Lunta on tarkastelujakson perusteella Rovaniemellä eniten maalis-huhtikuussa ja se sulaa huhti-toukokuun 
aikana varsin nopeasti pois (Kuva 94). 

Kuva 94. Rovaniemen alueen keskimääräinen päivittäinen lumensyvyys (cm) vuosina 
1991–2020. 

 
Keskimäärin lumipeitteen paksuus vähenee alle kymmeneen senttimetriin toukokuun toisen viikon aikana 

koko Rovaniemen alueella (Kuva 95), mutta luonnollisesti lumi voi pudota katoilta jo huomattavasti tätä 
aikaisemmin. Keskimääräisesti loka-marraskuussa lumipeite alkaa uudelleen kasvamaan Rovaniemellä. 
Tutkimusaineiston perusteella pysyvän lumen tulo tapahtuu niin myöhään syksyllä, että aurinkopaneelien 
kannalta säteilymäärät ovat silloin jo niin alhaiset, ettei lumella ole paneelien tuottoon olennaista merkitystä. 

 

Kuva 95. Lumen syvyys (cm) Rovaniemellä huhti-toukokuussa vuosina 1991–2020. 
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4 Virtuaalivoimalat 
Hajautettu energiatuotanto ja energiakansalaisuus ovat energiamurroksen merkittäviä edistäjiä. Yksi keino on 
paikallisen uusiutuvan energian hyödyntäminen esim. aurinkopaneelien avulla. TP4 työpaketin tavoitteena oli 
selvittää Lapin seudun kylien puitteet muodostaa aurinkovoimaloihin perustuvia virtuaalivoimaloja ja 
energiayhteisöjen perustamisen puitteita. Yksittäisten talojen tuotanto on vähäistä, mutta yhdistämällä useita 
kohteita ja taloja kokonaisuudeksi saadaan jo huomattava potentiaali, joka saattaa olla lähellä pienen voimalan 
tasoa. Tätä useiden talojen ja lähellä olevien kylien kokonaisuutta kutsutaan virtuaalivoimalaksi (virtual power 
plant, VPP). Aurinkosähköjärjestelmistä muodostunut VPP voi tarjota tehoa ja joustoa sähkömarkkinoille. 
Tämän tarkoituksen mukaisesti työpaketissa 4 arvioitiin aurinkosähkön tuotantopotentiaalia ja määriteltiin myös 
virtuaalivoimalojen optimaalisen mallin. Lopuksi pohdittiin energiayhteisöjen toiminnan vaihtoehdot. 

4.1 Virtuaalivoimalan konsepti 

"Virtuaalivoimala" on termi, joka tarkoittaa yhdistelmää hajautettuja energiaratkaisuja, joiden yhdistetty 
kapasiteetti vastaa pientä voimalaa ja joka tarjoaa käyttäjilleen hallittuja energiaratkaisuja. (Asmus, 2010) 
Virtuaalivoimalat ovat verkkoon yhdistettyjä, ne eivät välttämättä rajoitu uusiutuvien energialähteiden käyttöön, 
mutta niitä luotiin edistämään uusiutuvien energialähteiden osallistumista tukkumarkkinoille. VPP parantaa 
epäsäännöllisten energialähteiden luotettavuutta, hallittavuutta ja tehokkuutta yhdistämällä niitä käytännössä 
suureksi voimalaitokseksi (Saboori et al, 2011) (Pudjianto et al, 2008). Usein käyttäjät ovat aktiivisia osallistujia 
VPP:ssä ja osallistuvat kysyntäjoustoon. Tätä mahdollistaa ohjelmisto, joka hallinnoi ja ohjaa siihen liitettyjen 
kiinteistöjen sähkökuorman. Kuva 96 esittää virtuaalivoimalan. 

Kuva 96.  VPP, joka yhdistää verkon kautta sekä uusiutuvat, että hallittavat energialähteet ja 
aktiivisia kuluttajia. Lähde: Abraham 2022a 

VPP:t yhdessä älykkäiden verkkoratkaisujen kanssa uskotaan parantavan olemassa olevien verkkojen 
luotettavuutta ja tuovan parempaa taloudellista arvoa osallistuville tahoille. Virtuaalivoimalat mahdollistavat 
kysyntäjouston hyödyntämistä ja reaaliaikaisen hinnoittelun (Asmus, 2010). Maantieteellinen hajautettavuus 
eivät rajoittaa VPP:den mahdollisuutta, vaan VPP voi teoreettisesti yhdistää myös maatieteellisesti hajallaan 
olevia osallistujia (Kuva 97). 
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Kuva 97. VPP:n jäsenyydessä maantieteellinen sijainti ei ole esteenä. Lähde: Abraham 2022a 

4.1.1 Virtuaalvoimalojen pääkompponentit 

Ihanteellisen virtuaalivoimalaitoksen pääkomponentteja ovat (Saboori et ai., 2012): 

Hajautetut generaattorit 

Hajautetut generaattorit kattavat hajautetun energialähteet (Distributed energy resources =DER), joita käytetään 
energian tuotannossa. Tämä voi sisältää sekä uusiutuvia, että uusiutumattomia energialähteitä. 

Hallittavat kuormat 

Hallittavat kuormat ovat energiaa kuluttavaa laitteet sekä energian varastointi, joiden kulutusta on mahdollista 
hallita (Ines et al, 2020). Ne voivat sisältää passiivisen ohjattavan kuorman, kuten asuntojen tyypilliset laitteet, 
kuten jääkaapit, ilmastointijärjestelmät, lämpöpumput, joita voi periaatteessa ohjata, jos on tarvetta vähentää 
sähkön kulutusta. Passiiviset hallittavat kuormat eivät pysty siirtämään energiaa verkkoon milloin tahansa. Sen 
sijaan aktiiviset hallittavat kuormat, kuten akut ja sähköajoneuvot voi vastaanottaa energiaa verkosta tai toimittaa 
energiaa verkkoon milloin tahansa. (Ines et al, 2020). 

Energian varastointi 

Energian varastointi voi lieventää tuotannon ja kysynnän välisiä poikkeamia. Sitä voidaan soveltaa myös 
joustoratkaisuna ajoittaiseen uusiutuvan energian tuotannon (kuten tuulivoima tai aurinkovoima) 
tasapainottamiseen (Saboori et al. 2012.). Ruuhka-aikojen ulkopuolella ylimääräistä energiaa varastoidaan ja 
syötetään takaisin verkkoon ruuhka-aikoina (Nikonowicz &Milewski, 2012). Tyypillisiä energian 
varastointijärjestelmiä ovat akut, pumppuvoimalaitokset, vauhtipyörä, paineilma, superkondensaattorit ja 
polttokennot (Saboori et ai., 2012.).  

Sähkön varastoinnin lisäksi myös lämmön varastoinnin voisi integroida myös virtuaalivoimaloihin, sähkön 
ja lämmön yhteistuotantolaitosten, älykkäiden lämpöpumppujen ja aurinkokeräinten muodossa verkon 
joustavuuden varmistamiseksi (Nikonowicz &Milewski, 2012). 

Tietoliikennetekniikka 

Tietoliikennetekniikkaa on virtuaalivoimalan olennainen osa, koska VPP:t ovat erittäin riippuvaisia 
ohjelmistoista ja Internet-viestinnästä. Tyypillisiä VPP:den yhteydessä käytettyjä viestintätekniikoita ovat 
älykkäät mittarit, AMI, EMS, SCADA, joita esitetään myöhemmin. (Saboori et ai., 2012) (Mahmuda et ai., 2020). 
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4.1.2 Virtuaalvoimalojen luokittelu 

Virtuaalivoimaloille ei ole olemassa yhtä selkeää luokittelua, mutta kirjallisuudessa korostetaan erityyppisiä 
VPP:den painopisteitä. Näitä eri luokittelutapoja ja fokuksia kerättiin taulukkoon 14. 

Tauluko 14 Virtuaalivoimalojen luokittelu eri näkökulmista (Lähteet: Herferh et ai., 2013, Saboori et al, 2011, Asmus, 
2010, Cui et al, 2016, Georgios et al, 2011, Saboori et al, 2011). 

Optimoinnin tason perusteella 
Kaupalliset VPP:t - Pyrkivät mahdollisimman suureen taloudellisen hyötyyn käyttämällä yhdistelmää eri 

energialähteistä.  
- Tavoitteena hajautettujen energialähteiden hyödyntäminen ja epätasapainon vähentäminen 
- Tyypillisiä toimintoja ja palveluja: kaupankäynti energiamarkkinoilla, tasapainotuspalvelut, 

kysyntäjousto- ja hallintapalvelut, verkon ylläpito, tuotannon ennustaminen, päivittäinen optimointi 
ja aikataulutus 

Tekniset VPP:t - Suunnattu enemmän järjestelmän hallinnan, koordinoinnin ja toiminnan optimointiin 
- Vahvistavat hajautettujen lähteiden näkyvyyttä ja osuutta verkonhaltijan suuntaan ja mahdollistavat 

lisäpalvelujen tarjoamisen, paikallisten verkkorajoitusten huomioon ottaen 
- Tyypillisiä toimintoja ja palveluja: paikallinen järjestelmänhallinta jakeluverkonhaltijoille sekä 

tasehallinta- ja oheispalvelut siirtoverkonhaltijoille, seurantapalvelut, omaisuudenhoito- ja 
ylläpitopalvelut, vikojen havaitseminen, suorituskyvyn tilastollinen analysointi  

Energialähteen tyypin perusteella 
Kysyntäjoustoon 
perustuvat VPP:t 

- Kannustinpohjaisissa ohjelmissa sopimukset voitaisiin allekirjoittaa laitosten kanssa, jotta voidaan 
saada taloudellinen korvaus verkon vakauspalvelujen, kuten kuormituksen hallinnan, 
rajoittamisen, kysynnän osto- / takaisinosto-ohjelmien, kapasiteettiohjelmien, tarjoamisesta 

- Hintapohjaiset ohjelmat ovat enemmän kysyntäjouston osallistujien vapaaehtoinen lähestymistapa 
kulutuksen vähentämiseksi huippuhinta-aikoina 

Energian tarjontaan 
perustuvat VPP:t 

- VPP:t, jotka keskittyvät ensisijaisesti energian tuotantoon  
- Käytännössä sähköä tuottavien hajautettujen energialähteiden aggregointi, jotka oli yhdistetty 

liikevoiton maksimoinnin takia 
- Tyypillisiä energiantuotantoteknologioita ovat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset, 

biopolttoaineet, pienimuotoiset kaasu-/diesel- ja vesivoimalaitokset, tuuli- ja aurinkoenergian 
tuotantoresurssit 

Yhdistettyjen 
voimavarojen  
(mixed asset) VPP:t 

- VPP:t, jotka yhdistävät hajautetun tuotannon ja kysynnänohjauspalvelut yhteen tarjotakseen 
enemmän arvoa osallistuville yhteisöille 

- Yhdistämällä molemmat palvelut voi vähentää pääomakustannuksiaan 
- Tarjontapuolen VPP-pisteiden odotetaan myös siirtyvän tulevaisuudessa kohti enemmän 

yhdistettyjen voimavarojen VPP:ksi  
Valvontarakenteen perusteella 
Keskitetysti  
hallitut VPP:t 

VPP toimii autonomisesti, tarkoituksena valvoa ja optimoida 
hajautettujen energialähteiden (DER) toimintaa 

 
Hajautetut  
hallitut VPP:t 

Aggregoituja DER resursseja hallitaan VPP:den hierarkiassa. 
Alemmalla tasolla paikallinen VPP hallitsee ja koordinoi 
tiettyä määrää resursseja, muita päätöksiä tekee korkeamman 
tason VPP. 

 
Täysin  
hallitut VPP:t 

Tässä mallissa VPP:t integroidaan DER resursseihin. Jokainen 
DER toimii itsenäisenä älykkäänä kokonaisuutena, joka 
osallistuu sähköjärjestelmään ja energiamarkkinaan. Tätä 
mallia pidetään dynaamisempana ja optimoidumpana 
järjestelmänä. 
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Tavoitteen tyypistä riippumatta on suositeltavaa, että hajautettuja energiavaroja koskeva strategia on 
monitavoiteoptimointi, joka sisältää sekä taloudelliseen, ympäristö-, sosiaalisen ja tekniseen optimoinnin. Sen 
sijaan yksitavoiteoptimointi voi olla pelkästään kustannusten optimointi, sähkön laadun parantaminen tai 
energian toimituksen varmistaminen. Tämä siksi, koska VPP:n yhdistetty tiedonhallintajärjestelmä mahdollistaa 
tehokkaamman energianhallinnan samalla kun varmistetaan järjestelmän kestävyys. Esineiden internet / big-
data-tekniikat, kuten data-analyysi, seuranta ja koneoppiminen, toimivat keskeisinä mahdollistajina tehokkaan 
uusiutuvan energian järjestelmän hallinnan toteuttamiseksi VPP-pisteiden avulla (Elmouatamid et ai., 2021). 

4.1.3 Virtuaalivoimalojen yhteydessä käytettävät tärkeimmät tieto- ja viestintätekniikat 

Kehittynyt mittausinfrastruktuuri 

Advanced Metering Infrastructure (AMI) koostuu älymittareista sekä älykkäistä ohjaus- ja viestintätekniikoista, 
jotka auttavat automatisoimaan mittaustoimintoja. Tähän kuuluvat sähkömittarin lukema, vikadiagnostiikka, 
huoltoliitäntä/katkaisu, jännitteen valvonta ja sähkökatkokseen varautuminen. AMI ei ole yksittäinen tekniikka, 
vaan useiden teknologioiden integrointi sen tavoitteen saavuttamiseksi (Mohassel et ai., 2014). 

AMI:n pääkomponentit ovat älymittarit, jotka keräävät virrankulutustietoja; viestintäverkot, jotka 
helpottavat tiedonsiirtoa mittarien ja apuohjelmien välillä, ja tiedonhallintajärjestelmä, joka auttaa käsittelemään 
vastaanotettuja tietoja (Yhdysvaltain energiaministeriö, 2009). 

Tyypillisiä käytettyjä viestintätekniikoita voivat olla ohjelmoitava logiikka, laajakaista, optinen kuitu, 
Bluetooth, Internet, satelliitti jne. Läheisten laitteiden, kuten kotialueverkon ja käyttöalueverkon välisillä 
verkkoyhteyksillä on tyypillisesti alhaisemmat kaistanleveysvaatimukset, mutta maantieteellisesti hajautetut 
resurssit vaativat kehittyneempää verkkoa, kuten laaja-alaista verkkoa. Nopea ja suuren kapasiteetin langaton 
viestintä, kuten neljännen sukupolven langaton tiedonsiirtotekniikka (Long-Term Evolution=LTE) on toivottava. 

Energianhallintajärjestelmä 

Energianhallintajärjestelmä (Energy Management System = EMS) kattaa sellaisten tietokoneavusteisten 
teknologioiden keräämisen, joita järjestelmävastaavat käyttävät sähkömekaanisen infrastruktuurin toiminnan ja 
ohjauksen ohjaamiseen, valvontaan ja optimointiin energiajärjestelmässä. (Amaral et al, 2013). Se mahdollistaa 
tietojen keskitetyn integroinnin yleishyödyllisiin palveluihin ja ennakoi tariffien reaaliaikaista viestintää 
loppukäyttäjille. Se mahdollistaa tietojen keräämisen, tallentamisen ja analysoinnin järjestelmässä ohjausta ja 
optimointia varten. 

EMS toimii viestintäinfrastruktuurina tiedonkululle ja -vaihdolle virtuaalivoimalassa.  (Lombardi et al, 
2009). On suositeltavaa, että tiedot lähetetään klustereina erillisten pakettien sijaan, jotta viestintävälineen 
ylikuormitusta vältetään. Tiedonvaihto olisi myös lähetettävä käyttäen yhtenäistä protokollaa eli IEC 61850 -
standardia, jotta järjestelmässä saavutetaan yhteensopiva tiedonvaihto. (Lombardi ym., 2009). 

Älykkäät mittarit 

Energiankulutusta koskevien tietojen säännöllinen kerääminen mahdollistaa kysynnän tehokkaan hallinnan 
(Soma et al, 2012). Älykkäät mittarit mittaavat käyttäjän reaaliaikaista energiankulutusta, joka sisältää tietoja 
jännitteistä ja taajuuksista ja välittää tiedot vastaanottimelle sekä suorittaa ohjauskomentoja mitattujen tietojen 
perusteella. Älymittareilla on kyky suorittaa diagnostiikkaa ja olla vuorovaikutuksessa järjestelmän muiden 
älymittarien kanssa. Ne voidaan ohjelmoida ohjaamaan energiankulutuksen ajoitusta ja samalla optimoida 
kustannustehokkuutta (Soma et ai., 2012). 

Tietovirta virtuaalivoimalojen sisällä alkaa älymittarilla tai sääasemilla, joista tieto lähetetään älykkäille 
agenteille pienjänniteasemiin tietokeskittymien kautta (Callejo et ai., 2013). Tämä auttaa luomaan viestintää 
kuluttajien ja järjestelmän operaattorin välillä (Naval, Yusta, 2021). 
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SCADA 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) on tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan ehkä 
paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. SCADA-järjestelmiä on käytetty toimittamaan 
apuohjelmille tietoja verkonhallintaa varten vuosikymmenien ajan. (Amaral et al, 2013). Ne koostuvat sekä 
laitteistoista että ohjelmistoista, jotka on suunniteltu keräämään ja siirtämään tietoja toimipaikoista operaattorille, 
joka suorittaa järjestelmän reaaliaikaisen ohjauksen. Laitokset käyttävät niitä maantieteellisesti hajallaan olevien 
omaisuuserien hallintaan tuhansien neliökilometrien alueella ja samalla hyödyntävät keskitettyä tiedonkeruuta 
ja valvontavalvontaa. Nämä ohjausvaihtoehdot voivat olla automaattisia tai manuaalisia järjestelmän asetuksista 
riippuen. Uusimmat SCADA-tekniikat, jotka tukevat virtuaalisia toimintoja, ovat verkkopohjaisia ja niillä on 
aiempiin työpöytäjärjestelmiin verrattuna merkittäviä etuja skaalautuvuuden, tietojen tallennuksen, tietojen 
graafisen esittämisen ja parantuneen laskentakyvyn näkökulmasta (Kovaliuk et ai., 2018). 

Pilvipalvelut 

Pilvipalvelut ovat tietojenkäsittelykonsepti, joka tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn jaettuihin palveluihin Internetin 
kautta. Sen tärkeimmät palvelut hajautetuille energiajärjestelmille ovat datan tallennuspalvelut sekä 
laskennalliset ja virtualisointipalvelut, joiden tavoitteena on joustavuuden ja nopeuden lisääminen. Energian 
optimointipalvelut säästävät energiakustannuksia, millä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. (Al-Jumaili et 
ai., 2021). Parannettujen laskennallisten tehotoimintojen ja suurten tietojen tallennuksen avulla pilvipalvelut 
pystyvät yhdistämään heterogeeniset energiavarat yhdeksi virtuaalivoimalaksi (Al-Jumaili et ai., 2021). 

Pilvi toimii tallennusmuotona kerätyille tiedoille esim. akkutiloista sekä kulutustottumuksista, joita voidaan 
käyttää tehostamaan energianhallintaa (Al-Jumaili et ai., 2021). Pilvi toimii myös perustana, jonka pohjalta VPP-
palveluntarjoajat toimivat ja hallitsevat hajautettuja energialähteitä eri paikoista. Energiankulutus voidaan 
yhdistää ja hallita VPP:ssä pilvipalveluohjelmiston avulla (Sarmiento-Vintimilla et ai., 2022). Olemassa olevien 
pilvijärjestelmien ja energiantuottajien välillä tarvitaan kuitenkin kehittyneempää vuorovaikutusta, jotta 
järjestelmässä saavutetaan korkea suorituskyky. 

4.1.4 Virtuaalivoimalojen edut ja palvelut 

Virtuaalivoimalat voivat yhdistää suuren määrän erilaisia hajautettuja energialähteitä, hallittavia kuormia ja 
varastointi-infrastruktuureja tuoden arvokkaan palveluvarannon energiatoimijoille sekä kysyntä- että 
tarjontapuolella.  Tämä voi ilmetä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, parempana taloudellisina 
mahdollisuutena energiaa tuottaville kuluttajille, lisäämällä verkon joustavuutta ja vakautta sekä vähentämällä 
jakelu- ja siirtoverkkojen kuormitusta ja ruuhkautumista.  

Taloudellisten mahdollisuuksien osalta virtuaalivoimalat tarjoavat uusia keinoja hajautetun tuotannon 
omistajille päästä kilpailluille tukkumarkkinoille (Ullah et ai., 2019). Yksittäisten hajautettujen energialähteiden 
tuotannon epätasaisuus ja pieni koko usein rajoittavat niiden osallistumista verkkotoimintoinnoissa ja myös 
vaikuttavat kielteisesti niiden taloudelliseen toteutettavuuteen. Sen sijaan useiden hajautettujen energialähteiden 
yhdistäminen parantaa sekä näkyvyyttä että hallittavuutta samanaikaisesti (Saboori et ai., 2011). Tämä auttaa 
minimoimaan taloudelliset riskit ja mahdollistamaan sähköntuotannon mittakaavaetuja. 
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Tuottajien ja energian käyttäjien lisäksi virtuaalivoimalat auttavat myös lisäämään hajautetun energian 
arvon myös muille energiamarkkinan toimijoille. Kuluttajille VPP:t alentavat energian kustannuksia ja tuovat 
jopa tulovirran. Verkko-operaattorien näkökulmasta omavaraisemmat yhteisöt vähentävät siirto- ja jakeluverkon 
infrastruktuurivaatimuksia ja siihen liittyviä kustannuksia. VPP:t myös mahdollistavat kysyntäjouston, mikä 
lieventää uusiutuvan energian kuten aurinko- ja tuulivoiman haasteita. Kuva 98 tiivistää virtuaalivoimalojen 
etuja energiajärjestelmän keskeisille toimijoille. 

Kuva 98.  VPP:n edut energiajärjestelmän keskeisille toimijoille (Mukautettu Saboori et al, 
2011).  

Virtuaalisten voimalaitosten optimaaliset käyttöolosuhteet 

Hajautettujen energiajärjestelmien energianhallintaan ja optimoinnin hallintaan on suosittu monitavoitteisia 
ennakoivia ohjausmenetelmiä, koska ne ovat luotettavia, vankkoja ja lupaavia. Ne hyödyntävät ennusteita 
sähköntarpeesta ja tuotannosta tehokkaiden kokonaisvaltaisten ratkaisujen tuottamiseksi.  Nämä ennusteet 
voidaan luoda käyttämällä kehittynyttä mittausinfrastruktuuria ja antureita, jotka integroivat tekniikoita, kuten 
koneoppimista, ”Big Data” (eli erittäin suurten, järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen 
keräämistä) sekä esineiden internettiä (IOT) dataan perustuvien ratkaisujen tuottamiseksi (Lombardi et ai., 2009). 

Virtuaalivoimalaitoksen optimoinnissa tarkat ennusteet kulutuksesta ja tuotannosta ovat välttämättömiä 
halutun tavoitteen saavuttamiseksi eli kustannusten minimoimiseksi, voiton maksimoimiseksi, 
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kasvihuonekaasujen minimoimiseksi. (Lombardi et al, 2009). Tyypillisiä rajoituksia, joita voitaisiin ottaa 
huomioon energiansiirtoaikataulua optimoitaessa, voivat olla sähkön hinta, kysyntä, uusiutuvan energian 
tuotanto ja akun lataustila (Elmouatamid et ai., 2020). Esimerkiksi verkkoon kytketyssä aurinkosähkön 
tuotannon hajautetussa energiajärjestelmässä akut ladataan päivän aikana, jolloin aurinkosähkön tuotanto on 
suuri, ja ylijäämä syötetään verkkoon. Yöaikaan, kun aurinkosähkön tuotanto on vähäistä, ladatut akut syöttävät 
energiaa asukkaille ja siirtyvät verkon käyttöön, kun akut on tyhjennetty. Kysynnän tyydyttämisen 
tärkeysjärjestyksessä käytetään ensin aurinkosähkövaroja, sitten energiavarastoa ja viimeisenä sähköverkkoa 
(Elmouatamid et ai., 2020). 

Ajoneuvo-verkkointegraatio virtuaalivoimaloissa 

Kun liikenteen sähköistäminen vakiintuessa yhä enemmän kasvavien ympäristöhuolien takia, niiden rooli 
hajautettuna energian varastointi- ja lisäjärjestelmänä älykkäissä verkkojärjestelmissä konkretisoituu. 
Virtuaalivoimalat helpottavat myös sähköajoneuvojen integrointia ja osallistumista energiajärjestelmään, kuten 
hyödyntämällä sähköautoja hajautettuina energian varastointiyksikköinä (Yang, 2021). Tästä käytetään termiä 
ajoneuvojen verkkointegrointi, ja sillä korostetaan sähköajoneuvojen käyttöön liittyviä kaksisuuntaisia lataus- 
ja purkuprosesseja; grid-to-vehicle, eli energian latausta verkosta autoon sekä vehicle-to-grid, eli energian 
purkua autosta verkkoon (Elmouatamid et ai., 2020). 

Sähköautot tarjoavat verkkoon lisäpalveluja, esim. taajuuden ja jännitteen tasausta sekä huippukulutuksen 
tasaamista. Aggregaattoreilla ja virtuaalivoimaloilla on ratkaiseva rooli sähköautojen hallinnassa ja 
optimoinnissa. Sähköautojen omistajilla on yleensä palvelusopimus VPP:n palveluntarjoajien kanssa energian 
käytöstä, joka myös ottaa huomioon akun lataustason optimoinnin. VPP:n palveluntarjoajat tekevät myös 
sopimuksia verkko-operaattorin kanssa lisäpalvelujen tarjoamisesta, kuten sähkön varastoinnista sähköautoissa 
tai sähkön ostamisesta sähköautojen lataamiseen.  Tyypillisesti sähköautojen omistajat voivat saada voittoa, kun 
sähköautojen lataus tapahtuu aikoina, kun sähkön hinta on alhaisin. Vastaavasti akussa olevaa varausta voi 
hyödyntää, kun sähkö on kallista. (Elmouatamid et ai., 2020). 

Sähköautojen toimintojen optimointiin voi liittyä myös useita muita tavoitteita kustannusten minimoinnin 
lisäksi, kuten kuormitusprofiilin optimointi, päästöjen vähentäminen, järjestelmän luotettavuuden lisääminen jne. 
Toisaalta akun lataustila on eräs tyypillisimmistä rajoittavista tekijöistä sähköautojen hyödyntämiseen 
virtuaalivoimaloissa. Muita mahdollisia rajoituksia sähköauton omistajapuolelta voi tulla heidän 
henkilökohtaisen päätöksentekovaikutuksensa, ajokäyttäytymisensä ja laturin kapasiteetin suhteen. Autosta-
verkkoon, eli V2G-järjestelmät ovat vielä alkuvaiheessa johtuen sähköautojen korkeista kustannuksista, 
kuluttajien hitaasta vastaanotosta, kyberturvallisuushaasteista ja akun käyttöiän sekä nopean 
latausinfrastruktuurin rajoituksista. Verokannustimet, infrastruktuurin kehitys ja viranomaisten antama 
kannustus tukien muodossa on arvioitu mahdollisiksi ratkaisuiksi, jotka voisivat auttaa vastaamaan näihin 
haasteisiin (Ravi &Aziz, 2022). 

4.2 Pilottialueiden energiajärjestelmän ja kulutuksen kartoitus 

VPP:n perustamiseksi on ratkaisevan tärkeää ymmärtää alueen ominaispiirteet. Tässä suhteessa Pohjois-Suomen 
kylille määritellään fyysiset ja ekologiset puitteet. Lapin kylät ja asutuskeskukset ovat keskittyneet vesistöjen 
varrelle. Kyliä voidaan kuvata pitkiksi ja leveiksi joenvarsikyliksi. Hyvin harvat osat Lapin alueesta voidaan 
luokitella taajamiksi. Siksi Lapin vallitseva piirre on asutuksen hajautuminen laajoille alueille ja taajamien 
ulkopuolelle, joiden välimatkat ovat pitkiä. Myös maaseutualueiden autioituminen on ollut Lapissa 
voimakkaampaa kuin muualla Suomessa. 

Voidaan havaita, että Lapin maaseudulla on usein kylissä hyvin tiiviisti toisiinsa liittyviä yhteisöjä, mukaan 
lukien tärkeä maaseutukulttuuri ja Suomen historiaan ankkuroituneet perinteet. (Alaluusua 2004) 
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Kyläyhteisöillä on usein toimikuntia tai yhdistyksiä, jotka järjestävät asukkaille tapahtumia, tiedottavat ihmisille 
ja valvovat kyläyhteisön yleistä hallintoa. Kuntatasolla (Kunta) kylät ovat usein edustettuina kyläneuvostoina. 
(Kittila.fi 2018). 

Alle 1000 asukkaan kyläryhmiä yhdistää vesiväylä, päätie tai moottoritie. Omakotitalot ovat alueen 
ensisijainen asuinrakennustyyppi, joka koostuu koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kaupallisiin (ruokakauppa) 
tarkoituksiin käytettävistä olennaisista palvelurakennuksista. Rakennuskanta koostuu 1900-luvun puolivälissä 
rakennetuista taloista, joiden keskimääräinen korjausväli on 20 vuotta. Suurin osa omakotitaloista on rakennettu 
2000-luvulla. Omakotitalojen lisäksi on huomioitu myös 1900-luvun lopulla rakennettuja rivitaloja. 
Keskimääräinen pysyvä lumipeite alkaa kiinnostavalla alueella lokakuun lopun ja marraskuun alun välillä. 
Pysyvän lumipeitteen keskimääräinen päättymispäivä on toukokuun puolivälistä kuun loppuun. Keskimääräinen 
lumipeitepäivien lukumäärä on 180-200 päivää. 

Ilmatieteen laitos määrittelee tietyt tyypilliset testivuodet käytettäväksi energialaskelmissa. Näiden 
testivuosien mukaan Etelä-Suomessa vaakasuora säteily on 980 kWh/m2, Keski-Suomessa noin 890 kWh/m2 ja 
Pohjois-Suomessa 790 kWh/m2. (Motiva 2020a) Koska kylät sijaitsevat Pohjois-Suomessa, voidaan olettaa, että 
vuotuinen vaakasäteily on 775-790 kWh/m2. (Huld, 2012) JRC:n aurinkosähkön paikkatietojärjestelmän PVGIS 
(2020) avulla tarkkailtiin vuosittaista energian tuotannon jakautumista ja määriteltiin paneelien optimaalinen 
kaltevuus Pohjois-Suomessa. Alueen suositeltu kaltevuus on 49° ja atsimuutti/suunta on 172°. Nämä arvot 
otetaan huomioon mallinnusvaiheessa. Alueen parhaan ajan aurinkoenergian tuottamiseen oletetaan olevan 
huhtikuusta elokuuhun. 

Lappi tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa ja uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta on yli 90 %. 
Ottaessa huomioon myös lämmitys, uusiutuvan energian osuus on 70 %. Vesivoima on Lapin suurin 
energiantuotantomuoto, ja sen vuosituotanto kattaa noin 35 % Suomen vesivoimatuotannosta. Maaseututalouden 
tyypillisten kulutusprofiilien kartoittaminen antaa käsityksen energiantarpeen laajuudesta, suorista ja epäsuorista 
energianostoista sekä kulutustottumuksista (Taulukko 15). 

Tauluko 15 Keskimääräinen perheen koko ja asuinpinta-ala tyypillisessä maaseututaloudessa. 

Ominaisuudet Omakotitaloja Rivi-/rivitalot 
Perheen keskikoko 2.62 1.76 
Asuintilaa (m2) kotitaloutta kohden 124,8 62.8 

Tyypillisen maaseudun omakotitalon ominaisuudet ovat samat kuin kaupunkitalouden. Energiankulutuksen 
lisätutkimukset osoittavat kuitenkin erilaisia malleja. Lämmöntarpeella on Suomessa merkittävä rooli 
energiankulutusprofiilien määrittelyssä. Energiankulutusmalli on pysynyt muuttumattomana kolme vuotta 
(Tilastokeskus, 2018). Sähköstä lähes 64 prosenttia käytetään tilojen lämmitykseen, käyttöveden ja saunan 
lämmitykseen ja loput 36 prosenttia kodinkoneisiin. Tyypillisessä maaseudun omakotitaloudessa omaksuttuja 
ensisijaisia lämmitysmuotoja ovat sähkö, öljy, puu ja vähäinen prosenttiosuus kaukolämmöstä. Toisaalta 
rivitalojen riippuvuus kaukolämmöstä on verrattain suuri. Taulukossa 16 on kuvattu tyypillisen 
maaseututalouden omakoti- ja rivitaloissa käytettävät ensisijaiset lämmitystavat. 

Tauluko 16 Ensisijaisia lämmitysmuotoja maaseudun taloissa (%). 

Ensisijaiset lämmitystavat Omakotitaloja Rivi-/rivitalot 
Sähkö 38 35 
Kaukolämpö 2 44 
Öljy 22 20 
Puu 22 - 
muu 16 1 
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Kokonaisenergiankulutus kotitaloutta ja asukasta kohden tyypillisissä kyläryhmissä Suomessa on 
omakotitaloissa 24 030 kWh/vuosi ja 9 180 kWh/vuosi ja rivitaloissa 16 970 kWh/vuosi ja 9 650 kWh/vuosi 
(Heinonen & Junnila, 2014). 

4.2.1 Kyläryhmien rakennukset ja kattotilastot 

Rovaniemen luoteisalue kehittyy aktiivisesti ja yhdistyy runsaisiin puisiin päätie- ja joenvarsikyliin. Kuva 2 on 
esitetty kolme kyläryhmät jotka olivat projektin tarkastelun kohteina.  

Sinetän palvelukylässä (kyläryhmä 1) on 241 soveltuvaa kalte- ja tasakattoista rakennusta ja 171 
suunnitteilla olevaa uudisrakennusta. 

 Vanttauskoski on kyläryhmän 2 palvelukylä. Alueen taloissa on laajat avopellot, jotka liittyvät jokeen. 
Kaakkois-Rovaniemen seutu oli ennen vanhaa passiivisesti kehittynyttä teollisuusaluetta. Siihen on suunniteltu 
97 uutta rakennusta ja 191 soveltuvaa kalte- ja tasakattoista rakennusta. 

Vikajärvi on kyläryhmän 3 palvelukylä. Rovaniemen koillisseudulla on hieman erilaiset ominaisuudet kuin 
kahdella aikaisemmalla kylätyypillä. Tällä alueella ei ole yhteyttä jokeen, ja se on pienempi, ja sillä on enemmän 
metsäalueita. Siinä on 171 sopivaa kalte- ja tasakattoista rakennusta ja 221 suunniteltua uutta rakennusta. 

Tietoa useista rakennuksista ja niitä vastaavista katoista tarvitaan aurinkopaneelien asennuksen 
suunnittelussa. Nämä WP2:n tiedot toimivat WP4:n perustietoina kaltevien ja tasaisten kattojen 
aurinkopaneelien jatkosuunnittelussa. Sinetässä on kolmeen kyläalueeseen verrattuna eniten taloja 231 talolla, 
joista 229 taloa on vinokattoisia ja 2 tasakattoisia. Vikajärven alueella on vähiten taloja, 176 taloa, joista 174 on 
harjakattoisia ja 2 tasakattoisia. Vanttauskosken alueella on 182 taloa, joissa on 179 harkkokattoa ja 3 tasakattoa. 
Taulukossa 17 on esitetty tilastot rakennusten lukumäärästä ja niiden kattotyypeistä kyläryhmissä. 

Tauluko 17 Ensisijaisia lämmitysmuotoja maaseudun taloissa (%). 

Kylät Talojen lukumäärä Kalteva katto Tasainen katto Muut kattotyypit 
Vikajärven alue 187 174 2 11 
Vanttauskosken alue 214 179 3 32 
Sinetän alue 269 229 3 37 

4.2.2 Kyläryhmien sähkönkulutus 

Lisäksi sähkönkulutus jaetaan kulutukseen sisältäen sähkölämmityksen ja kulutukseen ilman sähkölämmitystä. 
Omakotitalon sähkölämmityksen vuosikulutuksen arvioidaan olevan 14,3 MWh/vuosi ja omakotitalon muu 
sähkönkulutus on 6,1 MWh/vuosi. Nämä tiedot osoittavat kaikkien kolmen kyläryhmän sähkön 
kokonaiskulutusluvut. Kolmesta kyläryhmästä eniten sähköä kuluttaneen listan kärjessä oli Sinettä 4712,4 
MWh/vuosi sähkön kokonaiskulutuksella, Vanttauskoski 3712,8 MWh/vuosi ja Vikajärvi 3590,4 MWh/vuosi. 
Taulukossa 18 on kaikkien kolmen kyläryhmän sähkönkulutustiedot, mukaan lukien ja ilman 
sähkölämmitysvaihtoehtoa. 

Tauluko 18 Kyläryhmien sähkönkulutus sisältäen ja ilman lämmitystä MWh/vuosi. 

Kylät Talojen lukumäärä 
Sähkön kokonaiskulutus, mukaan lukien 

lämmitys (MWh/vuosi) 
Sähkönkulutus 

ilman lämmitystä 
(MWh/vuosi) 

Vikajärven alue 187 3590,4 1073,6 
Sinetän alue 214 3712,8 1110,2 
Vanttauskosken alue 269 4712,4 1409,1 
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4.3 Aurinkoenergian tuotannon arviointi 

4.3.1 Talon atsimuutin vaikutus aurinkoenergian tuotantoon 

Talojen orientaatio auringon suuntaan, eli atsimuutti vaikuttaa sen tuottaman aurinkoenergian tuotannon määrään. 
Aurinkoenergian tuotantojärjestelmää sijoitettaessa on tärkeää suunnitella järjestelmä siten, että se on suunnattu 
optimaalisiin atsimuutteihin maksimoidakseen aurinkopotentiaalinsa. Optimaaliset atsimuutit riippuvat 
sijainnista. Nyrkkisääntönä on, että aurinkoenergian tuottamisen optimaaliset atsimuutit osoittavat etelään, jos 
järjestelmä sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla ja pohjoiseen päin, jos se sijaitsee eteläisellä pallonpuoliskolla 
(Jacobson &Jadhav, 2018) (Hartner et ai., 2015). Kuva 99 näyttää atsimuutin konseptin. Atsimuutti on suunnan 
horisontaalinen komponentti (suuntima), joka mitataan horisonttia pitkin aloittaen pohjoisesta myötäpäivään, 
mitaten asteissa.  
 

 
Kuva 99. Optimaalinen atsimuutti.  

Aurinkoenergian tuotannon näkökulmasta taloja olisi suunnata mahdollisimman paljon etelään tai kaakkoon. 
Rovaniemellä ja lähietäisyydellä sijaitseville paikoille Rovaniemen seudun optimaaliset atsimuutit ovat 172 
PVGIS Online Web Calculatorin arvioiden perusteella (Kuva 99). Aurinkosähkön maantieteellinen 
tietojärjestelmä (PVGIS) on verkkosovellus, joka arvioi aurinkosähköjärjestelmän suorituskykyä Euroopassa ja 
Afrikassa. Viimeaikaiset PVGIS-tietokannat tarjoavat arvioita sekä maailmanlaajuisesta että diffuusista 
horisontaalisesta säteilytyksestä, joka perustuu kuviin, jotka on havaittu satelliiteista, jotka kattavat laajan 
leveys- ja pituusasteiden alueen (0° N – 70° S ja 70° W – 70° E) sekä vähintään vuosikymmenen aikahorisontin 
(Huld et ai., 2012).  
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4.3.2 Kaltevuusanalyysi 

Auringon korkeuskulma vaikuttaa merkittävästi aurinkopaneelien optimaaliseen kaltevuuskulmaan. Kuva 100 
näkyy auringon eri korkeuskulmat Rovaniemen korkeudella.  

 
Kuva 100. Auringon korkeuskulma Rovaniemen korkeudella (Casio, 2022).  

 
Aurinkopaneelien optimaalinen kulma sähköntuotannon kannalta Rovaniemen korkeudella on noin 48 astetta 
(Huld ym., 2012), mutta aurinkopaneelien asentaminen katon kaltevuudessa on järkevintä ja yksinkertaisinta. 
Asentaminen eri kulmassa lisää lumen kertymistä ja myös lisätuulikuormitusta (Geurts ym., 2007). Kuva 100 
näkyy kattojen tyypilliset kaltevuudet: 34, 27, 22, 18 ja 14 astetta (Roof Hub, 2021). Tutkimuksessa käytettiin 
22° kaltevuus, Kuva 102 esitetään tuotantopotentiaali verrattuna 22 asteen kaltevuuteen. 
 

Kuva 101. Kattojen tyypillinen kaltevuus.  

Kuva 102. Tuotanto verrattuna 22° katon kaltevuuteen.  
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Työssä tutkittiin erilaisia aurinkopaneelien sähköntuotantoon vaikuttavia kaltevuuskulmia. Rakennukset 
mallinnettiin Rovaniemen leveysasteella SketchUpin avulla kaikilla edellä mainituilla kaltevuuksilla ja niiden 
aurinkosähkön tuotanto määritetään eri trendejä huomioiden. Skelion-ohjelman avulla saadaan arvio eri 
kaltevuuden omaavien aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä. Tulokset osoittivat, että 22 asteen kaltevuuskulma 
tuottaa muiden kaltevuuskulmien aurinkosähkön tuoton keskiarvon, joten sitä käytettiin kyläryhmien 
asuinrakennusten oletuskaltevuutena. Kuva 102 nähdään myös, kuinka kaltevuuskulman muutos vaikuttaa 
erisuuntiin aurinkosähkön tuotantoon verrattuna 22 asteen kaltevuuskulmaan. 

4.3.3 Varjostusanalyysi 

Kyläryhmiin kuuluvien asuinrakennusten läheisyydessä on usein puita, jotka voivat aiheuttaa 
varjostusvaikutuksia katoille asennetuissa aurinkopaneeleissa. Puiden varjostusvaikutus on merkittävä, koska 
puut tutkituissa kylissä ovat korkeita ja auringon korkeuskulma vaihtelee 47 astetta 0 asteeseen. Kuva 103 
näyttää yksittäisen puun varjostusalueen Rovaniemen korkeudella eri vuodenaikoina. 

Kuva 103. Puun varjostusalue (15m), kun auringon korkeuskulma muuttuu.  

Varjostusanalyysin tarkoituksena oli selvittää eri asuinrakennusten läheisyydessä olevien puiden 
vaihtelujen varjostusvaikutus asuinrakennusten katoille asennettuihin aurinkopaneeleihin. Työssä luotiin 
SketchUp- ja Skelion ohjelmilla testirakennuksia Rovaniemen leveysasteelle ja analysoitiin, miten erilaiset 
varjostusvaihtelut vaikuttivat asennettujen aurinkopaneelien sähköntuotantoon. Arvioinnissa käytettiin säätiedot 
Rovaniemen lentoasemasta. Testirakennukset mallinnettiin viiteen suuntaan 45 asteen välein idästä alkaen. 
Varjostustekijänä käytettiin kuusen mallia, jonka pituudeksi arvioitiin 15 metriä. Varjostusanalyysissä 
käytettäväksi puuksi valittiin kuusi, koska kuusen havupuut aiheuttavat rakennusten ympärivuotista varjostusta; 
näin ollen voidaan ottaa huomioon suurin varjostusvaikutus, eikä lehtipuiden vähäisempää varjostusta talvella 
tarvitse harkita lehtien puuttumisen vuoksi. Varjostusanalyysissä luotiin kymmenen erilaista varjostusvariaatiota, 
joissa varjostustekijät olivat 0, 1 tai 5 puuta sekä itä-, länsi- tai eteläpuolen puurivit ja niiden yhdistelmät. Kuva 
104 esittää etelänpuoleisten aurinkopaneelien varjostusvaihtelut. Puiden varjostusvaikutusta verrattiin etelän 
suuntaan olevien aurinkopaneelien aurinkosähkön tuotantoon ilman varjostusta. Taulukossa 19 on esitetty, miten 
eri suuntauksien varjostusvaikutukset vertautuvat ilman varjostusta olevien etelään suunnattujen 
aurinkopaneelien tuotantoon.  
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Kuva 104. Etelänsuuntaisten aurinkopaneelien varjostusvariaatiot.  

Tauluko 19 Puiden ja ilmansuuntien suhteellinen vaikutus aurinkopaneelien tuotantoon etelään suunnattuihin 
aurinkopaneelien verrattuna.  

 
Taulukosta 19 värikoodeista vihreä kuvaa parasta tuotantoa ja punainen huonointa tuotantoa. Taulukossa 

nähdään myös, miten eri ilmansuunnat vaikuttavat tuotantoon. Esimerkiksi ensimmäiseltä riviltä huomataan 
miten eri ilmansuuntiin asetetut aurinkopaneelit eroavat tuotannoltaan. Taulukossa ei ole huomioitu pohjoista, 
koillista eikä luodetta, koska niiden ilmansuuntien aurinkosähkön tuotanto on suhteellisen vähäistä verrattuna 
muihin ilmansuuntiin. 

Taulukosta huomataan, että Rovaniemen korkeudella etelään suunnatut aurinkopaneelit, joiden ympärillä 
ei ole puustoa, tuottavat energiaa parhaiten, kun taas huonoiten energiaa tuottavat paneelit, jotka on suunnattu 
kohti länttä, ja joita varjostaa puusto kaikista taulukossa esitetyistä suunnista.  

4.4 Aurinkoenergian tuotannon potentiaalin arviointi 

Tässä työvaiheessa mallinnettiin kolmen kylän aurinkoenergian tuotantoon sopivia. Mallinetuksi valittiin vain 
taloja jotka olivat optimaalisesti suuntautuneet ja joiden tapauksessa ei havaittu varjostustekijöitä. Optimaaliset 

  
Puut (kpl) Puurivien sijainti rakennuksiin nähden 

Asteet Ilmansuunta 0 1 5 Itä Etelä Länsi Etelä 
ja itä 

Etelä ja 
länsi 

Itä ja 
länsi 

Itä, etelä 
ja länsi 

90 Itä 0,84 0,78 0,77 0,7 0,8 0,84 0,64 0,75 0,73 0,6 

135 Kaakko 0,96 0,89 0,86 0,88 0,85 0,95 0,76 0,83 0,86 0,65 

180 Etelä 1 0,96 0,88 0,94 0,92 0,95 0,79 0,74 0,9 0,64 

235 Lounas 0,92 0,87 0,82 0,91 0,78 0,82 0,8 0,64 0,83 0,58 

270 Länsi 0,8 0,75 0,73 0,8 0,78 0,68 0,76 0,57 0,68 0,55 
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atsimuutit ovat välillä 120-210°. Rakennusten mallintamiseen ja aurinkoenergian tuotantopotentiaalin 
laskemiseen käytettiin SketchUp- ja Skelion-ohjelmistoja. SketchUp on tietokoneohjelma jossa tehdään 3D-
mallinnusta. Ohjelmaan voi yhdistää Google Earth paikannusta, joten 3D mallit voi havannoida kartalla (kuten 
Kuva 105 näkyy).  
 

Kuva 105. Sinetän rakennusten mallinnus SketchUp-ohjelmistolla.  

 

Skelion on SketchUpin laajennus, jossa katoille tai maalle voi asentaa paneelit. Ohjelmaan saa ladattua 
sääasemien säätiedot, jonka avulla ohjelma voi arvioida alueen aurinkoenergian tuotantopotentiaalia tarkemmin. 
Sinetän tapauksessa ohjelmassa mallinnettiin 151 optimaalisesti suunnatusta rakennuksesta. Vastaavasti 
Vanttauskoskella oli 105 optimaalisesti suunnattua aurinkopaneelien asennusrakennusta ja Vikajärvellä 86 
optimaalisesti suunnattua rakennusta. Kylien rakennuksia mallinnettiin työpaketeista 2 ja 3 saadun datan avulla. 

 

 
 

Kuva 106. Näkymä SketchUp:in Skelion-laajennuksesta, paneelien asennus katolle.  
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Skelion-laajennus laski alueen aurinkoenergian tuotannon Rovaniemen seudun säätiedon aurinkosähkön 
paikkatietojärjestelmä (PVGIS) avulla. PVGIS laskee aurinkoenergian tuotannon kWh:na ja aurinkopaneelin 
tuottona kWh/kWp. Koska malli on maatieteellisesti paikannettu, se käyttää meteorologisia tietoja esim. pilvien 
varjostushäviöiden arvioimiseen. PVGIS ottaa laskelmissaan huomioon myös järjestelmähäviöt; 
lumihäviöprosentti ei kuitenkaan ole käytettävissä PVGIS:ssä. Käyttäjä voi syöttää sen erikseen. Paneelit, on 
siis asennettu vain optimaalisesti suunnattuihin rakennuksiin. Taulukko 20 on edellä mainittujen yhtenveto 
tuloksista. Mallinnuksessa kylien rakennuksiin on asennettu yhteensä 7298 paneelia, jotka tuottavat 1,262 GWh 
aurinkoenergiaa vuodessa. Aurinkoenergialla tuotettu sähkö kattaisi noin neljäsosa kylien sähkönkulutusta, jos 
sähkölämmitystä ei huomioida.  

Tauluko 20 Aurinkoenergian osuus kyläryhmissä huomioiden vain energiantuotantoon optimaalisesti suunnatut 
rakennukset. 

Kylät 
Talojen 

lukumäärä 

Paneelien 
kokonais-

määrä 

Aurinkoenergian 
tuotanto 

(MWh/vuosi) 

Aurinkoenergian 
osuus sähkön 

kokonaiskulutuksesta 
(%) 

Aurinkoenergian osuus 
sähkönkulutuksesta 

ilman lämmitystä (%) 

Vikajärvi 105 1877 317,84 8,33 27,86 
Vanttauskoski 107 1830 316,57 7,25 24,25 
Sinettä 150 3591 627,84 11,44 38,26 
Kaikki yhteensä 362 7298 1 262,25   
 

4.5 Kyläryhmien tyhjien tonttien aurinkotuotantopotentiaali 

Työn seuraavassa vaiheessa pohdittiin, mikä olisi kylien tyhjien tonttien aurinkosähkötuotantopotentiaali, jos 
kaikille rakennettaisiin taloja, joihin integroidaan aurinkopaneeleja. Tähän tarkoitukseen SketchUp ohjelmassa 
piirrettiin taloja tyhjille tonteille ja arvioitu minkä verran nämä tulevat talot voisivat tuottaa aurinkosähköä ja 
mikä vaikutus talojen suuntautumisella ja muilla tekijöillä kuten varjostuksella ja katon kaltevuudella on 
aurinkosähkön tuotannon potentiaaliin. 

4.5.1 Varjostuksen vaikutus aurinkoenergian tuotantoon  

Varjostusvaikutukset johtuvat epäsäännöllisestä säteilystä, joka voi johtua maastosta, läheisistä esteistä, pilvistä 
jne. Käytännössä varjostuksesta johtuvia häviöitä voi olla vaikea arvioida tarkasti, koska rakennukset on 
mallinnettu vuodelle 2050, eikä tulevaisuuden esteistä ole tarvittavia tietoa arvioita varten. Suositeltavaa 
kuitenkin on, ettei puita istuteta moduulien läheisyyteen, jotta varjostusvaikutuksia voidaan vähentää (Chaibi et 
ai.,  2019). On myös suositeltavaa, etteivät esim. tasakatolle sijoitetut paneelirivit ole liian tiheät, jotta vältetään 
itsevarjostusta.  

4.5.2 Katon kaltevuuden ja materiaalin valinta 

Tulevien tonttien teknis-taloudellista mallinnusta varten rakennukset ja kattomallit otettiin pientalojen, loma-
asuntojen, matkailupalveluiden ja lähipalvelujen rakennusten vakiomalleista. Rakennusten pituus, leveys, katon 
kaltevuus ja korkeus arvioitiin näistä malleista, yhteenveto mitoista Taulukossa 21. 
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Tauluko 21 Yhteenveto mallinnettujen rakennusten mitoista. 

Rakennuksen tyyppi Pituus Leveys Korkeus (katolla) Katon kaltevuus 
Omakotitalo 15,2 8,2 8,2 38,3 
Loma-asunnot 15 6,7 6,7 33,7 
Palvelutalo 25 15 9,7 30 
Matkailupalvelu 25 15 9,7 30 
 

Rakennukset mallinnettiin SketchUp -ohjelmalla ja aurinkosähköjärjestelmän tuotantopotentiaali arvioitiin 
Skelion-ohjelman avulla PVGIS- aineistoja hyödyntäen. Kuva 107 esittää omakotitalon ja loma-asunnon 
esimerkin aurinkopaneeleineen. 

 

Kuva 107. Esimerkkejä mallinnetuista rakennuksista; omakotitalo ja loma-asunto.  

 
Kullekin Lapin kolmelle kylälle suositeltu optimaalinen paneelikaltevuus olisi 49°. Kattojen rakentaminen 

tällä kaltevuudella ei kuitenkaan ole välttämättä järkevää. Esteettisyyden lisäksi korkeampien ja jyrkempien 
kattojen valitseminen voi johtaa lisäkustannuksiin sen suhteellisesti korkeampien materiaali- ja 
työvoimavaatimusten vuoksi (Mbereyaho et ai., 2020).  

Katon tyyppi voi vaikuttaa aurinkojärjestelmän asennuskustannuksiin. Tyypillisesti suositellaan korkeita 
kattoja ja joiden käyttöikä vastaa vähintään aurinkopaneelijärjestelmän elinikää (min. 25 vuotta). Peltikattoja 
suositellaan myös, koska aurinkopaneelit voidaan helposti kiinnittää kattoon (Lisell et ai., 2009). Metallikattojen 
tiedetään myös sulattavan lunta paremmin kuin muut materiaalit (Kattoliitto, 2014), jotka voivat heikentää 
aurinkoenergian tuotantoa. 

4.5.3 Aurinkopaneelin tyyppi ja mitoitus 

Mallinnuksessa käytettiin Canada Solar (CS6K 285Wp) paneelit, niiden suhteellisen hyvän tehokkuuden 
(17.41%) ja korkean lumi- ja tuulikuormakestävyyden vuoksi (6,000Pa ja 4,000Pa vastaavasti)  (SecondSol, 
2022). Katoille sijoitettiin mahdollisimman suuri määrä paneeleja, ottaen huomioon rakenteelliset rajoitteet. 
Lumisilla alueilla katoilla on suositeltavaa olla lumisuoja, joka vähentää lumen putoamisen vaaraa. Tämä 
huomioon ottaen, paneelit sijoitettiin vähintään 1 metrin päähän reunasta ja vähintään 0,5 metrin päähän katon 
harjanteista. 
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Paneelit sijoitettiin vain katoille, jotka olivat suuntautuneet etelään tai kaakkoon päin. Taulukossa 24 on 
esitetty rakennusten ja katon mitat mallinnettuina; asennettujen paneelien lukumäärä sekä paneelien käyttämä 
pinta-ala suhteessa käytettävissä olevien kattotilojen kokonaismäärään. 

 

Tauluko 24 Yhteenveto mallinnettujen paneelien lukumäärästä suhteessa mallinnetun rakennuksen kattopinta-alaan. 

S/N Ryhmä Katon 
kokonais-
pinta (m2) 

Paneelin 
koko 
(m2) 

Paneelien 
teoreettinen 

maksimi-
määrä 

Mallinnettuje
n paneelien 
lukumäärä 

Paneelien 
kattama 

alue  
(m2) 

Nimellinen 
huipputeho 

(KWp) 

Paneelin 
pinta-ala 

verrattuna 
katton (%) 

1 Omakotitalo 189,6 

1,64 

57 32 52,44 9,12 27,65% 
2 Loma-asunnot 148,7 45 24 39,33 6,84 26,45% 
3 Palvelutalo 463,5 141 91 149,13 25,94 32,15% 
4 Matkailupalvelu 463,5 141 91 149,13 25,94 32,15% 

 

4.6 Tulevaisuuden aurinkoenergiapotentiaali – Skenaario 1: Parhaiten suuntautuneet tontit 

Ensimmäisen skenaarion aurinkoenergiapotentiaalilaskelmissa otettiin huomioon vain rakennukset, joissa oli 
suhteellisen hyvät atsimuutit aurinkoenergian tuotannon näkökulmasta. Alla olevassa taulukossa on niiden 
kattojen lukumäärä, joita suunniteltiin olevan atsimuutin 120-180 välillä. Kuvassa 89 on esimerkki 
mallinnetuista loma-asunnoista.  

 

Kuva 108. Loma-asunnot mallinnettuna 172° atsimuutin todellisesta pohjoisesta.  

 
Taulukossa 25 on yhteenveto skenaario 1:sen tuloksista. 
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Tauluko 25 Yhteenveto mallinnettujen paneelien lukumäärästä suhteessa mallinnetun rakennuksen kattopinta-alaan. 

S/N Kylä Tulevien tonttien 
määrä 

Rakennukset 120-180 
atsimuutin välillä  

Aurinkoenergian 
kokonaistuotanto 

(GWh/vuosi) 
1 Sinettä 172 149 (86,6%) 1,07 
2 Vantauskoski 97 80 (82,5%) 0,57 
3 Vikajärvi 221 150 (67,8%) 1,04 
 

Skelion- ja PVGIS-arvioiden mukaan laskettu aurinkopotentiaali, jossa otetaan huomioon vain 
optimaalisella atsimuuttialueella sijaitsevat rakennukset, oli Sinetällä 1,07 GWh vuodessa, Vantauskoskella 0,57 
GWh/vuosi ja Vikajärvellä 1,04 GWh vuodessa. Nämä tuotantomäärät arvioitiin ottaen huomioon kunkin 
rakennuksen nimellisen huippukapasiteetin, talon atsimuuttien, katon kaltevuuden, sekä PVGIS:n suositellun 
14%:n häviön, joka aiheuttaa kaapeleiden ja invertterien häviöstä, paneelien vanhenemisesta, sekä lumen tai lian 
aiheuttamat häviöt. (EU:n tiedekeskus, 2021) 

4.7 Tulevaisuuden aurinkoenergiapotentiaali – Skenaario 2: Kaikki tontit 

Toisessa skenaariossa otettiin huomioon kaikki mahdolliset tontit osittaisissa yleissuunnitelmissa ja arvioitiin 
niille rakennettavien talojen aurinkoenergian tuotantopotentiaalia. Kun kyseessä oli kaikki tontit, tulevien 
rakennusten atsimuutit vaihtelivat Sinetässä 91–180, Vantauskoskella 93–181 ja Vikajärvellä 70–180 
asteiden välillä. Kuva 90 näyttää esimerkin, miten talot on mallinnettu Vantauskosken tapauksessa.  
 

Kuva 109.  Vantauskosken tulevaisuuden rakennustonttien mallintaminen.  

 
Taulukko 26 kerää tiedot skenaario 2:sen aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. 
 

Tauluko 26 Yhteenveto tyhjien tonttien aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. 

S/N Kylä Tulevien tonttien 
määrä 

Aurinkoenergian 
kokonaistuotanto 

(GWh/vuosi) 
1 Sinettä 172 1,20 
2 Vantauskoski 97 0,71 
3 Vikajärvi 221 1,477 
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Nämä arviot osoittavat, että Sinetän aurinkoenergian kokonaistuotantopotentiaali voi kasvaa 10,8 prosenttia, jos 
aurinkoenergian tuotantoon harkitaan myös rakennukset, joilla on suhteellisen epäsuotuisat atsimuutit (23 
rakennusta). Vastaavasti Vantauskoskella aurinkoenergiaa voitaisiin tuottaa 17,6 % lisää ja Vikajärvellä 
aurinkoenergian tuotanto voisi kasvaa jopa 42,02 prosenttia, jos kaikille tuleville taloille asennetaan paneelit 
riippumatta suuntautumista.  Kaikkien aurinkosähköjärjestelmien kapasiteettikerroin on välillä 8–9 %, korkein 
laskettu kapasiteettikerroin on 9,33 % ja pienin 6,377 %. Seuraavissa luvuissa tehdään lisää taloudellisia 
toteutettavuustutkimuksia sen perustelemiseksi, mitkä skenaarioista voisivat olla taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisimpia. Mutta jos lähdemme olettamuksesta, että molemmat skenaariot ovat taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja yksilöiden tai yhteisön näkökulmasta, kaikkien tonttien käyttö (skenaario 2) 
voisi olla sopivampaa virtuaalisten voimalaitosten muodostamiseen, koska suurin osa virtuaalisista 
voimalaitoksista toimii tällä hetkellä puhtaasti yhteistyöjärjestelmäkohtaisesti ja sulkee siten luonnostaan pois 
yksiköt, jotka eivät tarjoa mitään arvoa koalitiolle aurinkoenergian tuotannon muodossa. Koska tämä skenaario 
tuottaa enemmän energiaa, se myös maksimoi VPP-yhdisteiden arvon sähköjärjestelmälle.  Skenaario 1 
voitaisiin valita, jos se on taloudellisesti toteuttamiskelpoisempi, mutta se voi olla sovellettavissa paremmin 
energiayhteisön puitteissa, jolla on selvemmät sosiaaliset tavoitteet tarjota energiaa kaikille yhteisön jäsenille 
riippumatta siitä, tuottavatko kaikki yhteisön asunnonomistajat energiaa. 

4.8 Skenaariot 3 ja 4: Optimaaliset atsimuutit ja kattojen kaltevuudet 

Edellisten lisäksi on mallinnettu kaksi muuta skenaarioita. Skenaariossa 3 talot on mallinnettu kaikille tyhjille 
tonteille, mutta rakennukset on suunnattu optimaalisiin atsimuutteihin. Skenaariossa 4 tämän lisäksi myös 
talojen katot on muutettu optimaalisiin kaltevuuksiin. Taulukko 27 kerää näiden kahden skenaarioiden 
aurinkoenergian tuotantopotentiaalin. Kuva 91 vertaa neljän skenaarion energian tuotannon kolmessa kylässä. 

Tauluko 27 Aurinkoenergian tuotanto skenaariot 3 ja 4. 

S/N Kylä Tulevien tonttien 
määrä 

Aurinkoenergian tuotanto 
skenaariot 3 (GWh/vuosi) 

Aurinkoenergian tuotanto 
skenaariot 4 (GWh/vuosi) 

1 Sinettä 172 1,22 1,235 
2 Vantauskoski 97 0,72 0,73 
3 Vikajärvi 221 1,564 1,589 

 

Kuva 110. Aurinkoenergian tuotannon vertailu kaikissa neljässä skenaariossa.  
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Kaikkien rakennusten suuntaaminen optimaalisiin atsimuutteihin voisi lisätä skenaarion 2 verrattuna 
aurinkoenergian tuotantopotentiaalia noin 1,6 % Sinetässä, 1,4 % Vantauskoskella ja 6,1 % Vikajärvessä. 
Samaan aikaan kaikkien rakennusten suuntaaminen sekä optimaalisilla atsimuuteilla että katon kaltevuudella 
johtaa Sinetän tuotannon 3,3 %:n kasvuun, Vantauskosken tuotannon 2,8 %:n kasvuun ja Vikajärven 
merkitsevien atsimuuttien 8,2 %:n kasvuun. Tämä tarkoittaa, että atsimuutti vaikuttaa suhteellisesti enemmän 
auringontuotannon näkökulmasta kuin kaltevuuskulma. 

4.9 Aurinkoenergian potentiaalinen tuotanto verrattuna kylien energiantarvetta 

Taulukossa 28 on esitetty Sinetän, Vantauskosken ja Vikajärven kyläryhmien vuotuinen energiankulutustarve, 
jonka pohjana on arvio 20 400 KWh:n sähkönkulutusta per omakotitalo. 
 

Tauluko 28 Olemassa olevien omakotitalojen arvioitu energiankulutus (MWh). 

Sähkönkulutus (MWh) Kyläryhmä 1: 
Sinettä 

Kyläryhmä 2: 
Vantauskoski 

Kyläryhmä 3: 
Vikajärvi 

Olemassa olevat rakennukset 2 554,3 
 

5 122,9 
 

1 141,6 

 
Samalla arviolla arvioitiin tulevien rakennusten sähkönkulutusta 3 kylässä, jotka olivat Sinetässä 160 

omakotitaloa, Vantauskoskella 77 ja Vikajärvessä 131. On syytä mainita, että Sinetän, Vantauskosken ja 
Vikajärven rakennuksista noin 93 % 80 % ja 60 % oli omakotitaloja. Koska omakotitaloussa on yleisesti 
korkeampi käyttöaste, ympäri vuosi verrattuna loma-asuntoihin ja muihin rakennuksiin, tässä arviossa otettiin 
huomioon vain omakotitalot. 

Tauluko 29 Tulevien omakotitalojen arvioitu energiankulutus (MWh). 

Sähkönkulutus (MWh) Kyläryhmä 1: 
Sinettä 

Kyläryhmä 2: 
Vantauskoski 

Kyläryhmä 3: 
Vikajärvi 

Yht. 

Huomioon otettavien rakennusten 
lukumäärä 

160 77 131 368 

Sähkönkulutus (MWh)-
Tulevaisuuden rakennukset 

3 265 1 570,8 
 

2 672,4 7 508,2 

 
Kaikkien, sekä olemassa olevien että tulevien rakennusten kokonaisenergiankulutuksen yhteenveto nähdään 

taulukossa 30. 

Tauluko 30 Kaikkien, sekä olemassa olevien, että tulevien omakotitalojen arvioitu energiankulutus (MWh). 

Sähkönkulutus (MWh) Kyläryhmä 1: 
Sinettä 

Kyläryhmä 2: 
Vantauskoski 

Kyläryhmä 3: 
Vikajärvi 

Yht. 

Sähkönkulutus (MWh)-Olemassa 
olevat rakennukset 

2 554,3 
 

5 122,9 
 

1 141,6 8 818 

Sähkönkulutus (MWh)-
Tulevaisuuden rakennukset 

3 265 1 570,8 
 

2 672,4 7 508,2 

Yhteensä (MWh/vuosi) 5 819,3 6 693,7 3 814 16 327 
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Fingrid arvioi sähkön nettokulutuksen kasvavan noin 8–20 % vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2019 
kulutukseen verrattuna, joka oli 87 TWh (Fingrid 2019). Jos kokonaiskasvu on 8 % vuosivälillä 2019–2020, 
tämä tarkoittaa keskimäärin 0,72 %:n vuotuista kasvuvauhtia ja 20 % kokonaiskasvu tarkoittaa 1,8 % vuotuisen 
kasvuvauhdin. Kuva 92 näyttää sähkönkulutuksen kahden kasvuvauhdin ajanjaksolla 2021–2030, jonka 
lopputulema vuonna 2030 ovat 16 866 MWh parhaimmillaan ja 17 715 MWh pahimmillaan. 

 

Kuva 111. Kylien sähkön kulutuksen kasvuskenaariot.  

 
Tämän kahden kasvuskenaarion mukainen tulevaisuuden sähköntarve vaihtoehdot kerättiin taulukkoon 31. 

Tauluko 31 Sähkön arvioitu kulutus vuonna 2021, sekä arviot 2021-2030 kahden skenaarion mukaan (MWh). 

 Kyläryhmä 1: 
Sinettä 

Kyläryhmä 2: 
Vantauskoski 

Kyläryhmä 3: 
Vikajärvi 

Yht. 

Vuoden 2021 arvioitu 
kokonaistehonkulutus (MWh) 

5 819,3 6 693,7 3, 814 16 327 

2021-2030 Arvioitu keskimääräinen 
tehontarve (MWh)- Maltillinen 

kasvu  6 011,4 6 914,7 3 939,9 

 

16 866 

2021-2030 Arvioitu keskimääräinen 
sähkönkulutus (MWh)- Raju kasvu 6 314,0 7 262,7 4 138,2 

 

17 715 
 

Myös kuukausittainen sähkönkulutusprofiili mallinnettiin Fingrid-tietokannan tietojen perusteella. Kuva 112 
kylien kuukausittaiset sähkökulutusarviot maltillisen kasvun ja nopean kasvun skenaarioissa. Lisäksi Kuva 112 
vertaa aurinkoenergian tuotantopotentiaalin verrattuna sähkön kysyntää. Kuten kuvassa näkyy, nopean kasvun 
skenaariossakin kylät voivat tyydyttää neljäsosa vuosienergiantarpeita, jos aurinkopaneelit asennettaisiin 
parhaiten suuntautuneisiin taloihin ja tulevaisuudessa talot suunnattaisiin optimaaliseen suuntaan. Tässä 
tapauksessa, kesäkuukausina jopa puolet energiantarpeita voi tyydyttää aurinkoenergialla. 
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Kuva 112. Fingridin arvion perustuva kylien tuleva energiatarve kuukausittain – 
maltillisen ja nopean kasvun skenaariot.  

 
Nykyisten ja tulevien rakennusten mallinnusten tulokset on tiivistetty seuraaviin taulukkoihin ja kaavioihin. 

Tauluko 5.17 Kuukausittainen energiatuotantoarvio – olemassa olevat rakennukset (135°-225° atsimuutit). 

 Tam Helmi Maa Huh Tou Kes Hein Elo Syys Loka Marr Joul 
Kyläryhmä 1 
(kWh) 

1 060 11 276 42 872 63 346 73 538 69354 64 583 51 936 31 389 15 285 2 360 0,72 

Kyläryhmä 2 
(kWh) 

1 887 16 294 61 790 86 770 100 331 95 560 88 856 72 938 42 841 20 334 3 396 3,39 

Kyläryhmä 3 
(kWh) 

312 3 228 12 643 18 625 22 080 21 169 19 453 15 541 9 103 4 213 631 0,26 

Kokonais-
tuotanto 
(MWh) 

3,26 30,80 117,31 168,74 195,95 186,08 172,89 140,41 83,33 39,83 6,39 0 

 

Tauluko 5.18 Kuukausittainen energiantuotantoarvio (kWh) – tulevat rakennukset (kaikki tontit). 

 Tam Helmi Maa Huh Tou Kes Hein Elo Syys Loka Marr Joul 
Kyläryhmä 1  2.96 31,47 119,65 176,79 205,23 193,56 180,24 144,95 87,60 42,66 6,59 0 

Kyläryhmä 2  2 264 19 550 74 135 104 107 120 377 114 652 106 609 87 511 51 400 24 397 4 075 4,07 

Kyläryhmä 3     3 632  37 542    147 050   216 631   256 808  246 220  226 257  180 759   105 880  48 997  7 345     2,98  

Kokonais-
tuotanto  

 8,85  88,56  340,84  497,53  582,42  554,43  513,11  413,22  244,88   116,05  18,01     0,01  
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Tauluko 5.19 Kuukausittainen energiantuotantoarvio – olemassa olevat ja tulevat rakennukset 

 Tam Helmi Maa Huh Tou Kes Hein Elo Syys Loka Marr Joul Yht. (MWh) 
Kyläryhmä 1 
(kWh) 408 42 747 162 525 240 139 278 772 262 912 244 826 196 882 118 991 57 943 8 947 2,72   1 619  
Kyläryhmä 2 
(kWh) 

4 152 35 843 135 925 190 877 220 707 210 212 195 466 160 448 94 241 44 731 7 471 7,46 
  1 300  

Kyläryhmä 3 
(kWh) 3 944 40 770 159 694 235 256 278 888 267 390 245 710 196 300 114 983 53 210 7 976 3,24 1 604  

Kokonais-
tuotanto 
(MWh) 

12,11 119,36 458,14 666,27 778,37 740,51 686,00 553,63 328,21 155,88 24,40 0,01 4 523  

 
Voidaan huomata, että kaikkien tutkimuksessa 3 kyläryhmässä tarkasteltujen nykyisten ja tulevien rakennusten 
vuotuinen aurinkoenergian tuotantopotentiaali (4 522,91 MWh) kattaa noin 27,8 % sen sähköntarpeesta (16 327 
MWh) ilman lumihäviöitä (Kuva 113).  Voi todellakin olla vaikeaa tehdä tarkkaa vuosittaista arviota lumen 
vaikutuksesta empiirisen tiedon puutteen vuoksi, mutta tutkimusten mukaan se on tyypillisesti noin 10 %, mikä 
voi vähentää vuotuista energiantuotantoa noin 4 069 MWh:lla suhteellisen huonommassa 
tapausarvioskenaariossa. 

 
 

Kuva 113. Aurinkosähköntuotannon osuus verrattuna kylien energiatarpeita.  

4.10 Maalle asennetut ratkaisut 

Kappaleessa 2.4.4 on pohdittu maalle asennettujen aurinkovoimalojen potentiaalin. Nykyään trendi on, että 
rakennetaan suuren kokoisia maalle asennettuja aurinkovoimaloja. Näiden ratkaisujen investointi on kuitenkin 
merkittävää. 

27.7%

72.3%

Aurinkosähkön
tuotanto

Loput kylien
energiantarpeita
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Projektiryhmä on pohtinut maa-asennuksen ja kattoasennuksen etuja ja eroja. Esimerkkisimulaatioita on 
tehty Sinetän kylän tyhjälle tontille ja Vikajärven peltoalueelle. 

Sinetän kylän maa-asennus, esimerkki 

Sinetän kylän tapauksessa otettiin harkintaan pääkadun varrella olevan tyhjän tontin. Suuntautumisen 
näkökulmasta alue ei ole ideaalinen (atsimuutti hieman alle 220°), mutta alue muuten ideaalinen siitä 
näkökulmasta, että on lähellä tietä ja voimalinjoja. 
 

Kuva 114. Maa-asennus Sinetän kylän tyhjällä tontilla.  

Kuva 114 asennuksessa on kaikkiaan 750 paneelia, jonka laskettu tuotanto on 1 672 MWh vuodessa. Samaa 
tuotanto saisimme 80 talosta. Vaikka tässä tapauksessa atsimuutti ei ole optimaalinen, paneelien kaltevuus on 
optimaalinen, jonka myötä paneelien tuotto on parempi, kun kattoon asennettuna. Toisiaan, maa-asennuksessa 
telineiden hinta ovat suurempi verrattuna kattoasennukseen. Harkittava on myös lumen vaikutus. Kuten 
kappaleessa 3.3.2 nähtiin, lumen syvyys maalis-huhtikuussa voi olla yli 70 cm, joten se voi peittää paneelien 
alaosan. Paneelit voi toki asentaa korkeammalle telineelle, se kuitenkin lisätä kustannuksia vielä enemmän. 

Maa-asennus peltotilalle, esimerkki 

Tässä esimerkissä on mallinnettu suuri maa-asennus peltoalueelle (Kuva 115). Koska kyseessä on suurehko alue, 
paneeliasennukset voi suunnata juuri oikein atsimuuttin ja kaltevuuttakin.  

Kuva 115. Vikajärven maa-asennuksen mallinnus.  
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Maa-asennuksen etuna on myös helpompi asennus ja lumen poisto kevätkuukausina. Varjostusta on kuitenkin 
huolella harkittava, kun kevätkuukausina auringon tulokulma on hyvin alhainen (kuten Kuva 100 nähtiin). 
Syrjäalueiden haittana on myös, ettei ole valmiit sähkölinjat, joka taas lisää infrarakennuksen kuluja. Taulukko 
32 vertaa maa- ja kattoasennusten hyödyt ja haitat. 

Tauluko 32 Maa- ja kattoasennusten hyödyt ja haitat. 

 Hyödyt Haitat 
Maa-asennus - Helpompi ylläpito 

- Suurempi tuotanto per paneeli 

- Paneelin atsimuutti ja kallistus voi olla 
juuri ideaalisin 

 

- Infrarakentaminen on vaativampi ja 
kalliimpi 

- Telineiden hinta voi olla huomattava 

- Suurempi maankäyttö, paneelirivien 
etäisyydessä varjostus huomattava 

Katto-asennus - Yksinkertaisempi asennus 

- Varjostuksen suhteellisen pienempi 
todennäköisyys 

- Jos talot ovat olemassa, atsimuuttia ja 
kallistusta ei voi muuttaa 

- Suhteellisesti pienempi tuotanto per paneeli 

4.11 Kannattavuusarviot ja takaisinmaksuaika  

Aurinkopaneeleilla tuotetun aurinkosähkön kannattavuus verrattuna verkosta ostettuun sähköön voi riippua 
monista tekijöistä, kuten aurinkosähköjärjestelmän kustannuksista, paneelien tehokkuudesta, ylijäämäsähkön 
myyntihinnasta, verkosta saatavan sähkön kustannuksista, aurinkoverohyvityksen saatavuudesta, koroista jne. 
Tässä aiheessa tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa energiayhteisön kannattavuutta tutkitaan 
kunkin uusiutuvan energian tuottajan näkökulmasta olettaen, että he hankkivat aurinkosähköjärjestelmänsä 
erikseen vastaavilla rahoitusvälineillä optimaalisesti suuntautuneille omakotitaloilleen energiayhteisöjen 
rakentamiseksi. Ensimmäinen osa auttaa ymmärtämään mahdollisia energiansäästöjä energiankulutuksissa, 
jotka johtuvat aurinkojärjestelmien käytöstä vastaamaan osaa asunnonomistajan sähköntarpeesta.  Osa 
analyysistä pyrkii myös havainnollistamaan aurinkoinvestointien sijoitetun pääoman tuottoa tuotetun 
aurinkosähkön arvon näkökulmasta ja sitä, miten ylijäämätuotanto voisi heikentää tuottajakuluttajan tuottaman 
aurinkosähkön todellista arvoa. 

Toisessa osassa tutkitaan paneelien (atsimuuttien) suuntautumisen ja aurinkoinvestointien 
takaisinmaksuajan välistä suhdetta. Tämä auttaa myös ymmärtämään energiayhteisön potentiaalia verrattuna 
energian yksittäiseen tuotantoon ja käyttöön, koska energiayhteisössä kaikki tuotettu sähkö voitaisiin käyttää, 
eikä olisi tarvetta myydä ylimääräistä sähköä verkkoon. Tämä voisi lisätä sijoitetun pääoman tuottoa. 

Arvioinnissa käytettiin Finsolar.net (2022) -aurinkoenergian kannattavuus- ja mitoituslaskuria, joka laskee 
aurinkosähköasennusten kannattavuuden verrattuna siihen, jos sähköä ostaisi sähköyhtiöltä. Siinä arvioidaan 
tuotetun aurinkosähkön todellisesta arvosta tuotetun aurinkosähkön sijoitetun sähkön sijoitetun sähkön tuottoa. 
Se myös integroi myös tekijät, kuten järjestelmän vuotuinen tehonvähennys ja sähkön hinnan mahdolliset 
muutokset. Kustannuslaskelmat on esitetty yksityiskohtaisesti raportissa Abraham 2022a, tässä kappaleessa 
esitetään lyhyt kuvaus ja yhteenveto tuloksista. 

4.11.1 Aurinkoenergian tuotannon maksimoinnin kannattavuus verrattuna verkkosähkön 

hankintaan 

Kannattavuuslaskelmissa on oletettu, että sähkön hinta on 13,6 senttiä kilowattitunnilta ja että sähkön hinta voi 
nousta keskimäärin 2 % vuodessa stat.fi arvioiden jälkeen (Tilastokeskus, 2019). 
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Paneelitiedot 

Mallinnuksessa omakotitalojen katoille on lisätty 32 aurinkopaneelia (CS6k-285Wp), joiden nimellinen 
kokonaiskapasiteetti on 9,12 kWp. Skelion- ja PVGIS-arvioiden mukaan nämä aurinkosähköjärjestelmien, 
vuotuinen tuotos on 7 036,44 kWh. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen vuoden vuotuinen tuotos kWp:tä kohti on 
noin 771,55 kWh. Paneelien vuosihäviöksi on laskettu 0,5 %. On todennäköistä, että aurinkosähkäjärjestelmän 
omistaja ei voi itse käyttää kaikki järjestelmänsä päivittäisen tuotannon – olettaen, että paneelien sähköntuotanto 
on suurinta kesken päivää, samalla kun kulutus on tavallisesti suurinta aamuisin ja iltaisin. Aiemmat tutkimukset 
osoittavat, että tyypillisen asuinrakennuksen aurinkosähkötuotannon ylijäämän osuus verrattuna sen 
aurinkoenergian tuotantoon on noin 18 %.  (Motiva.fi, 2021). Aurinkosähkön ostohinnaksi oletettiin 3,91 
senttiä/kWh, mikä on NordPoolin keskimääräinen spot-hinta vuosina 2007–2021.  

PV-moduulien kustannukset 

Canadian Solarin tytäryhtiön Csi Solartronics (Changshu) mukaan aurinkosähköjärjestelmien kuluissa itse 
paneelit edustavat tyypillisesti noin 43 % kustannuksista, invertterit noin 33 % ja asennuskiinnikkeet noin 16 % 
kustannuksista. Taulukossa 33 esitetään aurinkojärjestelmäpaketin kustannukset, joka sisältää Canadian Solarin 
paneelit, 10 kW:n invertterit, asennuskiinnikkeet, DC-yhdistelmäkotelon, kaapelit ja liittymiskulut. 

Tauluko 33 Aurinkojärjestelmien kustannusarvio. 

Aurinkopaneelin 
huippukapasiteetti (kW) 

Hinta €/kWp 

1-10 536,8 
10-50 kW 404,8 
>50 kW 343,2 

 
Inverttereillä on 10 vuoden takuu, mutta niiden käyttöikä voi kestää 25 vuoteen asti. Koska paneelien 

käyttöikä on 25 vuotta, pahimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa, että invertterien vaihto tarvitaan järjestelmän 
käytön aikana, mikä lisää investointikustannuksia 20 %:lla. Lisäksi rahtikustannusten on arvioitu olevan noin 
20 % aurinkosähköjärjestelmän hinnasta. Älykkäät mittarit ovat ratkaisevan tärkeät tarkkojen 
virrankulutustietojen siirtämisessä sähkönmyyntiyrityksille. Kiinasta saatavat yksivaiheisen älymittarin 
keskihinnat rahti- ja lisämaksuilla ovat noin 20 € ja niitä saatetaan vaihtaa noin 5 kertaa. (Alibaba, 2022a). 
Suomessa asennus kattoalueelle maksaa keskimäärin 0,36 €/W. Kun otetaan huomioon suunnittelukustannukset, 
luvat ja käyttöönottokustannukset sekä 24 %:n ALV, yhdessä se on 0,57 €/W (Ahola, 2019).  Huoltokustannusten 
on raportoitu olevan noin 8,74 €/KW vuodessa IRENA, 2020).  Kustannukset on tiivistetty Taulukossa 34. 

Tauluko 34 Aurinkojärjestelmien kustannusarvio omakotitaloille 

Kustannustekijät Arvo 
Paneelien kapasiteetti (kWp) 9,12 
Aurinkojärjestelmän hinta (€/kWp) 536,8 
Aurinkojärjestelmän kustannukset  (€ 25 vuodessa) 4 895,6 
Invertterin vaihto 2 000 € 
Rahtikustannukset (20 %) € 979,12 
Tuontimaksut 0 % 
Mittarin hinta (€) (5 vaihtoa) 100 
Asennuskustannukset (€) (570 €/kW) 5 198,4 
Investointikustannukset kokonaisuudessa (€) 10 190,9 
Huoltokustannukset (€) 25 vuodessa (8,74 €/KW vuodessa) 1 992,72 
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Mahdolliset investointituet 

TEM:in myöntämien tukien pohjalta oletettiin, että aurinkoenergiainfran rakentamiselle myönnetään 20 
prosentin tuki, joka laskee investoinnin nettokustannukset 8 152 euroon. Oletettiin myös, että rahoituksen 
kokonaismäärä 10 190,9 € on lainattava rahoitusyhtiöltä 1,5 % vuosikorolla (Ahola, 2019). 

Tuotetun aurinkosähkön kannattavuus  

Aurinkosähkön kannattavuutta arvioitiin ensin ajatellen optimaalisesti suuntautuneita omakotitaloja, joiden 
suunta on 172 astetta todellisesta pohjoisesta. Ottaen huomioon investointikustannukset, korot ja ylläpidon, 
aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukset 25 vuoden aikana ovat 15 414 euroa. Tätä verrataan sähkön 
hintaan, jonka olisi maksettu samasta tuotantomäärästä 25 vuoden ajan, jonka laskettiin olevan 28 775 euroa. 
Kustannussäästö 25 vuoden aikana on siis 46,4 % kuvattuna laskettiin seuraavan mukaan Kuva 116. 
 

Kuva 116. Aurinkosähkön kulut verrattuna verkkosähkön hintaa.  

 
Verkkoon myydyn ylijäämäsähkön ja kulutetun sähkön yhteenlaskettu arvo on 25 076 euroa. Tämä on pienempi 
kuin asiakkaalle tuotetun sähkön todellinen arvo, joka on summa, jonka hän olisi maksanut sähköstä (28 775 
euroa). Tässä huomiotiin, ylijäämäsähkön, eli 18 % tuotetusta aurinkosähköstä myydään takaisin verkkoon 
halvemmalla kuin mikä on sähkön tyypillinen ostohinta. Tämän takia on tärkeää kuluttaa itse suurin osa siitä, 
mitä itse tuottaa, jotta sähkön arvo käyttäjälle säilyy ja yleinen kannattavuus paranee, kun ylijäämä pienenee. 
Myös takaisinmaksuaikaa tutkittiin. Takaisinmaksuaika on sijoituksen kokonaissumma jaettuna vuotuisillalla 
säästöillä sähkönmenoissa. Tämän mukaan aurinkosähköinvestointi voitaisiin maksaa kokonaisuudessaan 19 
vuodessa, tai 17 vuodessa jos invertteriä ei vaihdeta (Kuva 117). 

On huomattava, että näissä laskelmissa takaisinmaksuaika on suhteellisesti pidempi kuin mitä useimmat 
saattavat kutsua houkuttelevaksi sijoitukseksi, mutta laskelmat tehtiin suhteellisen alhaisen sähkön hinnalla ja 
oletuksella, ettei pysty itse käyttämään kaikkea tuotettua sähköä. Sijoituksena aurinkoenergian tuotanto on 
suhteellisen turvallinen, kun otetaan huomioon, että sähköllä on aina tarvetta ja järjestelmällä on laaja takuu. 
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Kuva 117. Takaisinmaksuaika ja invertterin vaihdon vaikutus.  

4.12 Paneelin suunnan ja kannattavuuden välinen suhde 

Tässä osassa havainnollistetaan rakennusten suuntautumiseen vaikutus kannattavuuteen. Mallinnuksilla 
testattiin omakotitalojen erilaisia atsimuutteja 0° ja 330° välillä. Taulukossa 35 nähdään yhteenveto. 
Ylijäämäsähköllä tarkoitetaan sitä aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä, joka ylittää kiinteistön sähköntarpeet ja 
jonka myydään verkkoon. Tuotetun aurinkosähkön oletusarvo 25 vuoden aikana on 15 431,7 €. 

Tauluko 35 Suuntautumisen vaikutus ylijäämäsähkön määrään 

Atsimuutti Energian 
tuotanto 

ensimmäisen
ä vuonna 
(KWh) 

Sähkön 
ostohinta 25 

vuoden 
aikana (€) 

Vuotuiset 
kustannus-
säästöt tai -

tappiot 
(€) 

Säästöt tai 
häviöt 25 
vuodessa 
verrattuna 
ostosähkön 

(%) 

Takaisin-
maksu-

aika 
(vuotta) 

 

Arvon palautus 
tai sijoitetun 

pääoman 
menetys 
18 %:n 

ylijäämällä 
(%) 

Sijoitetun 
pääoman 
tuotto tai 

tappio ilman 
ylijäämää 

(%) 

Onko 
investointi 

toteutettaviss
a 18 prosentin 

ylijäämällä 

/Onko 
investointi 

toteutettavissa 
ilman 

ylijäämää 

0 3 014,42 12 327 -123 -25 E.S. -30 -20 Ei Ei 

30  3 500,33 14 314 -44 -8 E.S. -19 -7.1 Ei Ei 

60 4 544,52 18 584 127 17 80  5 21 Ei järkevä  Ei järkevä 

90 5 605,72 22 924 300 4 33  30 49 Ei järkevä Ei järkevä 

120 6 448,55 26 371 438 42 23 49 71 Kyllä Kyllä 

150 6 934,33 28 357 518 46 20 60 84 Kyllä Kyllä 

172 7 036,5 28 775 534 46 19 68 87 Kyllä Kyllä 

180 7 024,54 28 726 533 46 19.1 62 86 Kyllä Kyllä 

210 6 747,87 27 595 487 44 21 56 80 Kyllä Kyllä 

240 6 138,42 25 102 388 39 26 42 63 Ei järkevä Ei järkevä 

270 5 250,03 21 469 242 28 42 21 39 Ei järkevä Ei järkevä 

300 4 220,26 17 258 73.78 10.69 138,11 -2 12 Ei Ei järkevä 

330 3 284,85 13 433 -79 -15 -129 -24 -13 Ei Ei 
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Tutkimuksen perusteella taloudellisesti kannattavat atsimuutit vaihtelevat 120° ja 210° välillä, jonka 
Taulukossa näkyy vihreänä. Paras atsimuutti on 172°, tässä suunnassa on suurin määrä ylijäämäsähköä, 65 %, 
joka voidaan myydä verkkoon positiivisen sijoitusarvon tuoton ylläpitämiseksi. Tämä summa atsimuutissa 120° 
on 58 %. Keltaisella on väritetty suunnat, joissa takaisinmaksuaika on positiivinen, mutta se on pidempi, kuin 
järjestelmän elinikä, joten investointi ei ole järkevä. Paneelien sijoitus luoteissuunnatuille katoille (300°-30°), ei 
ole järkevä, koska tässä tapauksissa vuotuiset kustannukset ovat suuremmat, kuin säästöt, eli investointi on 
tappiollinen. Näitä on kuvattu punaisena Taulukossa 35.  

Lisää laskelmia tehtiin, että löydetään tarkat rajat missä ajassa investointi maksaa itseensä takaisin paneelien 
eliniän, eli 25 vuoden aikana. Kuva 118 havainnollistaa tuloksia. Tämän mukaan kannattavuuden näkökulmasta 
Rovaniemen korkeudella paneelit tulisi sijoittaa atsimuuttien 111°-138° välille. 

 

Kuva 118.  Suuntautumisen vaikutus takaisinmaksuaikaan.  

4.13 Aurinkoenergiaan perustuvien kansalaisten energiayhteisöjen lailliset rakenteet 

Energiayhteisöjen toimintamalleista tehty tutkimus oli pääosin kartoittavaa ja sen tarkoituksena oli tutkia ja 
esittää tietoa aurinkoenergiayhteisöissä sovellettavien juridisten muotojen ja toimintamallien kehityksestä. 
Kansalaisten energiayhteisöjen pääasiallista oikeudellista rakennetta tunnistettiin tutkimalla tieteellistä 
kirjallisuutta, tapaustutkimusraportteja, ja aiheeseen liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja. Tämän tutkimuksen 
laajempi ja yksityiskohtainen esitys löytyy julkaisussa Abraham, 2022c. Tunnistettuja yhteisömuotoja ovat 
osuuskunnat, kumppanuudet ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset. 
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4.13.1 Osuuskunnat  

Energiaosuuskunnat ovat yleisimpiä ja nopeimmin kasvavia energiayhteisöjen organisaatiollisia ja oikeudellisia 
muotoja. Osuuskunnat ovat sen jäsenten omistamia ja hallitsemia osakkeiden kautta. Osuuskunnan jäsenet 
toimivat läheisessä yhteistyössä yhteisön kanssa tuottajina kuluttajina tai työntekijöinä. Osuuskunnat sallivat eri 
sidosryhmien osallistumista, mutta rajoituksia voidaan soveltaa mahdollisten jäsenten tyyppiin ja sijaintiin. 
Osuuskuntiin voisi kuulua myös sellaisia yhteisöjä kuin yksityiset tai julkiset yhteisöt, luotto-osuuskunnat jne. 
Niitä voitaisiin tukea myös avustuksilla, investoinneilla, lainoilla tai jäsenmaksuilla. Osuuskuntien avulla 
kansalaiset voivat omistaa ja käyttää energiantuotantoinfrastruktuuria, niitä pidetään välineinä, jotka 
mahdollistavat demokraattisen osallistumisen vahvistamisen organisaatiossa. Osuuskunnissa päätökset tehdään 
tyypillisesti yhden miehen yhden jäsenet nimittävät myös hallituksen keskenään suorittamaan delegoituja 
tehtäviä.  Nämä tehtävät tehdään kuitenkin enimmäkseen vapaaehtoisesti. Osuuskunta organisaationa hoitaa 
hallinnollisia ja operatiivisia vastuita, mukaan lukien taloudelliset vastuut, kuten maksut käyttäjien, 
urakoitsijoiden ja osuuskunnan välillä. Voitonjakoa rajoitetaan osuuskunnassa ja voitot sijoitetaan perinteisesti 
uudelleen yhteisön ja sen kaikkien jäsenten tukemiseksi. Joskus voitot voidaan jakaa jäsenten kesken rajattujen 
osinkojen tai alhaisempien energiahintojen muodossa. Osuuskuntamallin on arvioitu tukevan suuresti 
kansalaisten osallistumista ja lisäävän sosiaalista hyväksyntää, mutta siihen voi liittyä haittoja sen tehokkaaseen 
toimintaan tarvittavan asiantuntemuksen ja varojen hankkimisessa.  Aurinkosähköosuuskunnat voisivat tulla 
mukaan erilaisiin ohjelmiin, nämä ohjelmat voivat olla kannustinpohjaisia ohjelmia, kehitystukea, katon 
vuokrausohjelmia, osuuskunnan jäsenilleen tarjoamia hallintaohjelmia. On myös mahdollista ostaa osakkeita 
osuuskuntien omistamista aurinkoenergiahankkeista. Lisäksi osuuskunnan on mahdollista muodostaa 
liittoutumia kolmannen osapuolen kanssa, joka asentaa ja hallinnoi aurinkosähköjärjestelmän. 
Kannustinpohjaisissa ohjelmissa järjestelmiä, kuten lainoja, alennuksia ja teknistä tukea, voitaisiin käyttää 
osuuskunnassa jäsenten sitoutumisen ja tietoisuuden lisäämiseksi. Osuuskunta voisi myös tarjota hankinta-, 
suunnittelu- ja asennustukea kehitysohjelmana jäsenilleen. Tässä tapauksessa jäsenet omistavat paneelit ja 
pystyvät maksamaan sen useimmiten osuuskunnan myöntämällä rahoituksella. Osuuskunta auttaa jäseniä 
pienentämään energialaskuaan, tarjoaa teknistä tukea jäsenilleen ja auttaa myös jäseniä saamaan maksuja 
ylijäämäsähköstä, jos se syötetään verkkoon. Osuuskunta voisi halutessaan myös tämä tehdä strategiset suhteet 
kolmannen osapuolen kanssa, joka asentaa järjestelmän, ja osuuskunta ylläpitää sitä. Joissakin tapauksessa 
kattopaneelit voisivat olla myös osuuskunnan omistuksessa. Osuuskunta voisi säilyttää paneelien omistuksen ja 
maksaa asunnonomistajille kuukausittain siitä, että he käyttävät kattotilojaan aurinkoenergian tuottamiseen. 
Tuotettua sähköä omistajat voi käyttää itse tai syöttää takaisin verkkoon. Osuuskunta voisi myös tarjota 
yhteisomistusjärjestelmiä, joiden avulla yhteisön jäsenet voivat hankkia osuuksia aurinkoenergiahankkeesta. 
Tuotettu sähkö jaetaan sitten suhteessa jäsenen omistamien osakkeiden määrään. Tämä näkyy myöhemmin 
jäsenten energialaskussa luottona ja kaikki jäsenet voivat olla vastuussa samassa suhteessa osuuskunnan 
paljastamista toimintakuluista. (Lähteet: Aasian kehityspankki, 2015; Caramizaru & Uihlein, 2019; Coughlin et 
al., 2010; Coughlin & Cory, 2014; Efficiency Collaborative, 2017; Rebenitsch, 2017; Rescoop.eu, 2014; Rijpens 
et al., 2013; Roberts et al., 2010; Touchstone Energy Cooperatives, 2015; Yildiz & Radtke, 2015). 

4.13.2 Kumppanuudet 

Yhteisön energiahankkeita voidaan perustaa kumppanuuden rakenteen puitteissa. Kumppanuudet ovat yksi 
yleisimmistä malleista mahdollisten yhteisön omistusrakenteiden joukossa. Tässä mallissa yksilöt omistavat 
yhteisöprojektin osakkeita tuottaakseen voittoa. Kumppanuudet voivat olla joko yhteisvastuumuotoisia tai 
avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiön muodossa. Ensin mainitussa tapauksessa kukin yhteisö voidaan katsoa 
olevan vastuussa yhtymälle syntyneistä veloista, kun taas jälkimmäisessä yhteisöt ovat olemassa ja hoitavat velat 
itsenäisesti. Saksan merkittävin yhteisöenergiahankkeiden kumppanuusrakenne on kommandiittiyhtiöt, joiden 
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vastuunalaisena osakkaana on yksityinen osakeyhtiö. Yksityishenkilöt ostavat osakkeita varmistaakseen 
kumppanuusroolin, jonka velat heijastavat heidän osakkeensa arvoa. Yksityinen osakeyhtiö ottaa 
rajoittamattoman kumppanin roolin ja hallinnoi yhteisöä tarjoten samalla tarvittavan kokopäiväisen 
asiantuntemuksen yhteisöprojektille.  Kumppanuuksien hallinto ei välttämättä ole demokraattista eli yksi 
henkilö, yksi ääni. Se tehdään suhteessa kunkin kumppanin omistamien osakkeiden arvoon. Säännöissä voidaan 
kuitenkin asettaa rajoituksia omistukselle, ilmoittaa, miten päätökset tehdään, ja määrittää osallistuvat yhteisöt . 
Toinen yhteinen rakenne on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalli, jossa julkiset ja yksityiset tahot 
kokoontuvat yhteen saavuttaakseen tiettyjä tavoitteita, jotka eivät välttämättä ole keskinäisiä. Julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet sisältävät muunnelmia muista liiketoimintamallien arkkityypeistä, kuten 
kolmansien osapuolten omistamista malleista, joissa yhteisön jäsenet vuokraavat paneelit kolmannelta 
osapuolelta, joka omistaa paneelit, tai isännän omistamia malleja, joissa rakennusten omistaja omistaa ja käyttää 
aurinkosähköjärjestelmästä tuotettua sähköä itsenäisesti hallituksen kannustimien tuella. Näissä 
kumppanuusmalleissa riskit ja taloudellinen rasitus jakautuvat yleensä suhteellisen epätasapainoisesti verrattuna 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalleihin. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet auttavat 
julkista sektoria tarjoamaan taloudellista tukea, jota tarvitaan uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sitä pidetään rahoitusmallina, joka mahdollistaa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin 
resurssien yhdistämistä, joka lisää kohtuuhintaisuutta ja riskien jakoa. Kumppanuus myös helpottaa tiedon 
jakamista eri sektoreilla, mikä parantaa aurinkosähkön tuntemusta sekä politiikan että markkinoiden 
näkökulmasta, sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Lisäksi se edistää energiayhteisöjä ymmärtämään 
paremmin kiinteistöjensä ominaisuuksia ja tarpeita. Kumppanuus myös motivoi sekä yksityistä sektoria, että 
henkilöitä, jotka ovat vastahakoisia osallistumaan yhteisön, aurinkosähköhankkeisiin liittyvien merkittävien 
taloudellisten sitoumusten, niihin liittyvien riskien vuoksi.  Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalleja 
voitaisiin käyttää esimerkiksi virtuaalivoimalojen ja keskitettyjen aurinkoenergiainfrastruktuurin perustamiseen. 
Hajautettua aurinkoinfrastruktuuria sovelletaan paneeleihin, jotka sijaitsevat hajallaan ja lähellä käyttäjiä, kun 
taas keskitetyt järjestelmät sijaitsevat paikoissa, joissa aurinkoenergia on optimaalisesti saatavilla. Hajautetut 
energiajärjestelmät auttavat lieventämään siirtohäviöitä keskitetyistä järjestelmistä sinne, missä ne kulutetaan. 
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalleissa on useita malleja, ja ne vaihtelevat yleensä sen mukaan, 
mitä toimia yksityisen sektorin on toteutettava. Esimerkkejä on lueteltu alla olevassa taulukossa. (Lähteet: 
Euroopan unioni, 2018; Gheewala, 2019; IRENA, 2019; Ng et al., 2013; PPIAF, 2018; Raman, 2015; Roberts 
et al., 2010; B. Sihombing et ai., 2020; Torvinen & Ulkuniemi, 2016; Xue et al.,  2021) 

4.13.3 Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset 

Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ovat organisaatiot, joiden tavoitteena on tarjota hyötyä ihmisille, 
yhteiskunnille ja ympäristölle. Voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä rahoitetaan sellaisten jäsenten tekemillä 
sijoituksilla, jotka eivät ota takaisin voittoja, sekä jäsenmaksuilla tai muun tyyppisillä sijoituksilla. Nämä eivät 
maksa osinkoja hallitukselleen, vaan säilyttävät taloudelliset ylijäämät varauksina tai varoina jatkokehitykseen. 
Yhteisistä aurinkohankkeista saatavat hyödyt voidaan jakaa kaikkien osallistuvien jäsenten kesken, joihin voi 
kuulua sekä lahjoittajia, että muita. Tapauksissa, joissa lahjoittajat nauttivat hyödystä, hyödyt saadaan 
epäsuorasti hyväntekeväisyys-tyytyväisyyden kautta. Saadut voitot sijoitetaan uudelleen hankkeisiin, jotka 
keskittyvät yhteisön kehittämiseen. Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen lahjoittajat voivat saada 
verovähennyksiä voittoa tavoittelemattomille järjestöille tehdyistä maksuista. Voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen oikeudellisia muotoja Euroopassa voisivat olla yhdistykset tai säätiöt, Molemmat muodot ovat 
oikeushenkilöitä, mutta ne eroavat toisistaan toiminnassaan, rakenteessaan ja hallinnossaan. Suomessa on yli 
100 000 voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Ne voi olla rekisteröimättömiä mutta, jotta sillä olisi 
oikeuskelpoisuus esimerkiksi kiinteistöjen hankkimiseen, tulee yhdistys rekisteröidä. Varojen keräämiseen 
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tarvitaan myös varainhankintalupa. (Lähteet: Chau, 2012; Constitutional Affair, 2021; IRENA, 2019; Van der 
Ploeg, 2009; Roberts et al., 2010) 

Säätiöt 

Säätiöt ovat voittoa tavoittelemattomia rakenteita, ja ne ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että uusiutuvan 
energian hankkeet on tarkoitettu laajemman yhteisön hyödyksi eikä vain voittoa tuottaviksi (Roberts et al., 2010). 
Ne mahdollistavat myös sellaisten kansalaisten osallistumista, joilla ei ole tarpeeksi rahaa osakkeiden ostamiseen 
(Roberts et ai., 2010). Säätiöiden kautta nämä henkilöt hyötyvät yhteisön tuottamasta sähköstä (Roberts et ai., 
2010). Säätiöt ovat tyypillisesti huolissaan tietyn alueen kokonaisvaltaisesta pitkän aikavälin kehityksestä 
taloudellisesta, ympäristöllisestä ja organisatorisesta näkökulmasta (Renfrewshiret, 2021). Ne ovat myös 
kasvusuuntautuneita ja pyrkivät olemaan taloudellisesti riippumattomia pitkällä aikavälillä eivätkä vain luota 
avustuksiin toimintansa rahoittamiseksi (Renfrewshiret, 2021). Suomessa säätiöt on tyypillisesti rekisteröity 
voittoa tavoittelemattomiksi ja niillä on erilaisia toimintoja. Suomessa rekisteröityjä säätiöitä on noin 2 700 ja 
niistä noin 30 % saa apurahoja (Säätiöiden liitto, 2015). Suomen mediaanisäätiön tase on noin 1,3 miljoonaa 
euroa ja suurin osa rahoitusvaroista on sijoitettu osakemarkkinoille (Säätiöt ry, 2015).  

Taloyhtiöt 

Taloyhtiöt ovat yksityisiä voittoa tavoittelemattomia rakenteita, jotka tarjoavat majoitusta pienituloisille 
henkilöille/perheille (IRENA, 2019; Roberts et al., 2010). Taloyhtiötä hallinnoivat vapaaehtoiset ja niiden 
päätavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja alle markkinahintaa (Mullins, 2010). Taloyhtiöllä ei ole 
yhtenäistä määritelmää Euroopassa ja käytössä on erilaisia lähestymistapoja, jotka vaihtelevat maittain (Braga 
& Palvarini, 2013). EU:n sosiaalisen asuntotuotannon prosenttiosuus on keskimäärin 8,3 % (Braga & Palvarini, 
2013). Sosiaalista asuntotuotantoa tarjotaan Euroopassa yleisesti vuokratarkoituksiin, mutta myös myynti on 
mahdollista (Braga & Palvarini, 2013). Sosiaaliseen asuntotuotantoon tyypillisesti osallistuvia sidosryhmiä ovat 
paikallisviranomaiset, julkiset yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, osuuskunnat ja joskus yksityiset 
sijoittajat (Braga & Palvarini, 2013).   

Suomessa on noin 2,7 miljoonaa asuntoja, joista 30 % on vuokra-asuntoja ja niistä noin 50 % rahoitetaan 
lainoilla tai korkotuella. Suurin osa vuokra-asunnoista on kunnallisten asunto-osakeyhtiöiden ja 
valtakunnallisten asunto-osakeyhtiöiden omistuksessa, jotka ovat myös suuntautuneet sosiaalihuollon 
tuottamiseen asumisongelmaisille (Asumisen ratkaisut, 2008).  

Asunto-osakeyhtiölaki toimii sääntelykehyksenä kiinteistöille, joiden  pinta-alasta  vähintään 50 prosenttia 
on asuinkäytössä (KTI, 2021). Tavalliset osakeyhtiöt perustetaan tiettyjen kiinteistöjen omistamista varten, ja 
tämän tyyppisissä yhtiöissä vuokrasopimukset tehdään vuokralaisten ja yhtiön välillä. Yksityishenkilöt voivat 
omistaa yhtiön osakkeita, mutta he eivät ole yhteydessä kiinteistön tiettyihin huoneistoihin (KTI, 2021). 
Kiinteistön omistamisen osalta tämä tapahtuu tyypillisesti osakeyhtiön tai kiinteistön omistamiseen perustetun 
kiinteistötaloyhtiön kautta. Osakeyhtiöllä voi olla osakkeenomistajia, jotka ovat normaalisti yhteydessä tiettyyn 
huoneistoon/tilaan kiinteistössä (KTI, 2021). Osakkeet antavat osakkeenomistajille luvan käyttää ja hallita näitä 
huoneistoja (KTI, 2021). Kiinteistön hoidosta ja yhteisten tilojen huollosta huolehtii taloyhtiö, josta osakkailta 
peritään ylläpitomaksut. Maksut lasketaan kunkin osakkaan pinta-alan perusteella (KTI, 2021). Yhtiökokousten 
päätökset perustuvat demokratian periaatteisiin (oikeusministeriö, 2012). 
Suomessa on tällä hetkellä vain vähän aurinkoenergiatoimintaa harjoittavia taloyhtiöitä. Yksi niistä on As.Oy 
Haapalahdenkatu 11, joka investoi 8,7 kW:n aurinkopaneelin ja 12,5 kW:n aurinkoinvertterin asentamiseen 
(Auvinen, 2018)  Invertteri on suurempi kuin paneelisto vaatisi, mutta isompi invertteri hankittiin, jotta voimalaa 
on helpompi laajentaa jatkossa. Aurinkosähkövoimala on asukkaiden omistuksessa osakeyhtiön kautta ja tehdyt 
investoinnit olivat suhteessa kunkin osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrään (Järjestelmä sisälsi 
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paikallisen jakeluverkonhaltijan Helen Oy:n kehittämän älykkään mittauksen IT-palvelun. IT-palvelu auttaa 
jakamaan aurinkosähkön tuotannon tunneittain huoneistoihin niiden osakekoon mukaan. Investoinnit rahoitettiin 
pankkilainoilla ja investoinnin takaisinmaksuaika oli noin 21 vuotta. Tämä investoinnin perustamisen aikana 
taloyhtiön katolla tuotetun aurinkosähkön jakaminen asukkaille ei ollut Suomessa mahdollista. Investointi tehtiin 
aurinkosähkön hyvityslaskentamallin kokeiluna. Palvelu kehitettiin yhteistyössä Helen Sähköverkot Oy:n 
kanssa. Vastaava pilotti toteutettiin myös Oulussa Oulun Energian ja asunto-osakeyhtiö Kastehelmen 
yhteistyönä. (Auvinen, 2018; Pahkala ym., 2018).  

4.14 Kansalaisten energiayhteisöjen periaatteiden toteuttaminen 

Tässä kappaleessa tarkistetaan, miten edellä mainitut yhteisömuodot soveltuvat kansalaisten energiayhteisöjen 
lakisääteistän periaatteiden toteuttamiseen. 

4.14.1 Kansalaisten energiayhteisöt 

EU:n Direktiivissä 2019/944 ”sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä”, on määritelty 
kansalaisten energiayhteisöt 2 artiklan kohdassa 11 seuraavasti:   

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan ’kansalaisten energiayhteisöllä’ oikeushenkilöä,  
a) joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät 

jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, paikallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä 
yrityksiä;  

b) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen 
yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueille, joilla se toimii; ja  

c) joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, 
toimitusta, kulutusta, aggregointia, energian varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen 
latauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen.” (EU 944/2019/)  
 
Seuraavassa siteerataan direktiivien asiaankuuluvat kohdat, jotka liittyvät kansalaisten energiayhteisöjen 
periaatteisiin ja toimintaan (Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, 2019):  

 
Tarkoitus: Kansalaisten energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa 
rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai 
osakkailleen tai alueille, joilla se toimii (Artikla 2, kohta 11b). 
 
Syrjimätön, avoin ja vapaaehtoinen jäsenyys: Kansalaisten energiayhteisöjen jäsenyyden olisi oltava avoin 
kaikentyyppisille toimijoille (Kohta 44). Se perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa 
tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, 
paikallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä yrityksiä (Artikla 2, kohta 11a). Pääsy kansalaisten 
energiayhteisön verkkoon olisi annettava oikeudenmukaisin ja kustannuksia vastaavin ehdoin (Kohta 43). 
 
Päätösvalta: Päätösvallan kansalaisten energiayhteisössä olisi oltava vain niillä jäsenillä tai osakkailla, jotka 
eivät harjoita laajamittaista kaupallista toimintaa ja joilla energia-ala ei ole taloudellisen toiminnan 
ensisijainen ala (Kohta 44). 
 
Toimittajan vaihtaminen, jakeluverkonhaltijan vastuut ja verkkomaksuvelvoitteet: Direktiivin säännöksiin 
sisältyy oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka voidaan johtaa muista jo olemassa olevista oikeuksista ja velvoitteista, 
kuten sopimusvapaus, oikeus vaihtaa toimittajaa, jakeluverkonhaltijan velvoitteet, verkkomaksuja koskevat 
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säännöt ja tasehallintavelvoitteet (Kohta 45). Toimittajan tai aggregointia harjoittavan markkinaosapuolen 
vaihtaminen on toteutettava mahdollisimman lyhyessä ajassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkaalla, 
joka haluaa sopimusehtoja noudattaen vaihtaa toimittajaa tai aggregointia harjoittavaa markkinaosapuolta, on 
oikeus vaihtoon korkeintaan kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä (Artikla 12, kohta 1).  
 
Toiminnan laajuus: Kansalaisten energiayhteisövoi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, aggregointia, energian varastointia, 
energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen latauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja 
jäsenilleen tai osakkailleen (Artikla 2, kohta 11c). 
 
Vapaus päästä kaikille sähkömarkkinoille: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaisten 
energiayhteisöillä on syrjimätön pääsy kaikille sähkömarkkinoille joko suoraan tai aggregoinnin välityksellä  
(Artikla 16, kohta 3a). 
 
Vapaus lähteä energiayhteisöstä: Kotitalousasiakkaiden olisi saatava vapaaehtoisesti osallistua 
yhteisöenergia-aloitteisiin sekä erota niistä menettämättä pääsyä yhteisöenergia-aloitteen verkkoon tai 
oikeuksiaan kuluttajina (Artikla 43). Kotitalousasiakkaille on annettava oikeus osallistua kollektiivisiin 
vaihtojärjestelmiin. Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki kollektiivisten vaihtojen sääntelyesteet tai 
hallinnolliset esteet ja tarjottava puitteet, jotka takaavat kuluttajien parhaan mahdollisen suojelun mahdollisten 
väärinkäytösten välttämiseksi (Article 12, kohta 5). 

4.14.2 Aurinko-osuuskunnat 

Osuuskunnat ovat erittäin riippuvaisia vapaaehtoisista, mutta niillä voi olla myös palkattua henkilökuntaa 
(IRENA, 2020b). Sijoittajien omistamiin voittoa tavoitteleviin yrityksiin verrattuna, osuuskuntamalli on 
osallistavampi ja sillä on voittoa tavoittelemattomia arvoja  (Yildiz et al., 2018b; Karakas, 2019).  Jotkut 
osuuskuntien määritelmät tunnustavat ne sijoittajien omistamiksi, voittoa tavoitteleviksi yrityksiksi, mutta 
motiivi liittyy näidenkin tapauksessa voittojen käyttämiseen sähkön hinnan alentamiseen (Dunlop & Roesch, 
2020).  Direktiivissä esitettyjen määritelmien perusteella osuuskunnilla voidaan nähdä olevan samanlaiset 
tavoitteet kuin energiayhteisöllä.  
 
Syrjimätön, avoin ja vapaaehtoinen jäsenyys: Monissa maissa osuuskunnilla on avoin ja vapaaehtoinen 
jäsenyys. Energiaosuuskunnat toivottavat tervetulleiksi eri ammatillisista taustoista tulevat jäsenet, niillä ei 
välttämättä ole maantieteellisiä rajoituksia, mutta menestyvien energiaosuuskuntien tiedetään olevan 
maantieteellisesti rajattuja. (Ahlemeyer et al., 2022; European Committee of the Regions et al., 2018; Hearn & 
Castaño-Rosa, 2021; ILO, 2013)  
 
Päätöksenteko ja valvonta: Päätöksenteko yhteisössä tapahtuu demokraattisesti, mikä tarkoittaa, että yhdellä 
jäsenellä on yksi äänioikeus. Osuuskunnat rekrytoivat yksityisiä kotitalouksia, yrityksiä, julkisyhteisöjä, kuntia 
ja loppukäyttäjät tekevät usein päätöksiä, joilla lievennetään julkisen sektorin tehotonta maanhankintaa ja 
yksityisten yritysten tulosvaikutteisia sitoumuksia (ILO, 2013). Osuuskunnalla on mahdollisuus delegoida 
päätökset yksityishenkilöille, mutta tämä ei välttämättä tarkoita, että kaikki osuuskunnat  noudattaisivat tätä 
sääntöä.  
 
Toimittajan vaihtaminen, jakeluverkonhaltijan vastuut ja verkkomaksuvelvoitteet: Osuuskuntien jäsenillä on 
mahdollisuus vaihtaa energiantoimittajaansa (ILO, 2013). Useimmat energiaosuuskunnat harjoittavat pääasiassa 
energiantuotantoa, mutta jotkut osuuskunnat hallinnoivat myös paikallisia sähköverkkoja ja 
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kaukolämpöjärjestelmiä yhdessä energiantuotantotoimintojensa kanssa (Yildiz et al., 2018b). Lisensoiduilla 
vähittäissähköntoimittajilla on lakisääteinen velvollisuus täsmäyttää ennusteita tai kompensoida epätasapainoa 
taloudellisesti ja tämä tapahtuu tyypillisesti tasevastaavan tai aggregaattorin kautta (European Committee of the 
Regions et al., 2018; IRENA, 2020a).  
 
Toiminnan laajuus: Osuuskuntien kautta voitaisiin toteuttaa monenlaisia mahdollisia toimia. Näitä ovat 
sähköntuotanto, kaukolämpöpalvelut, jakelu/siirto, sähkökauppa, energiatehokkuuspalvelut tai jopa sähköinen 
liikkuvuus  (Caramizaru & Uihlein, 2019; Eichermüller et al., 2018; European Committee of the Regions et al., 
2018; Rescoop.eu, 2020; Yildiz et al., 2018a )  
 
Vapaus päästä sähkömarkkinoille: Suomen sähkömarkkinalaki toimii oppaana laadukkaan sähkön 
toimitusvarmuuden varmistamisessa järkevin hinnoin Suomessa, edistämällä taloudellista kilpailua, yhteistyötä 
ja tasapuolisia palvelumarkkinoita (TEM, 2004).  Sen avulla pienet sähköntuottajat voivat tuottaa ja myydä 
sähköä vähittäismarkkinoilla. Siirtomaksuja peritään sähkön rajat ylittävästä viennistä tai tuonnista Suomessa. 
Jakelumaksuja ja veroja sovelletaan jakelujärjestelmässä kulutettuun energiaan sekä itse kiinteistössä tuotettuun 
ja kulutettuun energiaan. Kantaverkkoon yhdistettyjen sähköhankkeisiin tarvitaan sähkömarkkinaviranomaisen 
lupa. Hakijoihin sovelletaan tiukkoja rajoituksia teknisen, taloudellisen ja organisatorisen valmiuksien 
näkökulmasta. Kolmannet osapuolet saavat myös rakentaa lisäjakeluverkkoja tai sisäisiä järjestelmiä 
jakeluverkonhaltijan vastuualueeseen kuuluville kiinteistöille, jos sen on tarkoitettu palvelemaan asiakkaita. 
Kolmansien osapuolten, kuten aggregaattorien, ESCO:jen kautta osuuskuntien kuluttajat voivat hyötyä 
kysyntäjoustosta ja osallistua suoraan sähkön tukkumarkkinoille. Aggregaattorit yhdistävät asiakkaiden 
tuottaman sähkön ja käyvät kauppaa heidän puolesta. Sen myötä jakeluverkon haltijat voivat käyttää 
kysyntäjouston verkon parempaan hallintaan. Myös siirtoverkon haltijat voi hyötyä yhteisön tarjoamista 
tasehallintapalveluista, josta yhteisö voisi saada lisätuloja. (REScoop.eu, 2021).  
 
Vapaus lähteä energiayhteisöstä: Osuuskunnat ovat vapaaehtoisjärjestöjä  (Rijpens et al., 2013) ja  jäsenet 
voivat lähteä energiayhteisöstä. Näissä tapauksissa heidän osuuksillaan osuuskunnassa käydään kauppaa 
(Schreuer & Weismeier-Sammer, 2010). Jäsenen lähtömenettelyyn tai asiakkaiden vaihtamiseen ei kuitenkaan 
sovelleta erityisiä ohjeita, eikä ole energiaosuuskunnasta eroamisesta erityistä sääntöä. 

4.14.3 Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet 

Tarkoitus: Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet (PPP = Public Private Partnership) ovat liittyneet 
liikeyrityksiin (Roberts et al., 2010), joiden tiedetään olevan voittoa tavoittelevia. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat kuitenkin puitteita, joissa julkinen ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä tietyn alueen 
taloudellisen kehityksen hyväksi (McQuaid, 2000). Partnerien tavoitteet voivat kuitenkin olla erilaiset, koska 
yksityisen tahon tavoite keskittyy voiton tuottamiseen ja julkisen sektorin tavoitteena on varmistaa sosiaalinen 
hyvinvointi (Raman, 2015; PPIAF, 2018). 
 
Syrjimätön, avoin ja vapaaehtoinen jäsenyys: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin kuuluu 
tyypillisesti yksityisen yrityksen ja julkisen tahon välinen yhteistyö (Raman, 2015). PPPP, eli Public-Private-
People Partnership -mallin muunnelma sisältää yksityishenkilön osallistumisen yksityishenkilön omistaman 
yrityksen, osuuskuntien, tai osakeyhtiöiden kautta (Sihombing et al., 2020). Tämä lisää pääomasijoituksia ja 
vähentää myös hankkeisiin liittyviä riskejä kunkin osallistuvan yhteisön osalta (Xue et al., 2021). Näissä 
malleissa tuottajakuluttajat pystyvät tuottamaan sähköä tiloissaan ja syöttämään ylimääräistä sähköä joko 
verkkoyhtiölle tai valitsemilleen sähköntoimittajille. Jälkimmäisessä tapauksessa jakelu- tai verkkoyhtiö on 
velvollinen toimittamaan itse tuottamansa sähkön verkkoa käyttäen. (Banet, 2019). Tätä voitaisiin verrata 
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kolmannen osapuolen kautta kierrätettäviin PPA-liiketoimintamalliin (PPA = Power Purchase Agreement, eli 
pitkäaikainen sähkönsopimus) (RES, 2019). Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat kuitenkin 
suurelta osin käsitteellinen kehys (B. Sihombing et ai., 2020),  eikä niillä ole erityistä jäsenvaatimuksiin ja 
osallistumiseen liittyvää rakennetta.  
 
Päätöksenteko ja valvonta: Kumppanuuksien hallinta vaihtelee kunkin kumppanin tekemien taloudellisten 
investointien sekä hankekehityksessä käytetyn lähestymistavan mukaan  (McQuaid, 2000; Roberts et al., 2010). 
Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen kuuluvissa sopimuksissa määritellään julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudessa (OECD, 2012) käytetty sääntelykehys. 

Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet voivat olla lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia järjestelyjä 
julkisten tai ihmisten omistamien yritysten välillä. Yksityiset yritykset otetaan tyypillisesti mukaan tarjoamaan 
teknistä asiantuntemusta, johon voi sisältyä myös hankkeiden rahoitusta (Pavlov et al., 2014; Tieva & Junnonen, 
2009). Rahoitus ja omistusoikeus voidaan siirtää jommallekummalle osallistujalle, mutta suurin osa hankkeisiin 
liittyvistä alkuperäisistä riskeistä ja vastuista on usein yksityisen yrityksen vastuulla ja julkinen sektori lieventää 
riskejä maksamalla suhteellisen vähemmän palvelumaksuja hankkeiden aikana, mutta siihen liittyy kuitenkin 
sääntelyyn liittyviä ja poliittisia riskejä (ECA, 2018; Tieva & Junnonen, 2009 ). OECD suosittelee, että julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hallinnon olisi oltava avointa ja tasapuolista (OECD), 2012). Koska 
yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia koskevat päätöksenteko- ja valvontaohjeet eivät ole yhtenäisiä, 
eivätkä ne välttämättä noudata sähködirektiivissä määriteltyjä ohjeita.  
 
Toimittajan vaihtaminen, jakeluverkonhaltijan vastuut ja verkkomaksuvelvoitteet: Julkisen ja yksityisen 
sektorin  kumppanuudet ovat yleensä kiinteitä, pitkäaikaisia sopimuksia, jotka voi olla suhteellisen 
joustamattomia (Gheewala, 2019; Tieva & Junnonen, 2009). Lyhytaikaisten sopimusten lisääminen helpottaa 
kilpailua pienempien yksityisten yritysten välillä (Pavlov et al., 2014). Sähköntoimittaja voi olla mahdollista 
vaihtaa tilanteissa, joissa yksityisen sektorin kumppanin kanssa ei ole tehty sopimusta sähkön toimittamisesta 
kotitalouksille vaan se osallistuu muihin palveluihin, kuten rahoitukseen, rakentamiseen, ylläpitoon, 
yhdistämiseen, energianhallintaan jne.. Tämä voi johtaa monimutkaisuuteen, koska suurin osa yksityisten 
toimijoiden tarjoamista palveluista, kuten energianhallinta ja kunnossapitoa voitaisiin pitää pilareina, jotka 
parantavat kuluttajien toimitusvarmuutta. Jos tämä on määräaikaista, perustelut mahdollisuudelle vaihtaa 
toimittajaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuskehyksen puitteissa heikkenevät vakavasti. 
Sähköjärjestelmän vastuulle ja verkkomaksuvelvoitteille ei ole olemassa erityisiä ohjeita. 
 
Toiminnan laajuus: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tehdään enimmäkseen rakennushankkeisiin, 
jotka liittyvät liikenteeseen, kunnallisiin rakennuksiin, julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, sairaaloihin ja 
viemärijärjestelmiin. Se voisi sisältää myös uusiutuvan energian täytäntöönpanon ja siihen liittyvät toimet  
(Gheewala, 2019; Pavlov et al., 2014). Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien mahdollistamalle 
toiminnan laajuudelle ei ole olemassa rajoituksia. 
 
Vapaus päästä kaikille sähkömarkkinoille: Koska julkisyhteisöt voivat vapaasti valita haluamansa yksityiset 
kumppanit rahoittamaan ja/tai kehittämään uusiutuva energia hankkeita, tämä tarkoittaa, että sähkömarkkinoille 
pääsyyn liittyville kumppanuusrakenteille ei ole erillisiä rajoituksia.  
 
Vapaus lähteä energiayhteisöstä: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyy usein sitovia pitkän 
aikavälin sitoumuksia osallistuvien yhteisöjen välillä, joka on yksi tämän rakenteen haitoista (PPIAF, 2018). 
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4.14.4 Voittoa tavoittelemattomat järjestöt  

Tarkoitus: Voittoa tavoittelemattomat, eli yleishyödylliset järjestöt ovat yrityksiä, jotka toimivat yhteiskunnan 
hyväksi. Yleinen uskomus on, että niitä ei ole tarkoitettu syntyneiden voittojen jakamiseen perustajille tai 
jäsenille. (Netzer, 2011; Van der Ploeg, 2009). 
 
Syrjimätön, avoin ja vapaaehtoinen jäsenyys: Voittoa tavoittelemattomat järjestöt sitouttavat ihmisiä 
toimintaansa ja johtamiseensa vapaaehtoisesti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että kansalaisjärjestöt eivät maksa 
palkkoja jäsenille tai muille työntekijöille, jotka tekevät vapaaehtoistyötä voittoa tavoittelemattomassa 
järjestössä, mutta edellytykset ovat vapaaehtoisia. Ne on luotu palvelemaan jäseniä, joilla on samanlaiset 
kiinnostuksen kohteet ja jotka tulevat yhteisön eri ryhmistä (Netzer, 2011; Van der Ploeg, 2009).  
 
Päätöksenteko ja valvonta: Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat itsenäisiä, itsehallinnollisia organisaatioita 
(Netzer, 2011) Kansalaisjärjestöjen päätöksenteko voi juontaa juurensa yhteisötalouden järjestelmistä tai 
liberaaleista järjestelmistä. Ensin mainitussa korostetaan demokraattista päätöksentekoa, kun taas demokraattista 
päätöksentekoa ei välttämättä sovelleta. (Van der Ploeg, 2009)  
 
Toimittajan vaihtaminen, jakeluverkonhaltijan vastuut ja verkkomaksuvelvoitteet: Voittoa 
tavoittelemattomilla järjestöillä voi olla niihin sopimusperusteisesti sidoksissa olevia sidosyhteisöjä  (Van der 
Ploeg, 2009). He voivat tehdä yhteistyötä projektin sponsorin tai kolmannen osapuolen kanssa, joka asentaa 
ja/tai omistaa aurinkosähköjärjestelmän (Roberts et al., 2010). Hallintoneuvoston jäsenet ovat yleensä ulkoisesti 
vastuussa kolmannelle osapuolelle, jos kansalliset koordinointitoimistot eivät noudata sopimuksessa tehtyjä 
velvoitteita (Van der Ploeg, 2009). Tämän seurauksena mahdollisuus vaihtaa energiantoimittajaa voi riippua 
tiukasti kolmannen osapuolen ja kansallisen koordinointitoimiston välillä tehdystä sopimuksesta.  
 
Toiminnan laajuus: Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat harjoittaa monenlaista toimintaa, joka on 
suunnattu ensisijaisesti yleisön hyväksi (Netzer, 2011). Voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä on Suomessa 
monenlaista toimintaa, ja ne ovat pääasiassa sosiaalisia ja yleisen edun mukaisia (Sherpa, 2020). Suomessa 
jokaisella on oikeus perustaa yhdistys ja suunnitella itsenäisesti toimintaansa ja sitä ohjaavia sääntöjä (Sherpa, 
2020). Tämä tarkoittaa, että Suomessa toimivat voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat harjoittaa energia 
toimintaa.  
 
Vapaus päästä sähkömarkkinoille: Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat vapaasti valita haluamansa 
yksityiset kumppanit, jotka voivat olla yhteenliittymiä tai muita energiapalveluyrityksiä rahoittamaan ja/tai 
kehittämään uusiutuvaa energiaa koskevaa hanketta. Tämä tarkoittaa, että sähkömarkkinoille pääsyyn liittyville 
kumppanuusrakenteille ei ole erillisiä rajoituksia.  
 
Vapaus lähteä energiayhteisöstä:  Voittoa tavoittelemattoman järjestön vapaaehtoinen rakenne tarkoittaa, että 
jäsenet eivät ole sidoksissa organisaatioon ja voivat itse asiassa lähteä haluamallaan tavalla (Reinklou & Rosén, 
2013). Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat yleensä erittäin riippuvaisia vapaaehtoisista, mikä tuo mukanaan 
merkittävää epävarmuutta niiden toiminnan tulevaisuuteen (Netzer, 2011). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
jäsenen eroaminen ei voisi johtaa verkkoon pääsyn menettämiseen, koska lähtöä varten ei ole selvää protokollaa. 
Jos esim. omistaja myy talonsa, joka on taloyhtiössä, jossa on aurinkosähköjärjestelmä, se tyypillisesti se 
tarkoittaa, että hän menettää myös pääsyn aurinkosähkön tuotantoon. 
 
Taulukossa 36 on yhteenveto eri järjestysmuotojen pääpiirteistä, verrattuna sähkömarkkinalaissa asetettujen 
kansalaisten energiayhteisöjen periaatteita. Keltainen pallo tarkoittaa rajoitettua yhteensopivuutta ja vihreä pallo 
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hyvää yhteensopivuutta. Kuten taulukosta käy ilmi, energiayhteisöjen toimintamuotona parhaiten käyvät 
osuuskunnat ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. 

Tauluko 36 Kylien olemassa olevien talojen energiantuotantopotentiaali. 

Periaatteet Kansalaisten energiayhteisöjen säännökset Osuus-
kunnat PPP 

Yleis-
hyödyllinen 

yhteisö 

Tarkoitus Taloudellisen hyödyn sijaan ympäristöön 
liittyvä, tai sosiaalinen tarkoitus     

Jäsenyys 
Perustuu avoimeen ja vapaaehtoiseen 
osallistumiseen. Oikeudenmukainen pääsy 
yhteisöön    

Päätöksenteko  
ja valvonta 

Päätös on jäsenillä, jotka eivät harjoita 
laajamittaista toimintaa ja joiden ensisijainen 
toiminta-ala ei ole energia    

Toimittajan 
vaihtaminen 

Kansalaisten energiayhteisöissä olisi oltava 
vapaus ja oikeus vaihtaa toimittajaa    

Toiminnan laajuus 
Kansalaisten energiayhteisöissä olisi voitava 
toteuttaa erilaisia energiatoimia jäsentensä 
hyväksi.    

Vapaus päästä 
sähkömarkkinoille 

Kansalaisten energiayhteisöjen olisi päästävä 
kaikille sähkömarkkinoille joko suoraan tai 
yhteenliittymän kautta    

Vapaus lähteä 
energiayhteisöstä 

Kansalaisten energiayhteisöjen jäsenten olisi 
voitava poistua vapaasta tahdosta 
menettämättä pääsyä yhteisön verkkoon.    

4.15 Kansalaisten energiayhteisöjen liiketoimintamallit 

Kansalaisten energiayhteisöjen liiketoimintamallit on luokiteltu kahteen pääluokkaan: Omistusmallit, joissa 
fokuksessa ovat rahoitus ja riskit ja Palvelumallit, jotka keskittyvät tuotteen tai palvelun tarjoamiseen 
loppukäyttäjälle ja joissa voi olla erilaisia toimintatapoja. Energiayhteisön näkökulmasta omistusmallit voidaan 
luokitella yhteisöomistusmalleihin ja kolmannen osapuolen palvelumalleihin.  

Yhteisön omistusmallien avulla eri yksilöt voivat yhdessä omistaa ja hallita hajautettuja energiavaroja 
pienemmillä investoinneilla. Tämä omistusmalli toteutetaan yleensä päätarkoituksena energian tuotanto ja se 
mahdollistaa, että paikalliset sidosryhmät säilyttävät suurimman osan yhteisöhankkeen hallinnasta (IRENA, 
2020).  Energian tuotannon lisäksi yhteisön omistajuusmalleissa voisi olla erilaisia vaihtoehtoja, kuten 
kaukolämpöjärjestelmät, energian varastointijärjestelmät, energiatehokkuusohjelmat, jne.   

Kolmannen osapuolen palvelumalleissa energiantarjoajat tyypillisesti myyvät tai vuokraavat 
aurinkosähköjärjestelmiä vastineeksi maksuista, säilyttäen samalla aurinkosähkötuotteiden omistuksen. 
Kolmannen osapuolen palvelu tai tulorahoitus -mallit auttavat tarjoamaan uusiutuvan energian saatavuuden sekä 
palvelemattomille että alipalvelluille kuluttajille. Ne mahdollistavat myös hajautettujen energiavarojen 
levinneisyyden lisäämisen ja auttavat parantamaan aurinkoenergian saatavuutta yhteisöissä, joissa on merkittävä 
aurinkoenergiapotentiaali ja jotka tarvitsevat puhtaasta energiasta tai joilla on muuten rajallinen energialähteisiin. 
(IRENA, 2020). Erilaisia lähestymistapoja sekä omistajuus- että palvelumalleista yhdistetään yleensä 
hybridimalleiksi. Seuraavassa esitetään energiayhteisöjen liiketoimintamalleja, joita tällä hetkellä toteutetaan 
maailmanlaajuisesti aurinkosähköyhteisöjen yhteydessä. 



130 

4.16 Kattoasenteisten aurinkosähkön perustuvien energiayhtiöiden liiketoimintamallit 

Tässä segmentissä luetellut Rooftop PV Energy Communities:in liiketoimintamallit selittävät tarkemmin 
erilaisia malleja, joita käytetään energiayhteisöjen mahdollisissa oikeudellisissa rakenteissa. Tyypillisiä 
kattomalleja ovat yhteisön omistama malli, liisaus, PPA -ostosopimukset ja katon vuokrausmalli.  

4.16.1 Yhteisön omistamat aurinkoenergiajärjestelmät  

Yhteisön aurinkoenergia tarjoaa puitteet energia-alan jälleenrakentamiselle yhdistämällä ryhmän omistajuuden, 
hiilineutraalisuuden motivaation, mittakaavaedut hankinnoille ja jatkuvat teknologiset parannukset (McCoy et 
al., 2021). Yhteisön omistamissa aurinkoenergialiiketoimintamalleissa asiakkaat ostavat aurinkosähkö-
järjestelmiä energiapalveluyrityksiltä omaa tuotantoa varten (Cai et al., 2019). Asiakkaat voivat asentaa, käyttää 
ja ylläpitää näitä järjestelmiä tai jopa delegoida ne kokonaan energiapalveluyritykselle ”avaimet käteen” -
ratkaisun tarjoamiseksi (Bankel & Mignon, 2022). Tähän malliin osallistuvilla asiakkailla on tyypillisesti korkea 
maksukapasiteetti ja riittävästi kattotilaa aurinkoenergian tuotantoon (Cai et ai., 2019). 

Kuva 119. Yhteisön omistama aurinkosähköjärjestelmä.  

Yhteisön aurinkoenergiajärjestelmät voivat olla verkon ulkopuolella, mutta useimmiten ovat yleensä verkkoon 
yhdistettyjä. Yhteisö voi myös ostaa kunnossapitopalveluja energiayhtiöltä (Kuva 119). Laitos auttaa jakamaan 
sähköä asiakkaan mittariin ja asiakkaat voivat valita haluamansa energiantoimittajan (McCoy et al., 2021). 
Mukana olevat asiakkaat saavat yleensä maksun tai hyvityksen suhteessa heidän panokseensa ja 
aurinkoprojektin tuottaman aurinkoenergian määrään (Roberts et al., 2010).  Yhteisön omistamia aurinkomalleja 
voitaisiin tukea myös avustuksina ja lahjoittajien lahjoituksina voittoa tavoittelemattoman järjestön kautta. 
Lahjoittajat voivat tyypillisesti vastineeksi saada verovähennyksiä maksuosuudestaan ja joissakin tapauksissa 
jakaa aurinkoprojektin tuottamasta energiasta  (Roberts et al., 2010),  mutta voittoa tavoittelematon järjestö itse 
ei välttämättä hyödy verokannustimista, koska voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät yleensä ole velvollisia 
maksamaan veroja kuten tyypilliset yritykset (Roberts et al.,  2010) (McCoy et ai., 2021) . Yhteisön 
aurinkoenergian etuja ovat suurempi joustavuus, paikallinen talouskehitys, alhaisemmat sähkökustannukset, 
kestävyyden parannukset ja oikeudenmukaiset tulokset (EPA, 2016).  Joitakin esteitä yhteisön omistamalle 
aurinkoenergialle osallistumiselle ovat pääoman tai luoton saatavuuden puute, asuinpaikan omistaminen ja 
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kiinteistöjen tekninen soveltumattomuus  (EPA, 2016),  mutta yhteisön omistamien aurinkomallien avulla 
oikeudenmukaisia tuloksia voitaisiin tukea laajentamalla yhteisön pääsyä pienituloisiin kotitalouksiin  (EPA, 
2016) (McCoy et ai., 2021) . Tämän toteuttamiseksi on suositeltavaa, että pienituloisten kotitalouksien 
osallistumiselle asetetaan vähimmäiskiintiö ohjelman suunnitteluvaiheesta lähtien (McCoy et ai., 2021). 
Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ei myönnä tukea tällä hetkellä aurinkopaneeleihin tehtäviin 
asuntokiinteistöinvestointeihin (Business Finland, 2022), mutta tulevaisuudessa voi tulla kuluttajainvestointeja 
tukevaa lainsäädäntöä, joka voisi lisätä aurinkoenergian käyttöönottoa kuluttajatasolla. 

4.16.2 Leasing -sopimus 

Tässä mallissa asunnonomistaja tekee liisaus -sopimuksen sen sijaan, että ostaisi aurinkosähköjärjestelmän. 
Kolmas osapuoli omistaa ja asentaa aurinkosähköjärjestelmää asiakkaan kiinteistössä ja saa kuukausittaisen 
vuokramaksun tietyn ajan kuluessa. (Coughlin & Cory, 2014; Tongsopit et al., 2016).  

Kuva 120. Leasing malli.  

 
Yhdysvalloissa suositut leasing-mallit eivät vaatii käsirahan ja ovat pitkäaikaisia sopimuksia. Tarjolla on 
vaihtoehtoja vuokrasopimuksen jatkamiseksi, aurinkopaneelijärjestelmän ostamiseksi tai sen poistamiseksi 
sopimuksen lopussa  (Coughlin & Cory, 2014; IRENA, 2019). Asiakkaille voidaan antaa mahdollisuus maksaa 
käsiraha, joka vähentää kuukausittaisia vuokramaksuja. Vuokrasopimuksiin voi liittyä myös käyttö- ja 
huoltopalveluja, mukaan lukien invertterien vaihdot, jotka ovat houkuttelevia avaimet käteen -ratkaisuja 
mahdollisille aurinkosähköjärjestelmän omistajille. On myös mahdollista, että asunnonomistaja on vastuussa 
järjestelmän ylläpidosta. Asiakkaalla on mahdollisuus kuluttaa sähköä itse tai myydä verkkoon (Kuva 120). 
Leasing-maksuja sovelletaan kuitenkin, vaikka aurinkopaneelit eivät tuottaisi tuloja. Leasing-sopimuksiin 
tavallisesti liittyy kolme sopimusta, joihin sisältyy kattoliittymäsopimus, leasing-sopimus ja huoltosopimus 
(Coughlin & Cory, 2014; Dunlop & Roesch, 2020).  

Leasing -mallin etuna on, että ylläpiton voidaan ulkoistaa, mikä tekee siitä vaivattomaksi. Se palvelee myös 
erityisesti asiakkaita, joilla ei ole käteistä maksaakseen aurinkosähköjärjestelmä (Coughlin & Cory, 2014), mutta 
antaa heille mahdollisuuden silti säästää ilman alkuperäisiä taloudellisia sitoumuksia (Dunlop & Roesch, 2020). 
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Kolmannen osapuolen rahoittajat pystyvät myös hyödyntämään verohyvityksiä (Coughlin & Cory, 2014). 
Haittapuolena on, että järjestely voi monimutkaistua, kun vuokralainen/asunnonomistaja päättää vaihtaa kotia ja 
siirtää vuokrasopimuksen seuraavalle asukkaalle (Dunlop & Roesch, 2020). Malli ei myöskään välttämättä ole 
toistettavissa kaikissa paikoissa, koska eri paikoissa voi olla erilaisia määräyksiä (Dunlop & Roesch, 2020). 
Toinen mahdollinen ongelma vuokramallissa voi olla, kun ilmenee järjestelmävaurioita ja on päätettävää, kuka 
on vastuussa.  

Suomessa ei ole erityisesti leasingia koskevaa lainsäädäntöä, ja leasingsopimukset vaihtelevat yleensä 
merkittävästi. Yrityssaneerauslaissa tunnustetaan vuokrasopimukset ja annetaan ohjeita vuokralle ottajan 
mahdollisista ennenaikaisista irtisanomisista, mikä voi aiheuttaa merkittäviä tappioita alullepanijalle 
(Oikeusministeriö, 2007). Leasing-järjestelmä voi olla rahoitusleasing, käyttöleasing tai palveluleasing (Fondia, 
2022). Rahoitusleasingiin osallistuu kolme osapuolta: myyjä, rahoitusyhtiö (vuokralleantaja) ja sitten 
vuokralleottaja. Rahoitusyhtiö ostaa omaisuuserän tyypillisesti myyjältä ja vuokraa sen vuokralleottajan 
käyttöön määräajaksi. Käyttöleasingiin kuuluu kaksi osapuolta yleensä myyjän ja käyttäjän välillä. Myyjä tekee 
leasing-sopimuksen suoraan käyttäjän kanssa. Palveluleasingmalleihin kuuluvat vuokrakohteiden korjaukset ja 
huollot. (Fondia, 2022) On huomattava, että eri kaupungeilla ja kunnilla voi myös olla erilaisia aurinkovoimaloja 
koskevia lupavaatimuksia, mikä voi lisätä vaikeuksia käyttää tätä liiketoimintamallia joillakin alueilla. 
Aurinkoleasingjärjestelmät eivät ole yleisiä Suomessa, ja aiemmissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että tämä 
malli ei välttämättä sovellu Suomen markkinoille, koska aurinkosähköalan vakiintuneet yritykset eivät tarjoa 
leasing-järjestelmiä suhteellisen alhaisten sähkökustannusten, alhaisten korkojen, vaihtelevien aurinkoisuuden 
ja riittämättömien ympäristöpaineiden vuoksi. (Nyberg,  2016) EU:n nykyisessä lainsäädäntökehyksessä otetaan 
kuitenkin huomioon energia-alaan liittyvä poliittinen ja sosioekonominen ilmapiiri, mikä voi herättää uusia 
keskusteluja siitä, voisiko aurinkoenergian vuokraus olla toteutettavissa sekä kehittäjille että energiayhteisöille. 

4.16.3 Aurinkosähkön ostosopimukset (PPA) 

Power Purchase Agreement (PPA) sähkönhankintasopimuksissa sähkönkuluttaja tekee sähköntoimittajan kanssa 
sopimuksen sähkön toimituksesta, joka on yleensä pitkäaikaista (5-20 vuotta) ja määrittää vähimmäismäärän 
syötettävää virtaa vuodessa. Sähköntoimittaja tai -operaattori tekee myös sopimuksia ylläpidosta ja huollosta 
palveluntarjoajan, rakennuspalvelujen tarjoajan, rahoittajien sekä sähkölaitoksen kanssa ylijäämäsähkön 
viemiseksi verkkoon yleensä syöttötariffia vastaan PPA-malleissa kuluttaja suostuu isännöimään järjestelmää 
katollaan ja ostamaan myös kaiken järjestelmän tuottaman sähkön pidemmällä aikavälillä (Kuva 121).  (Dunlop 
& Roesch, 2020). 

Asunnonomistajat suostuvat ostamaan sähköä PPA-palveluntarjoajilta tuotantolaitteiden vuokraamisen 
sijaan, kolmas osapuoli säilyttää paneelien omistuksen ja pystyy hyödyntämään veroetuja, jotka tulevat 
aurinkosähköjärjestelmien ostamisen mukana muilta kuin yksityisasiakkailta (Coughlin & Cory, 2014). PPA-
hinta voidaan vahvistaa sopimuksen keston ajaksi tai dynaamiseksi tehokkuuden menetyksen, inflaation, 
ylläpito- ja huoltokustannusten ja sähkön odotettujen hintojen nousun huomioon ottamiseksi (EPA, 2021).  PPA:t 
voivat yleensä olla fyysisiä tai synteettisiä (RES, 2019). Fyysisissä PPA-sopimuksissa projekti voi sijaita 
asiakkaan tiloissa tai toimipaikan ulkopuolella, kun verkkoa käytetään vientiin tehoon (EPA, 2021), sähkö 
toimitetaan kuluttajalle suoraan myyjältä tai siirtoyhtiön kautta (DENA, 2019; RES, 2019). Fyysiset PPA:t voivat 
olla suoria tai kolmannen osapuolen kautta järjestettyjä (ns. sleeved PPA). Suorat fyysiset PPA:t ovat 
kaksisuuntaisia sopimuksia tuottajan ja ostajan välillä, ne edellyttävät tyypillisesti läheisyyttä tuottavien ja 
kuluttavien laitosten välillä. Suorissa fyysisissä PPA-sopimuksissa on kuitenkin mahdollisuuksia ottaa mukaan 
BRP, jotta ylijäämäsähköä voidaan myydä myyjältä verkkoon (DENA, 2019), ja on olemassa mahdollisuuksia 
toimittaa sähköä toimipaikan ulkopuolisista paikoista suoran järjestelyn rakenteen mukaisesti, mutta siirto- ja 
jakelumaksuja sovelletaan. (DENA, 2019) 
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Kuva 121. Pitkäaikainen sähkösopimus (Power Purchase Agreement – PPA)  

 
Kolmannen osapuolen ”sleeved” PPA-sopimukset on rakennettu kolmisuuntaiseksi sopimukseksi 

sähkölaitoksen, tuottajan ja sähkön ostajan välillä (Kuva 122). Tässä tapauksessa esim. siirtoyhtiö tekee 
sopimuksen sähkön myyjän kanssa hallitakseen ylijäämäsähköä, vastineeksi hallinnon kuluista (sleeved-fee), 
jnka maksaa kuluttaja (RES,  2019; WBCSD, 2018). Kuluttajaa tekee myös sopimuksen sähkön myyjän kanssa 
sähkön toimittamisesta (DENA, 2019; WBCSD, 2018). Nämä ”sleeved PPA” -mallit ovat yleisempiä 
Euroopassa kuin Yhdysvalloissa (DENA, 2019).  

Kuva 122. Solar sleeved PPA-sopimukset.  
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Hihallisten PPA-sopimusten tapauksessa sähköyhtiö hallinnoi sähkön toimitusta kuluttajalle  (RES, 2019) 
ja huolehti tehon tasapainosta (DENA, 2019). Tästä syystä nämä kolmannen osapuolen kautta kierrettävät 
pitkäaikaiset sähkönhankintasopimukset voisivat sisältää osapuolia eri jakeluverkkojen alueilla tai eri 
jäsenmaissa (DENA, 2019).  

Ns. synteettiset PPA:t, jotka tunnetaan myös yleisesti nimellä taloudelliset tai virtuaaliset PPA:t (DENA, 
2019; EPA, 2021; RES, 2019), eivät sisällä fyysistä sähkön siirtoa myyjältä ostajalle (RES, 2019). Se on sähkön 
tuottajan ja ostajan välinen sopimus (DENA, 2019), jonka avulla molemmat osapuolet voivat suojautua sähkön 
hinnan vaihteluilta (EPA, 2021). Tuottaja/myyjä myy sähköä ostajalle tukkumarkkinahintaan yleensä 
suoramarkkinoijan avulla (DENA, 2019). Sähkön myyjä ja ostaja voivat halutessaan olla yhteydessä eri verkko-
operaattoreihin (WBCSD, 2018). Toteutushinnasta sopivat sekä sähkön myyjä että ostaja (EPA, 2021) (DENA, 
2019), ja aina kun tukkumarkkinahinta on tämän toteutushinnan yläpuolella, myyjä kompensoi erotuksen, 
päinvastoin tapahtuu, kun tukkumarkkinahinta on alle sähkön toteutushinnan. Suojausprosessi voi olla 
epätäydellinen tapauksissa, joissa myyjä ja ostaja käyttävät eri tukkumarkkinoita (DENA, 2019) 

Suomessa PPA-markkinat ovat suhteellisen alikehittyneet esim. Ruotsi ja Norja verrattuna (DLA Piper, 
2020). Niitä pidetään työkaluina, joita suuret yritykset käyttävät suojautuakseen tukkumarkkinoiden 
hintavaihteluilta (Nordpool; DLA Piper, 2020). Kansalliset sääntelyviranomaiset sallivat suorat, ”sleeved” ja 
taloudelliset PPA-sopimukset eri hinta-alueiden tai eri maiden välillä. Suora PPA-myynti ei tarvitse erityistä 
lisensointia (DLA Piper, 2020). Harvat päätetyt PPA:t ovat perustuneet ota tai maksa -periaatteeseen 
kiinteävolyymisten PPA-sopimusten sijaan, ja tasehallintavastuut riippuvat tyypillisesti PPA-tyypistä (DLA 
Piper, 2020). Ota tai maksa -rakenteet takaavat myyjien tulot, koska ostaja on velvollinen maksamaan sovitut 
määrät sovitun hinnoittelujärjestelmän mukaisesti riippumatta siitä, kuluttaako sähköä vai ei (Ehanmo, 2021). 
Kiinteä volyymirakenne velvoittaa toimittajan toimittamaan sovitun määrän sähköä sopimuskauden aikana  
(Argent, 2020),  tämä määrä lasketaan tuotantoteknologian ennustetun tuotannon perusteella (Argent, 2020) . 
Jos toimittajapuolella on puutteita, toimittajan on täydennettävä sitä ostamalla markkinoilta (Argent, 2020). 
Fyysisissä PPA-sopimuksissa käytetään useimmiten samoja tasevastaavia, kun taas synteettisissä PPA-
sopimuksissa sekä sähkön oston että tuotannon puolella on eri tasehallintavastuut (DLA Piper, 2020). Euroopan 
PPA-markkinoita hallitsee enemmän tuulienergia kuin aurinkoenergiaratkaisut (Baker & McKenzie, 2018). 

4.16.4 Katon vuokrausmalli 

Tässä mallissa kolmas osapuoli asentaa ja säilyttää omistusoikeuden aurinkosähköjärjestelmään, jota käytetään 
sähkön tuottamiseen asiakkaan kiinteistön katolla (Kuva 123), ilman asiakkaalle aiheutuvia 
etukäteiskustannuksia, tai käyttö- ja huoltotoimia (Beagle et al., 2019; Solareff, 2018). Energia yhtiö maksaa 
asiakkaalle sovitun vuokran asiakkaan tiloista, sekä mittarin käytöstä, jotta tuotettua sähköä voidaan myydä 
verkkoon (Arora et al., 2016; Solareff, 2018). Asiakkaalle voidaan myös kompensoida vähennys sähkölaskusta, 
koska hän antaa energiayhtiön käyttää kattoa (Beagle et al., 2019). Etuna energiayhtiölle on, että he voivat 
toteuttaa hiilineutraalisuus toimea yhteiskuntavastuuohjelmiinsa mukaisesti (Alhaj, 2017). Teknisestä 
näkökulmasta he voivat myös valita katot, jotka ovat parhaiten suuntautuneita aurinkoenergian tuotantoon. 
Sähköyhtiöt voivat myös käyttää tätä mahdollisuutta vähentääkseen huippukuormitusta (Beagle et ai., 2019), 
mutta ne kantavat lähes kaikki projektiin liittyvät investointiriskit (PWC, 2017). Asiakkaan etuna on, että hän 
kantaa vain vähän tai ei ollenkaan riskejä ja hyötyy antamalla energiayhtiön käyttää kattoaan. Jos paneeli 
vahingoittaa asiakkaan kattoa, korjaukset ovat energiayhtiön vastuulla (Alhaj, 2017). 
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Kuva 123. Katon vuokrausmalli. 

Valtion kannustimien, kuten syöttötariffien, puuttuminen tietyissä paikoissa on estänyt yksityisiä 
investointeja tähän malliin (Alhaj, 2017). Tutkimusten perusteella tätä mallia ei tällä hetkellä toteuteta Suomessa, 
mutta niitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Alankomaissa, jossa energiayhtiöt 
vuokraavat kattoja ja antavat vuokralle liisauksesta kiinnostuneille tahoille.  
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5 Yhteenveto 

Rovaniemen kylien rakennettu kulttuuriympäristö 

SINNI-hankkeen taustalla oli kysymys, mihin muihin käyttöihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin 
rakennuskanta voisi soveltua. Projektissa pohdittiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Rovaniemen kylien 
rakennetulle kulttuuriympäristölle. Jos kyläryhmille, kylille ja pihapiireille voidaan löytää uusia toimintoja, 
rakennuskannan ei tarvitse tuhoutua käyttämättömänä. SINNI-hanke ehdottaa kylien kiinteistöjä ja pihapiirejä 
tarkasteltavaksi kokonaisuuksina, jotka voisivat osallistua sähkömarkkinoille aurinkoenergiaa tuottamalla.  

Projektissa on todettu, että Rovaniemen kylillä on useita positiivisia ominaisuuksia; 
• kylien pihapiirit sijaitsevat pienilmastollisesti hyvillä paikoilla; 
• pihapiirit ovat avoimissa maisematiloissa; 
• kylät sijaitsevat kantateiden varsilla ja ovat siten hyvin saavutettavissa; 
• kylät sijaitsevat kantaverkon sekä sähkönjakeluverkoston lähituntumassa. 

Sosiaalisesta näkökulmasta kyläyhteisöt toimivat aktiivisesti ja alueella on kiinnostusta saada pihapiirien 
rakennukset tuottavampaan käyttöön. Samanaikaisesti hajautettuja energiamuotoja kehitetään: tekniset 
innovaatiot ovat kehittyneet, materiaalit parantuneet, ja uusia tuotteita tulee markkinoille koko ajan lisää.  

Paikkatietoanalyysi 

Paikkatietoanalyysi keskittyi tutkimusalueen kylien tarkasteluun niiden maantieteellisen sijainnin ja 
väestökehityksen perusteella sekä tuottamaan sää- ja ilmasto-oloihin liittyvää tietoa aurinkoenergian 
tuotantopotentiaaliin liittyen. Paikkatietoanalytiikka suoritettiin YKR-ruutujen avulla. Työpaketissa selvitettiin 
ensin Rovaniemen alueen väestötrendejä ja väestönmuutosta vuosina 1980–2021. Kyläryhmien väestön 
suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pääasiassa jo ennen 2000-lukua. Kyläryhmän 1 väestö on kasvanut 1980-
luvulta lähtien, kun taas kyläryhmän 2 väestö on vähentynyt, mutta muutostrendi pysähtyi 2010-luvulla. 
Kyläryhmän 3 väestössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia tarkastelujakson aikana. 

Työpaketin toisena keskeisenä tavoitteena oli tuottaa sää- ja ilmasto-oloihin liittyvää taustatietoa, kuten 
lämpötilan ja lumensyvyyden päivittäisiä keskiarvoja, joka mahdollistaa aurinkoenergian tuotantopotentiaalin 
arvioimisen tutkimusalueen kyläryhmissä. Auringon kokonaissäteilyn kehitystrendi on ollut kasvava 
vertailujaksolla 1991–2020. Trenditarkastelun perusteella auringon säteilymäärä oli vertailukauden lopussa noin 
7 % suurempi kuin vertailukauden alussa. Aurinkoenergia tuotannon kannalta kevät (helmi-huhtikuu) on 
vuodenajoista kiinnostavin, minkä vuoksi kyseiseen vuodenaikaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Kevään 
säteilymäärä vaikutti olleen kasvussa tarkastelujakson aikana jopa suhteellisesti voimakkaammin kuin koko 
vuoden tasolla. Trendin osoittama ero vertailukauden alun ja lopun välillä on noin 16 %.  

Lämpötila-aineiston avulla pyrittiin tunnistamaan ajanjaksoja, jolloin lämpötila pysyisi nollan yläpuolella 
niin pitkään, että katoilla oleva lumi putoaisi pois aurinkopaneelien päältä. Aineistojen mukaan viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana kevään ajan keskilämpötilat vaikuttavat olevan vähäisessä nousussa, mikä 
saattaa mahdollistaa lumen sulamisen entistä aikaisemmin keväällä. Tarkastelujakson aikana Rovaniemen alueen 
keskilämpötila on noussut nollan yläpuolelle keskimäärin huhtikuun puolivälissä. 

Lumensyvyyden keskiarvot on laskettu koko Rovaniemen alueen 10 km × 10 km hilamallinnuspisteistä. 
Lumensyvyydessä on kuitenkin todellisuudessa paljon paikallista vaihtelua, lumen kasaantumiseen ja 
sulamiseen vaikuttavat mikroilmastolliset tekijät, joita Ilmatieteen laitoksen malleissa ei ole huomioitu.  
Hankkeen kannalta oli kiinnostavaa, milloin lumi sulaisi katoilla olevien aurinkopaneelien päältä. Lunta on 
tarkastelujakson perusteella Rovaniemellä eniten maalis-huhtikuussa ja se sulaa huhti-toukokuun aikana varsin 
nopeasti pois. Keskimäärin lumipeitteen paksuus vähenee alle kymmeneen senttimetriin toukokuun toisen viikon 
aikana koko Rovaniemen alueella. 
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Tutkittavaksi valitut Rovaniemen kylät 

Energiantuotantoon parhaiten soveltuvia kyliä on valittu yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tutkimuksen 
pohjalta. Maaston muodot, kantateiden ja jokien uoman suunta saattaa vaikuttaa siihen, miten rakennukset 
sijoitellaan. Apurakennukset usein sijoittuvat 90 asteen kulmaan päärakennukseen verrattuna. Analyysin 
tuloksena oli todettu, että Sinettä, Vanttauskoski ja Vikajärvi, jotka soveltuivat parhaiten pilottikohteiksi. 
Rovaniemen kylien alueella on kuitenkin paljon muitakin potentiaalisia energiayhteisöjen sijaintipaikkoja. 

Kylissä on yleistä sähkölämmitys, jonka takia sähkön kulutus on suuri (Kuva 124), joten sekä kylien 
asukkaat, että alueen sähköyhtiöt kiinnostuvat uusiutuvan sähkön tuotannosta. Suurin osa kattoja tutkitulla 
alueella ovat peltikattoja (Kuva 125), joka soveltuvat parhaiten aurinkopaneeliasennukseen, joka tukee katolle 
asennettujen aurinkosähköjärjestelmiä. 

 

Kuva 124. Kylien sähkönkulutus  

 

Kuva 125. Kattotyypit kyläryhmissä 
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Kylien energiatuotantopotentiaali 

Taulukko 36 esittää yhteenvedon tarkasteltujen kylien aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. Kaikissa kylissä 
yli puolet nykyisistä rakennuksista soveltuvat aurinkoenergian tuotantoon. Aurinkoenergian tuotantopotentiaali 
kolmen kylän nykyisellä rakennuskannalla on yhteensä 1,26 GWh.  

Tauluko 36 Kylien olemassa olevien talojen energiantuotantopotentiaali. 

 Sinettä Vanttauskoski Vikajärvi Yhteensä 
Talojen määrä 269 214 187 670 
Tuotantoon soveltuvia taloja 150 107 105 362 
Optimaalisesti suuntautuneet % 56 % 50 % 56 %  
Kokonaistuotantopotentiaali (MWh/v) 627,84 316,57 317,84 1262,25 
Kuva 126 
TP2:n tutkimuksen mukaan kolmessa kyläryhmässä on 1 363 hyvin suuntautuneita kattoja, joiden 
paneeliasennuksen soveltava kattomäärä on 160 777 m2. TP4:sen on mallinnettu yhteensä 12 393 m2 
paneelialoja, joiden yhteenlaskettu tuotantopotentiaali on 1,26 GWh. Karkeasti laskettuna, kolmen kyläryhmän 
tuotantopotentiaali olisi yli 16 GWh vuodessa. Vertailuna Petäjäkosken vesivoimalan vuosituotanto on 687 GWh 
ja Neven kaukolämpötuotanto 473 GWh. Tätä kokoa virtuaalivoimalaksi ei ehkä voisi kutsua, mutta 
tuotantopotentiaali on silti huomattava. Kuva 126 havainnollistetaan aurinkosähkön potentiaalin suhteessa 
sähkön kulutukseen.  
 
 

 

Kuva 126. Aurinkosähkön tuotantopotentiaali verrattuna kulutukseen.  
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Koska lämmitykseen kulutetaan paljon sähköä, vuoden tasolla kylät voivat tyydyttää vain 8–18 % 
sähköntarpeitaan. Muun sähkönkulutuksen näkökulmasta kuitenkin aurinkosähkö voisi kattaa lähes 60 % sähkön 
kulutuksesta, kuten Kuvassa 126 esitetään.  

Tyhjien tonttien energiatuotantopotentiaali 

On todettu, että suurimmalle osalle tyhjistä tonteista voi rakentaa hyvin suunnattuja taloja. Taulukko 37 esittää 
kolmen kylän tyhjien tonttien energiantuotantopotentiaalin. Kuten taulukosta käy ilmi, yli 77 %:lle voi rakentaa 
optimaalisesti suuntautuneita taloja. Jos kuitenkin kaikki tulevat talot voisi suunnata parhaaseen suuntaan, 
energiantuotantopotentiaali voisi edelleen kasvaa 30 %. Tämä osoittaa hyvän suuntautumisen merkitystä. 

Tauluko 37 Kylien tyhjien tonttien energiantuotantopotentiaali. 

Kyläryhmät Tyhjät tontit Optimaalisesti 
suuntautuneet 

120-180° 
(% kaikista) 

Tyhjille tonteille 
rakennettavien 

talojen tuotanto-
potentiaali (GWh/v) 

Jos kaikki tulevat 
talot olisi suunnattu 

optimaalisesti 
(GWh/v) 

Sinettä 172 149 (86,6 %) 1,07 1,22 
Vanttauskoski 97 80 (82,5 %) 0,57 0,72 
Vikajärvi 221 150 (67,8 %) 1,04 1,564 
Yhteensä 490 379 (77,4 %) 2,68 3,504 
 
 
Kuva 127 esitetään yhteenveto olemassa olevien ja tulevien tonttien parhaasta tuotantopotentiaalista 
kuukausittain. 
 
 
 
 

Kuva 127. Aurinkosähkön tuotantopotentiaali kuukausittain.  
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Kuten Kuva 113 on todettu, vuositasolla tämä voisi kattaa neljäsosan kylien energiatarpeita ja kesäkuukausina 
jopa puolet. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että tulevat talot ja katot rakennetaan huomioiden 
aurinkoenergian potentiaalin optimointia. 

Maa-asennus vs. kattoasennus, vertailu 

Projektissa on myös pohdittu pihapiirien ja peltotilojen potentiaalin aurinkoenergian tuotannossa. On todettu, 
että soveltuvia alueita kolmessa kyläryhmässä on noin 5,5 miljoona m2. Katto ja maa-asennuksissa on 
merkittäviä eroja. Kattoasennuksessa paneelin kaltevuus seuraa katon kaltevuutta, joka ei ole optimaalista. Sen 
sijaan maa-asennuksessa paneelit voi sijoittaa juuri oikeaan kaltevuuteen. Kattojen tapauksessa kuitenkin on 
vain vähän varjostusta ja hyvällä suunnitelmalla voi saavuttaa, että varjostusta ei olisi lainkaan. Maa-
asennuksessa sen sijaan koska paneelit asennetaan korkeille palkeille riveittäin, varjostusta esiintyy erityisesti, 
kun auringon säteilykulma on matala. Taulukko 38 esittää mallinnuksen tuloksia ja vertailua paneelien tuotosta 
eri asennuksissa. Paneelien nimellisteho on 285 Wp ja paino 18,2 kg. 

Tauluko 38 Vertailu eri paneeliasennusten tuotantotietoja. 

 

Paneelien 
määrä 

Tuotanto-
kapasiteetti 

(kWp) 

Energian 
tuotanto 
(kWh) 

Tuotto 
(kWh/kWp) 

Varjostus-
menekki % 

Tuotto/ 
paneeli 

(kWh/v) 
Sinettä katot 
(Olemassa olevat) 

5 579 1 578,03 1 174 973,07 760,40 0,44 466,01 

Sinettä katot  
(Tulevat katot) 

5 368 1 529,88 1 191 702,82 778,95 0 473,46 

Sinettä maa-asennus 
750 213,75 162 239,45 759,01 1,07 500 

Vikajärvi maa-
asennus 

553 157,6 123 284,24 782,24 2,93 491,36 

 

Kuten taulukosta 38 käy ilmi, yleisesti maa-asennuksessa paneeleista saa enemmän irti, vaikka varjostusta 
esiintyykin. On huomioitava kuitenkin, että maa-asennuksessa investointi on suurempi telineiden ja muiden 
asennuskulujen johdosta. 

Seinäasennus 

Suomessa pimeä talvi ja lumi vaikuttaa negatiivisesti katolle asennettuihin aurinkopaneeleihin 36 % vuodessa. 
Näistä pahimmat ovat kevättalven kuukaudet (maalis-huhtikuu), silloin kun aurinkopotentiaali on erittäin hyvä, 
mutta paneelit saattavat olla lumen peitossa. Tästä syystä on mielenkiintoista harkita seinäasennuksia. 
Seinäasetuksen kokemusten mukaan lumisena kevättalvena on paras aurinkoenergian tuotantopotentiaali. 
Auringon tulokulma on alhainen, jolloin vertikaalinen asennus on ideaalinen. Esimerkiksi Oulussa on huomattu, 
että maalis-huhtikuussa seinälle asennetut paneelit tuottavat 28,5 % enemmän sähköä, kun katolle asennetut 
kallistetut paneelit, johtuen siitä, että seinäasennuksissa lumen kasaantuminen ei ole ongelmana. Lisäksi lumesta 
heijastumisella on positiivinen vaikutus (Shekar et al. 2023). Tämä kuitenkin päätee vain maalis-huhtikuussa, 
koko vuoden tasolla kallistetut aurinkopaneelit tuottavat 9 % enemmän sähköä. On kuitenkin muistettavaa, että 
kevättalven aikana myös varjot ovat pidemmät, joten maaston varjostuspotentiaali on erittäin suuri. Tästä syystä 
seinäasennuksia on tarkoin harkittava ja on suositeltavana ainoastaan, jos katto- tai maa-asennus ei voi tulla 
kyseeseen ja on varmistettava, ettei varjostustekijöitä ole. 
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Aurinkoenergiajärjestelmien kannattavuus 

Aurinkosähkön kannattavuutta arvioitiin käyttäen optimaalisesti suuntautuneita omakotitaloja, joiden suunta on 
172° pohjoisesta. Aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukseksi 25 vuoden eliniän aikana (investointi, 
korot, ylläpito, invertterin vaihto) ovat noin 15 000 euroa. Verratessa tätä sähkön hintaan saman periodin aikana, 
kustannussäästö on noin 46 %. Tämän mukaan aurinkosähköinvestointi voitaisiin maksaa kokonaisuudessaan 
19 vuodessa. Tätä kuitenkin laskettu projektin aikana 3,91 c/kWh sähkön hinnalla, joka on Nordpoolin hintojen 
keskiarvo vuosina 2007–2021. Raportin viimeistelyn aikana syksyllä 2022 sähkön hinnat ovat kasvaneet 
huomattavasti ja sähkön hinnan keskiarvo vuonna 2022 on ollut 17 c/kWh. Jos sähkön hinta jäisi näin korkealle, 
takaisinmaksuaika olisi alle 5 vuotta.  

Tutkimuksessa on tehty muitakin oletuksia, jotka vaikuttavat takaisinmaksuaikoihin. Yksittäisen katolle 
asennetun aurinkosähköjärjestelmän kohdalla oletettiin, että vuositasolla 18 %:ia tuotetusta sähköstä ei omistaja 
voi kuluttaa itse, joten se myydään takaisin verkkoon. Koska takaisinmyyntihinta on alhaisempi, kuin ostohinta, 
takaisinmyynti vähentää kannattavuutta. On myös oletettu, että talvena lunta kasaantuu paneeleille, joka 
vähentää kevättalven tuotantopotentiaalia. Lisäksi myös kesäisin pilvisinä päivinä tuotanto on vähäisempi. 
Tutkimuksessa on käytetty 10 %:n hävikkiä, eli potentiaalisen tuotannon menekkiä eri esteiden takia. 

Kansalaisten energiayhteisöt 

Euroopan unionin sähkömarkkinalaissa on asetettu ohjeita kansalaisten energiayhteisöjen perustamiselle. 
Direktiivin mukaan Jäsenvaltioiden on säädettävä kansalaisten energiayhteisöt mahdollistavassa sääntelykehys. 
Tutkimuksen tulosten mukaan järjestäytymisen näkökannalta direktiivin henkeä tukevat parhaiten osuuskunta 
ja voittoa tavoittelematon yhteisö -organisaatiomuodot. Aurinkoenergiaan perustuvilla energiayhteisöillä voisi 
talouden ja investoinnin näkökulmasta olla eri muotoja. Näitä käytiin läpi kappaleessa 4.16. Näistä parhaiten 
energiayhteisöjä tukee yhteisön omistama järjestelmä. Yksityishenkilöiden näkökulmasta kattojen vuokraus on 
helpointa. Pitkäaikaisia sähkösopimuksia (Power Purchase Agreement, PPA) on viime aikoina sovellettu 
suurkokoisten asennusten, erityisesti maalle asennettujen voimalojen tapauksessa. Liisaus sopimuksia ei 
Suomessa vielä paljon käytetä ja sleeved PPA -markkinoita hallitsee enemmän tuulienergia kuin 
aurinkoenergiaratkaisut. Parhaana ratkaisuna projekti ehdottaa kylille kansalaisten energiayhteisöjen 
perustamista osuuskuntana ja yhteisön omistamana järjestelmänä, joka tuottaa eniten kestävyyshyötyjä. 

Virtuaalivoimalat 

Virtuaalivoimala on yhdistelmä hajautettuja energiaratkaisuja, joiden yhdistetty kapasiteetti vastaa pientä 
voimalaa. Pilottialueiden maankäytön tutkimuksessa on todettu, että aurinkoenergiaan soveltuvaa pinta-alaa 
kolmessa kyläryhmässä olisi 5,5 miljoona m2. Jos huomioidaan mallinuksista saatuja aurinkoenergian 
tuotantolaskelmia, kolmen kyläryhmän yhteenlaskettu sähköntuotantopotentiaali on karkeasti laskettuna noin 
600 GWh. Tämä vastaa alueellisen kokoisen lämpövoimalan tai pienemmän vesivoimalan vuosituotantoa. Tästä 
näkökulmasta kolmen tutkitun kyläryhmän yhteisössä on virtuaalivoimalan potentiaalia. Virtuaalivoimaloja on 
luotu edistämään uusiutuvien energialähteiden osallistumista tukkumarkkinoille. VPP:n edellytyksenä ovat 
kuitenkin älykkäät hallintoratkaisut, jotka voivat optimoida myös maatieteellisesti hajallaan olevia osallistujia. 
Koska virtuaalivoimalan pääpiirteet liittyvät hallittavuuteen ja tulojen optimointiin, projektin kontekstissa ne 
soveltuvat paremmin varmistaakseen suurien maa-aurinkovoimalojen kannattavuutta.  
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6 Johtopäätökset 
Tässä kappaleessa reflektoidaan hanketta kokonaisuutena, tarkastellaan luotettavuutta, käytännön merkitystä ja 
jatkotutkimuksen tarvetta. 

6.1 Vaikutukset 

Tutkimuksessa on todettu, että aurinkosähkön käyttö voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin verrattuna 
sähkön verkkokäyttöön. Oma aurinkopaneelijärjestelmä parantaa kuluttajan energiaomavaraisuutta ja vähentää 
sähkön käytöstä johtuvia kuluja. Tälle on kuitenkin ehtoja. Kannattavuusarvioissa korostettiin, että investoinnin 
tuottoa parantaa merkittävästi, jos tuotetun aurinkosähkön omistaja kuluttaa itse niin paljon kuin mahdollista. 
Tämä on vahva syy omaksua yhteisöllisempiä filosofioita aurinkosähköhankkeiden toteuttamisessa. Hajautetun 
energian sosioekonomiset tavoitteet saavutetaan vain, jos aurinkoenergian käytön hyödyntämistä voidaan 
maksimoida.  

Tämä tutkimus osoitti myös, kuinka tärkeä aurinkosähköinvsestoinnin kannattavuuden näkökulmasta on 
rakennettavien talojen suuntautuminen. Takaisinmaksuaika voi jopa tuplaantua, jos suuntautuminen on länteen 
tai itään. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöiän näkökulmasta olisi suotavaa, jos takaisinmaksiaika on lyhyempi, 
kuin järjestelmän takuuaika, joka on 25 vuotta. Tästä näkökulmasta suuntautuminen 111°-238° välille on 
suositeltava. Optimaalinen atsimuutti kannattavuuden näkökulmasta on 172°.  

On pohdittu myös kannattaako paneelit sijoittaa katoille tai maalle. Molemmilla on etuja ja haasteita, joita 
on pohdittu Taulukossa 32. Maalle asennettujen paneelien tärkein etu on, että niitä voi suunnata juuri oikeaan 
suuntaan, mutta investointi on huomattava ja tällaisen omistuksen hallinta ja paras taloudellinen optimointi vaatii 
osaamista ja älykkäitä järjestelmiä. Maa-asennuksen investoinnissa muiden asennustarvikkeiden, kun paneelien 
osuus investoinnissa on korkeampi. Tästä näkökulmasta on varmistettavaa, että maa-asennusten eduista saadaan 
irti niin paljon, kuin mahdollista, esimerkiksi hyödyntäen kevättalven aurinkoisia ja lumisia olosuhteita ja 
lumesta heijastumista. Tämä kuitenkin vaatii vielä lisätukimusta, jos halutaan ymmärtää ja kvantifioida 
heijastusvaikutuksia.  

6.2 Suositukset 

Seuraavana lyhyesti projektin tärkeimmät suositukset: 

Suositus 1: Talojen suuntautuminen ja aurinkoenergian tuotantopotentiaali 

Mallinnustutkimuksen perusteella atsimuutit, jonka puitteissa aurinkopaneelien asentaminen katoille on järkeä 
on 111-238 asteen välillä. Jos kuitenkin halutaan lyhin takaisinmaksuaika, suuntautuminen mahdollisimman 
paljon etelään on suositeltava. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että aurinkopaneeliasennukseen käytetään 
ainoastaan rakennuksia, jotka on suunnattu oikein aurinkosähkön tuotannon kannalta. 

Tulevaisuutta katsoen, EU:ssa on valmisteilla ehdotus, jonka mukaan 2029 jälkeen aurinkopaneelit on 
asennettava jokaiseen uuteen rakennukseen. Ympäristövaikutusten näkökulmasta on huomioitavaa myös 
aurinkopaneelien rakennukseen käytettävät materiaalit. Järjestelmän takuuaika on 25 vuotta ja paneelit ovat 
järkevät asentaa vain, jos tuotanto voi maksimoida. Tästä näkökulmasta on erittäin tärkeä huomioida jo 
kaavoituksen ja aluesuunnittelun aikana, sekä lisättävä rakennussuunnitelmaan, miten suunnitella taloja ja 
kattoja aurinkoenergian parhaan hyödynnettävyyden näkökulmasta.  
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Suositus 2: Energiakaavoitus 

Aurinkoenergian tuotantoa voitaisiin optimoida SINNI-kyläryhmissä, jos useimmat kyläryhmien rakennuksista 
ovat aurinkovalmiita kaavoitusvaiheesta lähtien. SINNI-projekti suosittelee, että tulevaisuuden potentiaalin 
näkökulmasta kunnat tarkastavat osayleiskaavoja tästä näkökulmasta ja kannustavat, sekä avustavat tontin 
ostajia ja tulevaisuuden rakentajia hyödyntämään tutkimuksen tuloksia. Kuntien tulisi erityisesti kannustaa 
talojen ja kattojen asemointiin aurinkoenergian tuotannon parantamisen näkökulmasta. 

Suositus 3: Energiayhteisöt 

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden varmistamisen ja kestävän energiamurroksen toteuttamisen 
näkökulmasta on tärkeä, että sekä paneelien asentaminen, että tuotetun energian hyödyntäminen optimoidaan 
kylissä. Tähän tarkoitukseen energiayhteisöt ovat oivallinen yhteistyömuoto, toteutettuna yhteisön omistamana 
aurinkosähköjärjestelmänä. Sen sijaan, että jokaiselle talolle asennetaan paneelit omistajien tarpeiden mukaan, 
kylien olisi kartoitettava optimaalisimmat kohteet ja mitoittaa järjestelmä yhteisön tarpeiden mukaan. Tämä voi 
tuoda mukaan merkittäviä parannuksia sekä ympäristön, että talouden ja sosiaalisen tasa-arvon näkökulmasta. 
SINNI-projektin suosituksena on, että aurinkoenergian investointia Lapin kylissä realisoidaan energiayhteisöjen 
kautta.  

Suositus 4: Virtuaalivoimalat 

Vaikka energiayhteisöt ovat kokonaiskestävyyttä edistävä ratkaisu, taloudellisen menestyksen näkökulmasta 
olisi harkittava virtuaalivoimalojen rakentamista. Virtuaalivoimalat ovat erinomainen tapa parantaa 
aurinkoenergian kannattavuutta ja niitä voisi harkita maalle asennettujen aurinkovoimalojen yhteydessä. 
Aurinkoenergian pohjautuvat virtuaalivoimalat voisivat menestyä kannattavuuden kannalta parhaiten, jos 
omistaja tai hallitseva taho operoi niillä energiamarkkinoilla. Tämä vaati kokemusta ja osaamista. SINNI-
projektin suosituksena on harkita suurkokoisia maalle asennettuja aurinkosähköratkaisuja pitkäaikaisena PPA-
sopimusmallina. 

6.3 Mikä on SINNI kylä? 

Projektin alkuperäinen kriteeristö SINNI-kylille oli helppo savutettavuus, soveltuva rakennuskunta ja 
maankäytön muoto, sekä sijainti valtateiden ja voimalinjojen yhteydessä. Tämän lisäksi, visiomme SINNI kylille 
ovat: 

• SINNI-kylät on optimoitu energian kulutuksen ja tuotannon näkökulmasta 
• SINNI-kylissä uudisrakennukset tehdään jo suunnitteluvaiheesta aurinkoenergia-valmiiksi 
• SINNI-kylät huomioivat alueiden, teiden ja talojen suuntautumisessa kannattavuuslaskelmien 

perusteella ehdotettuja rajaehtoja 
• SINNI-kylät kattavat puolet sähköntarpeestaan aurinkoenergialla, harkitusti ja suunnitelmallisesti, 

hyödyntäen vain parhaiten sopivat rakennukset ja alueet 
• SINNI-kylät edistävät ja tukevat kansalaisten energiayhteisöjä  
• SINNI-kylät edistävät alueen kestävää kehitystä ja elinvoimallisuutta. 

6.4 Jatkotutkimuksen aiheet 

Tutkimuksen näkökannalta mielenkiintoiseksi jatkotutkimuksen aiheeksi jäi lumen vaikutuksen tarkempi 
ymmärrys erityisesti maalis-toukokuun aikana. Aurinkoenergian tuotantopotentiaali on silloin huomattava, jota 
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vahvistaa myös lumesta heijastuminen. Tutkimuksessa olisi tarpeen kvantifioida lumen heijastamisen vaikutus 
ja miten hajasäteilyä parhaiten hyödynnetään, sekä minkälaiset paneelit tähän parhaiten soveltuvat. 
Kaksipuoliset paneelit voivat tuottaa energia molemmalta puolelta, mutta investointi on suurempi. Lisäksi olisi 
tarvetta empiiriselle tutkimukselle, jotta voidaan ymmärtää paremmin lumen sulamisen mekanismi huhti-
toukokuun aikana. 

Mallintamisen näkökulmasta on tavoitteena vielä syvällisemmin perehtyä maa-asennusten potentiaalin 
parhaaseen hyödyntämiseen. Tämän osalta tutkimus jatkuu väitöskirjatutkimuksen osana, jonka tuloksia 
julkaistaan myöhemmin.  
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