
 

 

Kutsu tilaisuuteen 

Sähkön kysyntäjousto 
palvelurakennuksissa  

 
Kaupungit tarvitsevat näkemystä sähkön 

kysyntäjoustoteknologian hyödyntämiseen 
palvelurakennuksissa 

16.10.2019 klo 12.30 – 16.00 Helsinki, Vallila, Elimäenkatu 5 

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Helsinki, Tampere, Oulu, Turku) on 

tavoitteena mahdollistaa rakennuskantansa liittyminen sähkön kysyntäjoustoon ja rakennusten 

toimiminen virtuaalivoimalaitoksena. Tilaisuudessa käsitellään kaupunkien tarpeita sähkön 

kysyntäjouston ja virtuaalivoimalaitosratkaisujen suhteen, kerrotaan Energiaviisaat kaupungit –

hankkeen pilotoinneista sekä esitellään Lappeenrannan virtuaalivoimalaitospalvelun 

hankintaprosessia ja kokemuksia sen toiminnasta. 

Kutsumme yrityksiä ja muita organisaatioita ja asiantuntijoita esittelemään 

ratkaisujaan ja keskustelemaan kysyntäjouston soveltuvuudesta 

kaupunkien palvelurakennuksiin.  

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. Tilaisuudessa on varattu aikaa 

myös yritysedustajien ja muiden osallistujien esittäytymiseen ja verkostoitumiseen.   

 

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua perjantaihin 4.10. klo 17 mennessä osoitteessa:  

https://tinyurl.com/y3vewey6 

Tilaisuuteen mahtuu 25 osallistujaa, yksi per yritys.  

https://tinyurl.com/y3vewey6


 
 

 

ALUSTAVA OHJELMA  
Aika: 16.10 klo 12:30-16:00 
Paikka: Helsinki, Vallila, Elimäenkatu 5 
 

 

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 
 

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

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

 
 Keskustelu ja kysymykset 

13.45 Lyhyet esittäytymiset kaikilta osanottajilta 

14.15 Kahvitauko ja verkostoitumista 

14.45 Esittely Helsingin kaupungin tarjoamasta palvelumuotoiluvalmennuksesta 

14.55 Keskustelu – Sähkön kysyntäjousto palvelurakennuksissa 

15.45 Tilaisuuden päätössanat 

16.00 Tilaisuus päättyy 

 

  



 
 

 

Huom! 

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinakartoitukseen 

liittyvästä tapahtumasta. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään 

kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinakartoitus ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. 

Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja mahdollisesta 

kilpailutusprosessin käynnistämisestä. 

 

Lisätiedot:  

Energiaviisaat kaupungit -hanke  

Timo Määttä 

Helsingin kaupunki 

Projektipäällikkö 

 09 310 22138 

timo.maatta@hel.fi     

 

Turun kaupunki                                         

Ann-Sofi Österberg                                      

Projektipäällikkö    

040 1865103     

ann-sofi.osterberg@turku.fi   

                

Oulun kaupunki                                              

Johanna Mäkelä 

Projektipäällikkö  

044 703 2536 

johanna.makela@ouka.fi 
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