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Ennen kilpailutuksen käynnistymistä
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•
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Sähkön ja lämmön kulutusjousto on ollut esillä kaupunkiorganisaatiossa ainakin 2016 alkaen.
2017 käynnistyi valmistelut kiinteistöjen lämmön ja sähkön kulutusjouston lisäämiseksi
erityisesti kiinteistöautomaatiota hyödyntäen.
Etelä-Karjalan hiilineutraali energiajärjestelmä –mallinnus kevät 2016.
2016 tilattiin älylämpöverkkoselvitys Fortumilta.
Älykäs kiinteistöjen ohjaus ja kysyntäjouston hyödyntäminen osaksi kaupunkistrategiaa
Lappeenrannan energia mukana DI työssä kaukolämmön kysyntäjoustosta 2018.
Energiamurrosareena – sähkön kysyntäjousto 21.11.2017
Seminaari 19.4. 2018 - Rakennusten joustot ja älykäs kiinteistönhallinta
Greenreality Network teematilaisuus - Kulutusjouston mahdollisuudet kiinteistöissä
7.11.2018
Keväällä 2018 Siemens otti yhteyttä TEM rahoitteisen kärkihankkeen käynnistyttyä. Myös GEF
ja Väreen kanssa keskusteluja. Erinäisten keskustelujen ja selvitysten jälkeen päädyimme
kilpailuttamaan virtuaalivoimalapalvelun.

Hankimme palvelua
• Virtuaalivoimalaitospalvelu sisältää kiinteistöjen liittämisen
virtuaalivoimalaitokseen ja Fingrid Oyj:n kysyntäjoustomarkkinaan
sekä siihen liittyvät käyttöön ja ylläpitoon liittyvät kustannukset,
kuten lisenssimaksut, raportointityökalut, tietoturvaratkaisut ja
muut tarvittavat palvelut. Toimittaja vastaa siitä, että laitteet ja
ohjelmistot pysyvät käyttökunnossa ja toimivat moitteettomasti
koko sopimuskauden ajan.

Hankinta-aikataulu
•
•
•
•
•

Tarjouspyyntö tammikuussa 2019
Tarjoukset helmikuussa 2019
Hankintapäätös maaliskuussa
Sopimus huhtikuun lopussa (4 kk toimitusaika)
Käyttöönotto loka-marraskuun vaihde 2019

Virtuaalivoimalapalvelun hankinnan
kiinteistökohteet
OSA-ALUE 1 Kohteet välittömään toteutukseen n. 0,3 MW teho
• Pontuksen päiväkotikoulu,
• Lappeen päiväkoti,
• Lappeen koulu,
• Kimpisen lukio,
• Myllymäen koulu,
• Myllymäen päiväkotikoulu,
• Lauritsalan uimahalli,
• Maakuntakirjasto,
• Kimpisen koulukeskus,
OSA-ALUE 2
• Myöhemmin mahdollisesti toteutettavat kohteet:
• 45 kohdetta, n. 0,6 MW teho.

Hankinnan arviointi- ja
valintaperusteet
1.

2.
3.

Takaisinmaksuaika vuosina 20% (toimitushinta/(vuosituotto – käyttökustannus
vuodessa))
Virtuaalivoimalaitoksen mahdollistamat muut palvelut 20% (tilaajan arvio taloudellista
ja muista hyödyistä)
Nettotuotto vuodessa 60% (vuosituotto – käyttökustannus vuodessa)

Pyysimme siis tuottoarvion sekä hinnat järjestelmätoimitukselle sekä käyttökustannuksille.
Tarjouksessa esitetyt reservimarkkinan tuotto-odotukset olivat ei sitovia arvioita, jotka
perustuvat vuoden 2018 toteutuneiden taajuusohjatun käyttö-ja häiriöreservin
keskimääräisiin hintoihin ja arvioihin valittujen kiinteistöjen säätökapasiteetista. Tätä varten
ilmoitimme kohdeluettelon kiinteistöistä.

Vaatimukset tarjoajille
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•
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•
•
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Takaisinmaksuajan oltava alle 5 vuotta
Osoitus siitä että kiinteistökuormien ohjaus toteutuu yhteensopivasti nykyisen
automaatiojärjestelmän kanssa ja kuormien ohjaus tehdään tilojen käytettävissä
olevien olosuhdemittausten (CO2, lämpötila ja kosteus) perusteella
estetään ulkoisen ohjauksen aiheuttamat turhat hälytykset Lappeenrannan
käyttämässä kiinteistöhallintajärjestelmässä (Siemens Desigossa)
palvelun kuukausiraportointi, josta ilmenee vähintään tarjotut ja tilatut kuormat, niistä
saatu markkinatuotto, sekä sisäilmanlaadun mittausdata
kiinteistöjen olosuhteiden varmistaminen sisäilmastoluokitus 2018 luokan S2
mukaisesti
Rakennusten painesuhteet eivät saa muuttua ilmastointilaitteita säädettäessä
Valaistuskuormien käytöstä tulee sopia
kuvaus tietoturvaratkaisuista, joilla tietoturvallinen liikennöinti virtuaalivoimalan ja
kiinteistövalvomon välillä turvataan
Toimitus 4 kk tilauksesta
Kiinteistöautomaatiojärjestelmään kytkeytymisessä tulee noudattaa
Lappeenrannankaupungin kiinteistöautomaatio-ohjetta (BACnet)

Lappeenrannan hankintapäätös
•

•

•

”Kaupunginhallitus päättää hankkia Siemens Oy:n tarjouksen mukaisesti
virtuaalivoimalapalvelun osa-alue 1, jossa järjestelmän toimitushinta on
yhdeksälle kiinteistölle yhteensä 44.150,00 € ja sitä vastaava tuottoarvio
yhteensä 52.500,00 € / vuosi. Käyttökustannus on yhteensä 13.700,00 € /
vuosi.
Lisäksi päätetään mahdollisesta tilaamisesta osa-alueen 2 tarjouksen
mukaisesti optiona 2021 kesäkuun loppuun mennessä. Toimitushinta
enimmillään 146.150,00 € ja sitä vastaava tuottoarvio 105.000,00€ / vuosi.
Käyttökustannus on enimmillään yhteensä 22.050,00€ / vuosi.”
Vuonna 2018 taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) määrä on ollut Suomessa
vuosimarkkinoilla 73 MW ja vuosihinta 14 €/MWh. Tuntihinta 2018 on ollut
keskimäärin 21.50 €/MWh ja määrä keskimäärin 34 MW.

Käyttöönottoprosessi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siemens tekee mallinukseen joustoista ja tuotoista perustuen historialliseen dataan,
käyttöprofiiliin ja mahdolliseen kohdekäyntiin. Ohjattavat laitteet sovittiin tarkemmin.
Liitettäviin kuormiin tehtiin tarvittavat ohjelmistomuutokset, jotta niitä pystytään
ohjaaman markkinoiden mukaan ja olosuhteiden ehdoilla, osa ohjelmoinneista tehty 3osapuolten toimesta Siemensin toimeksiannoista
Järjestetään kohteista yhteys VIBECOn palvelinalustaan
Testaus kiinteistökohtaisesti käynnissä - tiedote käyttäjille
Kun Fingridin kanssa tehdyt askelvastestestit ovat hyväksyttävästi suoritettu, liitetään
kuormat markkinaan
Ohjattaviin laitteisiin säätökaavioiden toimintaselostukseen maininta VPP ohjauksesta
Tuotannossa loka-marraskuun vaihteessa
Sisäilmaolosuhteiden toteutuminen käyttöönotossa ja niiden kuukausiraportointi ja
valvonta käytön aikana
Käytön aikana VIBECOn alusta rupeaa keräämään tietoja liitetyistä kohteista,
olosuhteista sekä muusta datasta, jonka avulla kokonaisuutta tullaan optimoimaan
yhteistyössä.
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Huomioita
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Markkinat kehittymässä. Mukana IT taloja, kiinteistöautomaatioyrityksiä, teleyhtiöitä ja energiayhtiöitä.
“Three general business model archetypes for aggregation are suggested: balance-responsible aggregator,
independent aggregator and sub-aggregator” Tiina Ohrling, Aalto, 2019
Tarjouspyyntöön tuli paljon kysymyksiä. Osa ei ymmärtänyt hankinnan kuvaustamme.
Virtuaalivoimalapalvelun tarjoajia ei vielä ole monia. Olimme varmaan ensimmäisiä julkisia kilpailuttajia
(maailmassa?)!
VPP on hyvä esimerkki kiinteistöjen älykkäästä ohjaamisesta. Moni muukin älykäs ohjaus on siis
mahdollista!
Seuraavia mahdollisia askelia voivat olla huipputehon hallinta sekä sähkövarastojen ja rakenteilla olevan
sähköstä lämmöksi -akun hyödyntäminen
Riittävät kuormat (teho, aika), valvottavuus/sensorointi ja ohjattavuus edellytys kannattavaan
käyttöönottoon
Käyttöönoton aikana tarvitaan yhteistyötä ja kommunikointia käyttäjien, kiinteistöylläpidon, tilaajien ja
toimittajien välillä
Vielä on epävarmaa kuinka paljon todellista säätökapasiteettia lopulta tulee VPP käyttöön.

Kiitos!

