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1 Johdanto
Suomessa aurinkoenergian käyttö on lähtenyt viime vuosina voimakkaaseen
kasvuun; vuonna 2015 aurinkosähköjärjestelmien määrä jopa kaksinkertaistui
(Auvinen ym., 2016). Aurinkoenergialla on merkittävä rooli myös valtion uudessa
Energia- ja ilmastostrategiassa (Valtioneuvosto, 2016), jonka tavoitteiden
saavuttamiseksi aurinkoenergiaa tulee lisätä tuntuvasti muiden uusiutuvien
energialähteiden ohella. Tämä tukee pitkän ajan tavoitetta hiilineutraalista
yhteiskunnasta vuonna 2050.
Uusiutuvien energialähteiden lisäys hillitsee ilmastonmuutosta, kasvattaa
energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja. Työpaikkojen syntymisen
edellytyksenä on kotimarkkinoiden vahvistaminen. Aurinkoenergian osalta suurin
kasvupotentiaali nähdään etenkin piensähkön tuotannon lisääntymisessä sekä
asuinkiinteistöissä että suurissa kiinteistöissä, kuten teollisuuden, toimistojen ja
maatilojen kattopinnoilla.
Suomen aurinkoenergiamarkkinoiden kasvun yhtenä hidasteena on kotimaisen
aurinkoatlastiedon
puuttuminen.
Aurinkoenergian
suunnittelua
tukevat
kansainväliset aurinkotietokannat ja kaupalliset aurinkoenergiasovellukset
sisältävät
Suomen
osalta
usein
vajavaista
tietoa
keskimääräisistä
aurinkoenergiaoloista. Yksi esimerkki kansainvälisestä aurinkotietokannasta on
Euroopan komission tutkimuslaitoksen JRC:n (Joint Research Centre) tarjoama
suosittu PVGIS-palvelu (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php). PVGIS
antaa
muutamalla
hiiren
klikkauksella
pitkän
ajan
keskimääräisen
(klimatologisen) aurinkoenergiatuotannon eri puolille Eurooppaa, myös Suomeen.
Palvelu perustuu kuitenkin Suomen osalta melko karkeaan tietoon
auringonsäteilyoloista: siinä on käytetty pohjana Euroopan aurinkoatlasta
(Scharmer ja Grief, 2000), jossa on mukana auringonsäteilyn asemamittauksia
vuosilta 1981—1990. Asemia on vanhassa Euroopan aurinkoatlaksessa mukana
rajallinen määrä, minkä takia alueelliset piirteet, kuten aurinkopotentiaalin
vaihtelu rannikkoalueen läheisyydessä (Lindfors ym., 2014), eivät juurikaan käy
siitä ilmi. Lisäksi, koska sään vaihtelut aiheuttavat aurinko-oloihin vaihtelevuutta
vuosi vuodelta, kymmenen vuoden jakso 30 vuoden takaa ei kuvaa parhaalla
tavalla nyt tehtävien aurinkoenergiainvestointien potentiaalista tuottoa
elinkaarensa aikana.
Ilmatieteen
laitoksella
on
nykyään
käytettävissä
hyvien
auringonsäteilymittauksien lisäksi laadukkaita satelliittituotteita (Riihelä ym.,
2015). Satelliittien avulla auringonsäteilyn alueellisesta vaihtelusta saadaan
parempi kuva kuin pelkästään maanpinnalla tehtävillä asemamittauksilla.
Satelliittituotteita ja maanpintamittauksia yhdessä hyödyntämällä voitaisiin tuottaa
aurinkoatlas, joka sisältäisi entistä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa Suomen
auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja
vuodenaikaisvaihteluista. Tämä edistäisi aurinkoenergiajärjestelmien tarkempaa
suunnittelua ja tukisi siten investointipäätöksiä ja koko aurinkoenergia-alan
kehitystä Suomessa.
Ilmatieteen laitos on syksyn 2016 aikana toteuttanut kyselytutkimuksen, jonka
tavoitteena oli selvittää uuden aurinkoatlaksen tarvetta potentiaalisilta käyttäjiltä.
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Tässä raportissa kuvaamme kyselyn toteutuksen ja tulokset, ja lopuksi teemme
johtopäätökset aurinkoatlaksen tarpeesta.

2 Kyselyn toteutus
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää aurinkoatlaksen potentiaalisilta käyttäjiltä,
kuinka tarpeellisena uutta aurinkoatlasta pidettäisiin. Kyselyllä haluttiin
ensisijaisesti tavoittaa laajasti sellaisia ihmisiä, joiden työ liittyy aurinkoenergiaan.
Tähän ryhmään lukeutuu esimerkiksi tutkijat, aurinkoenergia-alan asiantuntijat ja
maankäytön suunnittelijat. Tämän lisäksi tavoitteena oli saada vastauksia myös
yksityishenkilöiltä,
sillä
aurinkoenergian
kasvu
pohjautuu
osittain
yksityishenkilöiden tekemiin investointeihin.
Tietoa kyselystä jaettiin seuraavien kanavien kautta:
•
•
•
•
•

•

Ilmatieteen laitoksen verkkosivut (www.fmi.fi/aurinkoatlas)
Ilmatieteen laitoksen Ilmasto-opas (https://ilmasto-opas.fi/)
Kuntaliiton kaavoittajien sähköpostilista
Lähienergialiitto ja Aurinkoteknillinen yhdistys
Facebook-ryhmissä ja Twitterissä:
o Ilmatieteen laitoksen FMI Beta
(https://www.facebook.com/fmibeta/)
o Uusi energiapolitiikka
(https://www.facebook.com/groups/740342559331216/)
o Tuuli-, aurinko- ja pienvesivoiman itserakentajat
(https://www.facebook.com/groups/169305633185347/)
o Ilmatieteen laitoksen (@IlmaTiede) ja Strategisen tutkimuksen
neuvoston rahoittaman uusiutuvan energian tutkimukseen
keskittyvä BCDC-projektin (@bcdcenergia) Twitter-tilit
Yleisöesityksissä ja seminaareissa

Kysely toteutettiin Webropol –verkkokyselynä, joka oli avoinna 3.10.—4.11.2016.
Kysely löytyy kokonaisuudessaan tämän raportin liitteenä.

3 Tulokset
Kyselyyn saatiin yhteensä 171 vastausta. Vastaajista selvä enemmistö piti uutta
aurinkoatlasta tarpeellisena, myös he jotka jo nyt käyttävät olemassa olevia
aurinkotietokantoja. Luvuissa 3.1—3.7 käymme läpi kysymyskohtaiset vastaukset
yksityiskohtaisemmin ja luvussa 4 esitämme yhteenvedon tuloksista.
3.1

Vastaajien tausta (kysymykset 1-2)

Kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien taustaa
yksityishenkilöiden erottamiseksi aurinkoenergia-alla työskentelevistä, joilla
todennäköisesti on useammin tarvetta aurinkoatlaksen tarjoamaan tietoon ja
mahdollisesti jo nyt käytössä jokin aurinkotietokanta.
Noin 80 % vastaajista työskentelee julkisessa organisaatiossa tai yrityksessä.
Tarkemmat vastaukset kertovat, että vastaajista saman verran (80 %) tekee
työtä, joka jollain tapaa liittyy aurinkoenergiaan. Vastaajien joukosta löytyy muun
Ilmatieteen laitos
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muassa aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteiden parissa työtä tekeviä,
maankäytön suunnittelijoita, kaavoittajia ja aluekehittäjiä, aurinkoalan konsultteja,
energianeuvojia, tutkijoita ja teknisiä asiantuntijoita.
Vastaajista noin 20 % on yksityishenkilöitä. Heistä isolla osalla joko on
aurinkoenergiajärjestelmä käytössään tai suunnittelevat sellaisen hankkimista,
osa mainitsee olevansa kiinnostunut alasta.

3.2

Tarvitaanko aurinkoatlastietoa? (kysymykset 3-4)

Kysymyksissä 3–4 kartoitettiin yleisellä tasolla aurinkoatlastiedon tarvetta.
Vastaajista valtaosa, eli 90 % on sitä mieltä, että tietoa aurinkoenergian
tuotantopotentiaalista Suomessa tarvitaan. 80 % vastaajista pitää aurinkotiedon
tarvetta ajankohtaisena nyt. Lisäksi 40 % on sitä mieltä, että tieto on
ajankohtainen viiden vuoden sisällä. Kysymyksessä 4 oli mahdollista valita
useampi vaihtoehto, mutta vastauksien tarkempi käsittely osoittaa, että 98 %
kysymykseen vastanneista pitävät aurinkotiedon tarvetta ajankohtaisena nyt ja/tai
viiden vuoden sisällä.
3.3

Mitä aurinkoatlastietoa on nykyään käytössä? (kysymykset 5-6)

Kysymyksissä 5–6 selvitettiin, käyttävätkö vastaajat jo nyt olemassa olevia
aurinkotietokantoja. Vastaajista neljäsosa käyttää tällä hetkellä jotain tietopankkia
tai
ohjelmistoa
aurinkoenergian
tuotantopotentiaalin
arvioimiseen.
Aurinkotietokantoja käytetään enemmän yksityisellä sektorilla (yli 60 %) kuin
julkisissa organisaatioissa, yksityishenkilöistä vain noin 5 % on käyttänyt
tämäntyyppisiä palveluita.
Tarkemmat vastaukset tuovat esiin, että käytössä on isohko valikoima eri
vaihtoehtoja. Osa ohjelmistoista ja tietokannoista, esimerkiksi jo aiemmin mainittu
PVGIS, NASA:n tietokannat ja SAM (System Advisor Model), on vapaasti
kaikkien käytettävissä ja osa, esimerkiksi PVSyst, Meteonorm ja SolarGIS, on
kaupallisten toimijoiden tuotteita. Vastauksista erottuu myös muutama
suomalainen palvelu: Energiavalinta.fi, SunEnergia ja HSY:n karttapalvelu. Myös
Ilmatieteen laitoksen avoimen datan säätietoja on käytetty tähän tarkoitukseen.
Tämän
perusteella
vaikuttaa
siltä,
että
aurinkoenergiajärjestelmien
tuotantopotentiaalin arvioiminen perustuu tällä hetkellä eri aineistoihin, sisältäen
Ilmatieteen laitos
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maan pinnalla tehtyjä asemamittauksia sekä satelliittimittauksiin ja
ilmakehämalleihin perustuvaa tietoa. Nämä aineistot ovat usein globaaleja eikä
niiden soveltuvuudesta Suomen oloihin ole varmuutta, mikä aiheuttaa
epävarmuutta esimerkiksi aurinkoenergiainvestointien kustannusanalyyseihin.
On huomionarvoista, että vastaajista kolme neljästä ei käytä tällä hetkellä mitään
tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista. Samaan aikaan vastaukset
kysymyksiin 3 ja 4 osoittavat, että aurinkoatlastietoa pidetään tarpeellisena
laajasti kaikkien vastaajien joukossa. Tämä voi mahdollisesti viitata siihen, että
aurinkoatlastietoa ei ole helposti saatavilla (kts. kysymys 7) tai että osa käyttäjistä
tarvitsee aurinkotietoa hyvin yleisellä tasolla mieluummin kuin teknisenä dataaineistona.
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3.4

Onko Suomen aurinkoatlastietoa helposti saatavilla? (kysymys 7)

Kysymyksessä 7 selvitettiin asteikolla 1—5 kuinka hyvin aurinkoatlastietoa on
tällä hetkellä saatavilla. Vastauksien keskiarvo on 2,55 ja noin puolet vastaajista
(48 %) antavat tiedon saatavuudelle heikon arvosanan (1 tai 2). Ainoastaan 13 %
vastaajista näkee tilanteen suhteellisen hyvänä (arvosanat 4 ja 5). Myös
olemassa olevien aurinkotietokantojen käyttäjien näkökulmasta tiedon
saatavuudessa on paljon vaihtelua. Noin 40 % mielestä tiedon saanti on heikkoa,
ja 28 % mielestä aurinkoatlastietoa on melko helposti tai helposti löydettävissä.

3.5

Uuden aurinkoatlaksen tarpeellisuus (kysymys 8)

Kysymyksessä 8 kartoitettiin uuden aurinkoatlaksen tarpeellisuutta asteikolla 1—
5. Kysymystä taustoitettiin kertomalla, että uusi aurinkoatlas olisi toteutuessaan
avoin kartta- ja datapalvelu, joka tarjoaisi entistä luotettavampaa tietoa
aurinkoenergiapotentiaalin jakautumisesta.

Vastauksien keskiarvo on 4,61 ja noin yhdeksän kymmenestä (93 %) vastaajasta
pitää uuttaa aurinkoatlasta tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena (arvosanat 4 ja
5). Uusi aurinkoatlas nähdään tarpeellisena myös heidän joukossaan, jotka
käyttävät jo tällä hetkellä jotain aurinkoatlastietoa (kysymys 5). Tämän ryhmän
vastauksien keskiarvo on 4,56, hieman kaikkien vastaajien keskiarvoa
matalampi, ja noin 75 % tämän ryhmän vastaajista pitää uutta aurinkoatlasta
erittäin tarpeellisena (arvosana 5).
3.6

Uuden aurinkoatlaksen sisältö (kysymykset 9-11)

Kysymyksessä 9 selvitettiin, mitä suureita uuden aurinkoatlaksen pitäisi sisältää.
Vastaajista selvä enemmistö pitää kaikkia mainittuja suureita tärkeinä. Nämä ovat
aurinkoenergian tuotanto, auringon säteilysuureet, sääsuureita kuten lämpötila ja
tuuli, ja arvio lumen vaikutuksesta aurinkoenergian tuotantoon.
Lisäksi vastaajat ehdottivat runsaasti muita suureita tai tietoja sisällytettäväksi
uuteen aurinkoatlakseen. Ehdotuksissa oli mukana muun muassa: arvio tulevien
päivien tuotannosta, tietoa aurinkoenergian nettoenergiatehokkuudesta, pilvien
aiheuttama säteilytehon vähenemä, auringon kulmat, aurinkoenergiajärjestelmän
Ilmatieteen laitos
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optimikulma (kokonaisedullisin suuntaus), horisonttitieto ja varjostus,
epätarkkuusarvio kaikille mukana oleville suureille, ilmastonmuutoksen vaikutus
aurinkoisuuteen, maanpinnan heijastus eli albedo, tietoa maaperän tyypistä ja
säteilymäärä laajoilla rinteillä (esim. tehtaiden läjitysalueille).

Kysymyksessä 10 selvitettiin, millä aikajänteellä aurinkoatlastieto tulisi esittää.
Vastaajien mielestä tärkeimmät tiedot ovat kuukausikeskiarvot ja vaihtelevuus
keskiarvojen ympärillä, esim. vuosi vuodelta tapahtuva vaihtelu tietyn kuukauden
säteilymäärässä. Merkittävä osa vastaajista pitää myös vuosikeskiarvoa ja
tuntikeskiarvoja tärkeänä.
Kysymyksessä 11 kartoitettiin tarvetta aurinkoatlakseen liitettävistä työkaluista.
Vastaajista vähintään 60 % pitivät kaikkia kysymyksessä mainittuja vaihtoehtoja
tarpeellisena. Mainittujen työkalujen avulla voisi laskea tietyn kattopinnan
aurinkoenergian tuotannon varjostuksineen, tuotannon riippuen kohteen
suuntauksesta ja pinta-alasta sekä auringonsäteilyn määrän kaltevalle pinnalle.
Kysymyksen 11 avoimeen kenttään vastaajat ehdottivat muun muassa työkaluja
seuraaviin käyttötarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•

koululaisille oppimistarkoituksiin
tuotantoarvion saaminen aurinkoseurantalaitteella varustetulle
aurinkoenergia-järjestelmälle
aurinkoenergian nettotehokkuus laitteen käyttöiän aikana
mahdollisuus määrittää häviöt itse
laajan alueen aurinkoenergiapotentiaalin arviointi
investoinnin kannattavuuden laskeminen
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•

rajapinta, josta saa datan (esim. tuntikohtaiset säteilyarvot) omaa
tarkempaa jatkokäsittelyä ajatellen.

Vain yksittäinen vastaaja toi esiin tiedon olevan jo olemassa ja piti siten uutta
aurinkoatlasta tarpeettomana.

Ilmatieteen laitos
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3.7

Vapaat kommentit (kysymys 12)

Kysymyksessä 12 annettiin vastaajille mahdollisuus kommentoida vapaasti
suunniteltua aurinkoatlasta. Avoimilla vastauksilla toivottiin tarkempia
kommentteja ja ideoita aurinkoatlakseen liittyen. Tähän kysymykseen saatiin
kaiken kaikkiaan 57 vastausta.
Yleisesti ottaen kommentit olivat positiivisia ja kannustavia. Aurinkoatlaksen
kehittäminen nähdään vastaajien joukossa selvästi tärkeänä asiana. Lisäksi tuli
jonkin verran teknisiä ehdotuksia, jotka kytkeytyvät aurinkoatlaksen sisältöön.
Nämä kommentit on otettu huomioon kysymyksien 9—11 vastauksissa. Muutama
vastaaja korosti erikseen tarvetta tehdä aurinkoatlaksesta mahdollisimman
selkeä ja ymmärrettävä.
Yksi vastaaja kirjoittaa kriittisesti: ”En pidä aurinkoatlasta niin kovin tarpeellisena,
koska paikalliset varjot vaikuttavat eniten yksittäisen aurinkovoimalan
tuotantoon”. Tämä on kuitenkin yksittäinen mielipide ja toisaalta aurinkoatlaksen
sisällöstä kysyttäessä varjostusten huomiointi tuotantoon tuotiin useammassa
vastauksessa esiin. Valtaosa vastaajista tuntuu olevan samaa mieltä henkilön
kanssa, joka ilmaisee oman näkemyksensä aurinkoatlaksen tarpeesta
seuraavasti:
”Aurinkoatlas
on
erittäin
tarpeellinen,
koska
Suomen
aurinkopotentiaalista liikkuu julkisuudessa paljon virheellistä tietoa eikä realistisia
arvioita ole helposti saatavissa. Jopa kansainvälisesti arvostetuissa
tietokannoissa on usein aliarvioitu Suomen potentiaalia, koska ne perustuvat
geostationäärisiin satelliittihavaintoihin, jotka ovat erittäin epätarkkoja Suomen
leveysasteilla. Maamittauksiin ja polaarisatelliitien havaintoihin perustuva
aurinkoatlas olisi tuiki tarpeellinen, mikäli Suomessa aiotaan tosissaan panostaa
aurinkoenergiaan.”

4 Yhteenveto ja keskustelu
Ilmatieteen laitos toteutti syksyn 2016 aikana kyselytutkimuksen selvittääkseen
aurinkoatlaksen tarvetta potentiaalisten käyttäjien joukossa. Tutkimuksen
keskeisimmät tulokset ovat:
•

•

•

•

Aurinkoatlastietoa tarvitaan: Vastaajista 90 % on sitä mieltä, että tietoa
aurinkoenergian tuotantopotentiaalista Suomessa tarvitaan ja näistä
lähes kaikki pitävät aurinkotiedon tarvetta ajankohtaisena nyt ja/tai viiden
vuoden sisällä.
Tällä hetkellä olemassa olevia aurinkotietokantoja käyttää vain neljäsosa
vastaajista ja aurinkoenergiajärjestelmien tuotantopotentiaalin arvioiminen
perustuu laajaan valikoimaan eri aineistoja, joiden soveltuvuudesta
Suomen oloihin ei ole varmuutta. Lisäksi tiedon saatavuutta pidetään
yleisesti melko heikkona.
Uutta aurinkoatlasta pidetään hyvin tarpeellisena: Asteikolla 1—5 (1 = ei
tarpeellinen, 5 = erittäin tarpeellinen) noin yhdeksän kymmenestä antaa
tarpeellisuudelle arvosanan 4 tai 5. Uusi aurinkoatlas nähdään hyvin
tarpeellisena myös heidän joukossaan, jotka käyttävät jo tällä hetkellä
olemassa olevaa, kansainvälistä aurinkoatlastietoa.
Uuden aurinkoatlaksen sisällön tulisi palvella laajasti eri käyttäjäkuntia.
Auringonsäteilytietojen lisäksi tarvitaan muita säätietoja ja työkaluja, joilla
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voidaan arvioida esimerkiksi tietyn kattopinnan aurinkoenergiapotentiaali
varjostuksineen. Atlaksen toivotaan olevan helposti käytettävä ja
ymmärrettävä. Samaan aikaan tarvitaan myös mahdollisuutta ladata
rajapinnan kautta yksityiskohtaista dataa tarkempia jatkokäsittelyjä
varten.
Aurinkoenergian osalta suurin kasvupotentiaali nähdään etenkin piensähkön
tuotannon
lisäämisessä,
ei
vain
asuinkiinteistöissä,
vaan
myös
teollisuuskiinteistöissä ja maatiloilla. Uuden energia- ja ilmastostrategian mukaan
sitä pyritään edistämään myös uudisrakentamisessa, sekä huomioimalla
mahdollinen aurinkoenergian kasvava käyttö aluesuunnittelussa.
Koska aurinkoatlaksen potentiaalinen käyttäjäkunta on hyvin laaja, tiedon
ymmärrettävyys ja helppo saatavuus on erityisen tärkeää. Toisaalta kasvava,
laajamittainen hajautetun aurinkoenergian käyttö vaatii työkaluja säätövoiman ja
sähkömarkkinoiden tutkimiseen, johon tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja
esimerkiksi auringonsäteilyn määrästä tunti tunnilta. Näihin Suomen uusi
aurinkoatlas tarjoaisi ratkaisun muiden poliittisten tukimekanismien ohella. Uusi
aurinkoatlas olisi avoin tietolähde, joka tarjoaisi entistä tarkempaa ja
luotettavampaa tietoa Suomen aurinkoenergiaoloista.
Erilaiset poliittiset tukimekanismit ovat tärkeitä uuden energiamuodon perustan
luomiselle, ja siten kotimarkkinoiden ja työpaikkojen syntymisen kannalta. Tästä
hyvänä esimerkkinä on tuulienergia. Tuuliatlas toteutettiin Työ- ja
elinkeinoministeriön rahoittamana, ja se julkaistiin vuonna 2009. Tuuliatlasta on
sen jälkeen käytetty mm. syöttötariffin määrittelyyn, maakuntakaavoituksessa ja
tietenkin myös potentiaalisten tuulivoima-alueiden etsimiseen. Näin ollen
Tuuliatlas on osaltaan tukenut tuulienergian viimeaikaista kasvua, joka on ollut
2010-luvulla vuosittain noin 50 %. Vastaavalla tavalla uusi aurinkoatlas tukisi
toteutuessaan Suomen aurinkoenergia-alan kehitystä.
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LIITE: Webropol –verkkokyselyn sisältö

AURINKOATLAS: Tarveselvitys
Suomessa aurinkoenergian käyttö on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, vuonna
2015 aurinkosähköjärjestelmien määrä jopa kaksinkertaistui. Kasvun tukemiseksi
Ilmatieteen laitos selvittää Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä
Aurinkoatlaksen
tarvetta
käyttäjiltä.
Olemassa
olevat
kansainväliset
aurinkotietokannat
ja
kaupalliset
aurinkoenergiasovellukset perustuvat Suomen osalta useimmiten hyvin
rajalliseen määrään maanpintamittauksia. Nykyaikaisten satelliittimenetelmien
tuella voidaan kuitenkin saada entistä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa
auringonsäteilyn maantieteellisestä jakautumisesta ja vuodenaikaisvaihteluista.
Olisiko uusi tarkempi Aurinkoatlas mielestänne hyödyllinen? Millaista tietoa
Aurinkoatlaksen tulisi sisältää? Pyydämme ystävällisesti vastaamaan
Aurinkoatlasta koskevaan tarvekyselyyn viimeistään 4.11.2016. Kyselyyn
vastaaminen kestää 5-10 minuuttia.

Yhteystiedot:
Ilmatieteen laitoksella Aurinkoatlaksen kehittämisestä vastaa Tenure track –
professori Anders Lindfors

1. Millä sektorilla työskentelet?* *
julkinen organisaatio
yritys
yksityishenkilö
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2. Miten työsi liittyy aurinkoenergiaan?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Tarvitsetko tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista Suomessa?* *
Kyllä
Ei

4. Onko aurinkotieto sinulle ajankohtainen
nyt
viiden vuoden sisällä
10 vuoden sisällä

5.
Käytätkö
tällä
aurinkoenergiapotentiaalin
ohjelma PVSYST. *

hetkellä
tietopankkia
arvioimiseen?* Esimerkiksi

tai
ohjelmistoa
PVGIS-palvelu tai

Kyllä
Ei

6. Mitä ohjelmistoa tai tietokantaa käytät?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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7. Onko tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista Suomessa mielestäsi
helposti saatavilla? (1= tieto heikosti saatavilla, 5= tieto helposti löydettävissä)
1 2 3 4 5
Tiedon saatavuus

8. Suunniteltu uusi Aurinkoatlas antaisi entistä tarkempaa ja luotettavampaa
tietoa auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä
jakautumisesta ja vuodenaikaisvaihteluista. Näetkö kaikille ilmaisen ja avoimen
kartta- ja datapalvelun tarpeellisena? (1= ei tarpeellinen, 5= erittäin
tarpeellinen)
1 2 3 4 5
Tarpeellisuus

9. Mitä suureita/tietoa Aurinkoatlaksen tulisi sisältää?
Aurinkoenergian tuotanto (kWh)
Auringon säteilysuureita (W/m2 tai kWh/m2), esimerkiksi auringon
globaali- ja hajasäteily vaakasuoralle pinnalle
Sääsuureita: lämpötila, tuuli
Arvio lumen vaikutuksesta aurinkoenergian tuotantoon (lumen heijastus
ja peittävyys)
Muuta, mitä?
________________________________

10. Toteutuessaan Aurinkoatlas kuvaisi pitkän ajan keskiarvoa. Millä
aikajänteellä tämä tieto tulisi esittää?
Vuosikeskiarvo
Kuukausikeskiarvo
Tuntikeskiarvot kuukausitasolla
Olisiko tarpeen esittää keskiarvojen lisäksi vaihtelevuutta? Esimerkki:
Helsinki-Vantaan auringon globaalisäteilyhavainnot antavat heinäkuun
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pitkän ajan keskiarvoksi 170 kWh/m2 ja keskihajonnaksi 16 kWh/m2.
Kuukausiarvoista 80% jäävät 186 kWh/m2 alle ja 20% arvoista jäävät 152
kWh/m2 alle.
En osaa sanoa

11. Tulisiko Aurinkoatlaksen sisältää työkaluja, joilla voidaan:
Laskea aurinkoenergian tuotanto
kattopinnalle varjostuksineen

suoraan

olemassa

olevalle

Laskea aurinkoenergian tuotanto riippuen kohteen suuntauksesta ja
pinta-alasta
Laskea auringonsäteilyn määrä kaltevalle pinnalle
Muuta, mitä?
________________________________

12. Vapaa kommentti Aurinkoatlakseen liittyen
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_
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