
Sähkön 
kysyntäjousto 
palvelurakennuksissa

16.10.2019 
12:30-16:00
Vallila, Elimäenkatu 5



Tavoitteena tänään

Kaupungit haluavat tietää, millaisia ratkaisuja kysyntäjoustoon 

on saatavilla: Käytännön teknologiat, palvelut ja 

käyttäjäkonseptit. 

Lisäksi kaupunkeja kiinnostaa tietää, mitä kaikkea pitäisi 

huomioida, kun kaupunkien palvelurakennuskantaa (esim. 

kouluja ja päiväkoteja) mietitään liitettäväksi kysyntäjoustoon 

ja toimimaan virtuaalivoimalaitoksina.



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Ohjelma

12.30 Tilaisuuden avaus ja Energiaviisaat kaupungit –hankkeen energiapalvelualusta 
toimenpiteen esittely projektipäällikkö Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki

12.45 Virtuaalivoimalaitospalvelun hankinta ja käyttöönotto Lappeenrannassa
kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen, Lappeenrannan kaupunki

13.05 Helsingin kaupungin kysyntäjouston pilotti palvelurakennuksissa kysyntäjouston 
asiantuntija Ville Julin, Nuuka Solutions Oy

13.25 Kaupunkien tarve ja tavoitteet kysyntäjouston ja virtuaalivoimalaitosten 
suhteen Helsinki, Turku, Oulu

13.45 Lyhyet esittäytymiset kaikilta osanottajilta

14.15 Kahvitauko 

14.45 Esittely Helsingin kaupungin tarjoamasta palvelumuotoiluvalmennuksesta

14.55 Keskustelu – Sähkön kysyntäjousto palvelurakennuksissa

15.45 Tilaisuuden päätössanat
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Tilaisuuden avaus ja 
Energiaviisaat 
kaupungit –hanke

16.10.2019 

Tuomas Vanhanen, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Uusia älykkäitä & 
vähähiilisyyttä tukevia 
ratkaisuja kaupunkien asuin-
ja palvelukiinteistöjen
(mm. koulujen) 
energiatehokkuuden 
parantamiseen

5



Ratkaisuja etsitään 
yhteistyössä yritysten,

rakennusten käyttäjien & 
energia-alan asiantuntijoiden 

kanssa

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Mukana Suomen kuusi 
suurinta kaupunkia: 
Oulu, Tampere, Turku, 
Vantaa, Espoo, Helsinki 

+ sekä Ekokumppanit
& Valonia



Energiaviisaat kaupungit etsivät 
uusia keinoja rakennusten

energiatehokkuuden
parantamiseen sekä alueellisten

energiajärjestelmien
kehittämiseen

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Kaikilla kuudella 
kaupungilla on 
kunnianhimoiset 
päästövähennys-
tavoitteet. 5

milj. t CO2 ekv.
päästöjä täytyy 

vähentää



Virtuaalivoimalaitos-palvelun 
hankinta ja käyttöönotto 
Lappeenrannassa

erillinen diaesitys

16.10.2019 

Kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen, 

Lappeenrannan kaupunki



Helsingin kaupungin 
kysyntäjouston pilotti 
palvelurakennuksissa
erillinen diaesitys

16.10.2019 

Ville Julin kysyntäjouston asiantuntija, Nuuka Solutions Oy



Kaupunkien 
kysyntäjouston ja 
virtuaalivoimalaitosten
tarve ja tavoitteet

16.10.2019 



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

5000
rakennusta

100
M€/v 

sähkö, lämpö, 
vesi

7
milj. m2

Bruttoala

500
M€/v 

Tilainvestoinnit

5
milj. t CO2 ekv.

päästövähennys-
tarve

6Aika kaupunkien palvelurakennukset 

Miten vastata kysyntäjoustolla 
kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin?
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Helsinki
Timo Määttä



Tausta ja tarve

• Päästöjen vähentäminen
• Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelma

• Energiakustannusten alentaminen

• Yhteistyötä mm. Smart Otaniemi

• Kaupungin sisällä: Rakennusautomaatio ja sähkö



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Päästövähennysosuudet

Helenin toimet

32 %

Lämmön 

kokonais-

kulutuksen 

vähentäminen

16 %

Paikallisesti 

tuotetun lämmön 

osuuden 

lisääminen

15 %

• Paikallisesti 

tuotetun sähkön 

osuuden 

lisääminen 8 %

• Sähköautojen 

osuuden 

kasvu 8 %

Raskaan 

liikenteen 

teknologia 

4 %

Lämmön 

kysyntä-

jouston 

lisääminen

3 %

• Sataman päästöjen 

vähennys (-30 %) 

2 %

• Ajoneuvoliiken-

teen hinnoittelu-

järjestelmä 2%

• Öljyn osuuden 

vähentäminen 

erillislämmi-

tyksessä 2 %

• Jalankulun ja 

pyöräliikenteen 

kulkumuoto-

osuuden nosto 2 %

• Kulutussähkön määrän vähentäminen 1 %

• Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nosto 1%

• Uudet liikkumispalvelut 1 %

• Pysäköintimaksujen korotus 1 %

• Hyödyntämättömän hukkalämmön talteenotto 1 %

• Tiivistyvä maankäyttö 1 %

• Sähkön kysyntäjouston lisääminen 1 %

Ulko- ja 

julkisen 

valaistuksen 

energia-

kulutuksen 

vähentä-

minen

<1 %

Yht.: 2,7 miljoonaa t CO2-eq. 2017. Lähde: Helsingin ilmastotiekartta 

ja HSY.

Sähkön-
käyttö

15%

https://issuu.com/helsinginymparistokeskus/docs/2105-03-26-ilmastotiekartta_iso
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/seuranta/Sivut/Paastot.aspx


Tavoitteet

• EKATin tavoitteet

• Tavoitteena on virtuaalivoimalaitoksen konsepti

• Teknisten valmiuksien selvittäminen

• Löytää potentiaalisimmat rakennustyypit

• Kysyntäjouston pilotointi

• Sisäilmaolosuhteet huomioidaan

• Ei saa heikentää

• Mittarointi , todentaminen

• Palautteen kysyminen, Feedbackly

21.10.2019 17



Turku
Ann-Sofi Österberg-Aikio

18



Turussa taustalla: 
Ilmastosuunnitelma 2029 ja Energiatehokkuussopimus (KETS) 2017-2025

• Ilmastosuunnitelma 2029 - “Ilmastosuunnitelmaa toteuttavat kaikki 
toimialat ja kaupunkikonsernin yhteisöt.”

PÄÄTAVOITE

•Hiilineutraali kaupunkialue 2029 mennessä

Tavoitteen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuone-kaasupäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80 
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä.

HILLINTÄTOIMENPITEIDEN MERKITTÄVIMMÄT KOKONAISUUDET

•Hiilineutraali energiajärjestelmä

•Vähähiilinen kestävä liikkuminen

•Kestävä kaupunkirakenne

•Kaupunkikonsernin ilmastovastuu

•Hiilinielujen vahvistaminen

HIILINEUTRAALI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA KAUPUNKIKONSERNIN ILMASTOVASTUU

•Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029 
(kompensaatiot huomioiden).

•Kaupunkikonserni voi vähentää toimintansa aiheuttamia suoria ja välillisiä kasvihuonepäästöjä, osoittaa 
ilmastojohtajuutta ja näyttää hyvää esimerkkiä.

1990
1234,1 ktCO2

2015
tot. 24% vähennys

2021
min 50% vähennys

2025
min 65-70% vähennys

2029
hiilineutraalius

sis. kompensaation

• KETS - Säästetään Turun energiankulutuksesta 7,5 %



Tarve
• Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma 2029 ja KETS -tavoitteet taustalla.

• Palvelurakennukset: Huippukulutuksen tasaaminen esimerkiksi
kulutusta porrastamalla, hukkavirtoja hyödyntämällä tai energiaa
varastoimalla.

• Aluetasolla: Joustava sähköverkko, joka mahdollistaa uusiutuvien energi
a-muotojen kasvun sekä kysyntäjoustopotentiaalin hyödyntämisen.



Tavoitteet
Energiaviisaat kaupungit EKAT) –hankkeen Turun toteutuksen tavoitteet:

• Energiatuotannon osalta tavoitteena on luoda konsepti, jossa rakennus toimii 
voimalaitoksena syöttäen verkkoon tai muulle rakennusryhmälle energiaa. 
Rakennus hyödyntää verkon energiaa silloin kun se on verkon sekä rakennuksen 
kannalta edullista.

• Hankkeessa pilotoidaan kaupungin kiinteistöjen energian kulutuksen ja 
olosuhteiden reaaliaikaisen mittaamisen ja datan analysoinnin uusia ratkaisuja, 
joilla rakennusta voidaan ohjata energiaviisaasti.

• Simuloidaan ja suunnitellaan aluetasolla energian tuotannon, kulutuksen 
ja varastoinnin ohjaus siten, että rakennusten automaatio huomioi 
energiaverkkojen sähkön ja/tai lämmön kysynnän. Kartoitetaan verkkoon 
alueellisen lämpöenergiaomavaraisuuden saavuttamiseksi tarvittavat 
toiminnot, kuten lämmön varastointi.

• Kerätyn datan hyödyntäminen rakennusten tehokkaampaan ohjaamiseen -
esimerkiksi laskutuksessa ja kysyntäjoustossa.



Kysyntäjousto lämpöpumppujen ja 
kaukolämmön vuorottaiskäytöllä 

Making City –hanke Kaukovainiolla Oulussa

Samuli Rinne 16.10.2019

1



Tarve

Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto ja sähkönkulutus 

kuukausittain Suomessa vuonna 20xx?



Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto ja 
”ylijäämän” tuonti Ruotsista tunneittain, 2/20xx ?, 2 viikkoa
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Lämpöpumppujen lämmönlähteinä poistoilma, 
kaukolämmön paluuvesi ja kaupan kylmälaitteet



Oulun Energia, uusi biovoimalaitos Laanilassa.

Polttoaineena aluksi 70% puuta, 
loput kierrätyspolttoainetta ja turvetta.

Tehot:
215 MWpolttoainetta sisään

75 MWsähköä

120+55 MWlämpöä (turbiinista+pesurista)



Tarve



Tavoitteet



Esittäytymiskierros
kaikki esittäytyvät 
1-2 min per henki

16.10.2019 



Kaupunkien edustajat

Emma Berg – Helsingin kaupunki

Anton Katajainen – Turun kaupunki

Markku Mäki-Hokkonen – Lappeenrannan kaupunki

Timo Määttä – Helsingin kaupunki

Timo Posa – Helsingin Kaupunki

Samuli Rinne – Oulun kaupunki 

Tuomas Vanhanen – Tampereen kaupunki 

Ann-Sofi Österberg-Aikio – Turun kaupunki



Erkko Fontell - Convion Oy

• Convion kaupallistaa energiatehokkaita polttokennotuotteita 
hajautettuun sähkön ja lämmön tuotantoon. 

• Paikallisena, säädettävänä teholähteenä Convion mahdollistaa 
virtuaalivoimalaratkaisut ja parantaa uusiutuvan energia käyttöä 
älykkäissä sähköverkoissa. 

• http://convion.fi/

http://convion.fi/


Optima Solutions Oy

• Ratkaisut kysyntäjouston toteuttamiseen

• https://www.optima.fi/

https://www.optima.fi/


SymPower

• https://www.sympower.net/

https://www.sympower.net/


Ville Julin - Nuuka Solutions Oy

• Ville esittäytyi oman esityksensä aluksi

• https://www.nuukasolutions.com/home

https://www.nuukasolutions.com/home


Jukka Järvinen - TeraFactory Finland / Finnish
Batteries Oy

• Tarjoamme kotimaisia li-ion akustoja palveluna. 

• Kiinteistöjen oman aurinkoenergian tuotannon maksimointi ja 
erilaisten energiavirtojen optimointi auttavat kohdentamaan 
kysyntäjouston tarkemmin parhaiten tuottaville ajankohdille 
kiinteistön käytön laadun heikentymättä. 

• Akkusopimus mahdollistaa myös sähkön ja siirron hinnan 
”lukitsemisen” tasolle, josta se ei enää sopimuskauden aikana 
nouse. 



Ville Kuusisto - Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab

• Teemme tälläkin hetkellä sähkön kysyntäjoustoa sekä 
taajuusohjattuun häiriöreserviin (FCR-D) että 
säätösähkömarkkinoille. 

• Meillä on tarjota valmis alusta, johon voidaan helposti lisätä uusia 
kohteita kaikille kysyntäjouston markkinoille. 



Teppo Manninen - Caverion Suomi Oy

• Eri kiinteistön ja teollisuuden prosessien ohjaukset ja 
ohjausjärjestelmät yhdistävä ja integroiva pilvipalvelu, jolla voidaan 
ohjata sähkölaitteita ja tehoja kysynnän joustotarpeen mukaan.

• Asiakaskohtaisesti määritellään ohjattavat sähkötehot esim. 
Valaistus, IV-koneet, sähkölämmitykset, jäähdytyskone yms. 



Markku Nousiainen - TX

• TX (tx.company) on ohjelmistoratkaisuja tarjoava konsulttiyritys. 

• Kiinnostuksemme älykkäisiin sähköverkkoihin liittyy tarjoamiimme 
lohkoketjuratkaisuihin, jotka perustuvat Streamr-
lohkoketjualustaan (streamr.network). 



Zan Pujol - ABB Oy



Zan Pujol - ABB Oy



Juha Pölönen
Etelä-Savon Energia Oy



Vaasan Sähkö Oy

• https://www.vaasansahko.fi/

https://www.vaasansahko.fi/


Matti Seppänen - Tieto Oyj

• Tieto DES - distributed energy solution - tarjoaa alustaratkaisun 
energian ja palveluiden hallintaan sekä mahdollisuuden osallistua 
kysyntäjoustoon 

https://www.youtube.com/watch?v=1FtqIMTTbA4
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Nicholas Stewart - Sitowise Oy

• Talotekniikan kysyntäjouston suunnittelu.

• https://www.sitowise.com/fi

https://www.sitowise.com/fi


Harri Vesa



Maaret Vuorio, Petri Naukkarinen - Schneider 
Electric Finland Oy
• Schneider Electricin Eco Struxure esineiden internetiä ja plug and play -

kytkettävyyttä tukeva avoin, yhteensopiva arkkitehtuuri ja alusta, jota voi 
käyttää kodeissa, kiinteistöissä, datakeskuksissa, infrastruktuurissa ja 
teollisuuslaitoksissa. 

• Innovaatioita joka tasolla yhdistetyistä tuotteista rajapintojen hallintaan sekä 
sovelluksista analytiikkaan ja palveluihin. 

• Kysynnänjoustoon tarjoamme kaiken tämän lisäksi älyn, joka ohjaa kuormia. 

• Schneider-Electricin tuote- ja palveluvalikoimassa on kattava tarjoama sähkön 
jousto- ja häiriömarkkinoihin sekä kaukolämmön ja -kylmän jouston 
toteutukseen kiinteistön sisäisestä joustosta aina koko verkoston toimintaan 
voimalaitosta myöten. 

• Näissä hyödynnetään eri tavoin paikallista kiinteistöautomaatiota, 
verkon/verkoston automaatiota sekä pilvipohjaisia analytiikka ja 
tekoälypalveluita.



Tapio Toivanen



Jäikö joku esittelemättä?

• Siemens esittäytyi



Palvelumuotoilun 
tuki Helsingin 
kaupungilta

21.10.2019

Emma Berg



Erittäin hyvä palvelumuotoilutoimisto valittu

• Perehtyminen palvelumuotoiluun ja sen hyödyntämiseen

• Apua konkreettisiin projekteihin yrityskohtaisesti

• Yrityksille räätälöity

• Toteutetaan De minimis- periaatteella, eli sitä voi saada, jos 
tukisumma ei ole yritykselläsi ylittänyt kokonaisuudessaan 
maksimisummaa 

• Tarvitaan pari lomakkeen täyttämistä, ei mitään hankalaa

• Kiinnostuneet: sähköpostia kymp.ekat@hel.fi

mailto:kymp.ekat@hel.fi


Sähkön kysyntäjoustossa ja 
virtuaalivoimalaitoksissa on kyse 

teknisistä ratkaisusta, mutta 
myös muusta



”Minua huolettaa koulun 
ilmanlaatu. Monilla opettajilla 
on tosi kuiva iho, voisiko sille 
tehdä jotain?”

Maija 38 - Nelosluokan opettaja



Keskustelu

Sähkön kysyntäjousto palvelurakennuksissa



Mitä kaikkea pitäisi huomioida, kun 
kaupunkien palvelurakennuskantaa 

(esim. kouluja ja päiväkoteja) 
liitetään kysyntäjoustoon ja 

toimimaan virtuaalivoimalaitoksina?



Kysyntäjoustoon 
liittymisen vaiheet

Kysymykset eri vaiheisiin



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Kysyntäjouston vaiheet

Liittyminen Rakennus Jousto

Aggregointi Markkinat
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YHTEENVETO TEEMOITTAIN

Liittyminen Rakennus Jousto

Aggregointi Markkinat

70
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Liittyminen

• Mitä on suunniteltava ja huomioitava ennakkoon, ennen päätöksentekoa 
kysyntäjouston aloittamisesta. Esim: Laskelmat, lähtötiedot, Luvat, 
Koulutus, Viestintä

• Kaupungin tavoitteiden ja tarpeen pitää olla selkeitä, mutta mallia voi 
ottaa aiemmista hankinnoista. Tiedonkulku kaupungin sisällä 
kysyntäjouston toteuttamisesta on olennaista. Kiinteistöjen käytön ja 
modernisointitarpeiden ennakointi on tärkeää, että osataan valita oikeat 
kiinteistöt joustoon. Lähtötilanteesta pitää olla hyvät tiedot, 
kysyntäjoustovalmiudet pitää olla selvitetty sekä mahdolliset riskit. 
Kiinteistöjä voi paketoida kysyntäjoustoa varten. Sopimukset voi tehdä 
esim. 24-36kk, jonka jälkeen mahdollista tehdä uusi päätös.
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Rakennus

• Onko rakennukseen/kiinteistöön liittyviä rajoitteita tai 
mahdollisuuksia Esim: Suuruus, energiankäyttö, Tyyppi, 
käyttötarkoitus, Mitä kuormia ohjataan? Toimiiko kaikkien 
rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa?

• Tärkeintä on huomioida rakennusten käyttöaste ja käyttötarkoitus ja sen 
tulevat muutokset ja mm. peruskorjausten tarve. Rakennusautomaation 
kaksisuuntaisuus ja avoimet rajapinnat ovat teknisistä rajoitteista 
olennaisimpia, joskin esim. teknisten laitteiden kuten ilmastoinnin koko ja 
joustavuuskyky ovat tärkeitä myös. Lisäksi tulee huomioida sisäilman laatu ja 
mahdollisuuksien mukaan tehdä olosuhdemittausta. Paikalliset energiavarastot 
parantavat jouston mahdollisuuksia huomattavasti, mutta kaupungeissa 
kannattaa huomioida myös muut esim. Infrastruktuurikohteet, kuten 
pumppuasemat.
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Jousto

• Jouston toteuttamisen mahdollisuudet palvelurakennuksissa Esim: Varastointi, 
Palveluntarjoajan vastuut, Todentaminen, Onko palveluita tarjolla ja kokeiltu, kokemuksia, 
Sisäilman huomioiminen, Ennakoiminen, tekoäly

• Kohteiden valinnan haasteet: On tarpeen toteuttaa mittarointi ja anturointi järkevästi, että 
voidaan analysoida kohteita. Kaikissa kohteissa ei ole välttämättä järkevää lähteä 
kysyntäjoustoon -tulee tehdä taloudellisen puolen sekä riskien analysointi. Kohteiden valinnassa 
voisi ryhtyä hyödyntämään esimerkiksi tekoälyä ja simulointia. Pystytäänkö löytämään kohteita 
myös ajatustyöllä ilman tekoälyä, esimerkiksi mihin aikaan koulurakennuksessa ei ole käyttöä?  

• Kiinteistöjen niputtaminen tai salkuttaminen kriittistä – miten voidaan tuoda näitä yhteen. Isompi 
massa, isommat edut. Pilotoinnilla päästään alkuun: On tärkeää kokeilla ja todentaa 
kysyntäjoustoa ensin pienessä skaalassa.  Energiankulutus ja automaatio: Optimointi on 
ensimmäinen askel ennen joustoa. Rakennuskannan automaatiojärjestelmien parantaminen on 
myös olennaista.  Viestintä: Kysyntäjoustosta viestiminen on haastavaa, ja siihen tulisi kiinnittää 
huomiota. Esimerkiksi pelillistämisestä voisi saada tähän tukea. Myös palkitsemismenetelmiä voisi 
hyödyntää.
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Aggregointi

• Aggregoinnin toteuttamisen mahdollisuudet, Esim: Onko 
aggregointipalveluita tarjolla ja kokeiltu, kokemuksia, 
Palveluntarjoajan vastuut, Tekniset haasteet/vaatimukset, 
rajoittaako, Volyymi

• Subaggregointi ja aggregointi hakevat vielä rajanvetoa. Aggregoijan
pitää saada kasaan riittävästi kiinteistöjä. Kaikki kuormat kannattaa 
liittää yhteen järjestelmään, joka voisi olla myös kaupunkien yhteinen 
poolattu järjestelmä. Subaggregaattori voi myös viedä markkinoille. 
Akuissa olisi enemmän potentiaalia: Akut voivat kaksin tai 
kolminkertaistaa joustopotentiaalin kiinteistössä.
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Markkinat

• Miten kysyntäjoustopotentiaali kannattaa viedä markkinoille? Esim: 
Fingrid, Mitkä markkinat sopivat? Onko kokemuksia 
palvelurakennuksista, tai muista rakennuksista, tai ulkomailta 
Vaihtoehto: Alueen sisällä kulutuksen tasapainottaminen?

• Keskustelu keskittyi Fingridin markkinoihin, spot-markkinoiden mukaan 
optimoinnissa nähtiin maltillinen tuottavuus. Kysyntäjousto kannattaa 
toteuttaa tekoälyn ja algoritmien kautta – pitää olla tekoälyn tekemää 
kauppaa koska on niin reaaliaikaista ja suuri määrä ohjattavia kohteita. 
Uusina mahdollisuuksina nähtiin suora kaupankäynti, vaikka sähköauton 
lataukseen. Myynti pitäisi voida tehdä aina sille markkinalle, millä jousto 
on arvokkainta milläkin hetkellä.
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Miten jatkamme?
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HKI: Palvelumuotoilutuki

TKU 26.11. 
Lämmön 

kysyntäjousto

HKI 14.1.
Aggregointi
keskustelu

TKU: 
Virtuaalivoimalaitoksia 

tukevat hankinnat

MARRAS

JOULU

TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTILOKA

TKU: Mittarointiselvitys
Muutokset mahdollisia
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