
Lämmön 
kysyntäjousto 
palvelurakennuksissa

26.11.2019, Turku



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.



Ohjelma

12.30 Tilaisuuden avaus 

kehitysjohtaja Rami Savila, Turun kaupunki

projektipäällikkö Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki

12.45 Lämmön kysyntäjousto Turku Energian näkökulmasta

projektipäällikkö Lotta Lyytikäinen, Turku Energia Oy

13.05 Fortum: Espoo Clean Heat –projekti ja kysyntäjousto

kehityspäällikkö Risto Larmio, Fortum Oy

13.25 Lämpöä-hanke, ylijäämälämpöjen uusiokäyttö ja lämmön varastointi

lehtori, projektipäällikkö Rauli Lautkankare, Turun ammattikorkeakoulu
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13.45 Kaupunkien tarve ja tavoitteet kysyntäjouston ja 
virtuaalivoimalaitosten suhteen Helsinki ja Turku

13.55 Lyhyet esittäytymiset kaikilta osanottajilta

14.25 Kahvitauko 

14.55 Ohjattu keskustelu – Lämmön kysyntäjousto palvelurakennuksissa

15.45 Tilaisuuden päätössanat

16.00  Tilaisuus päättyy
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Tilaisuuden avaus

29.11.2019

Ravi Savila, kehitysjohtaja, Turun kaupunki

Tuomas Vanhanen, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki



Uusia älykkäitä & 
vähähiilisyyttä tukevia 
ratkaisuja kaupunkien asuin-
ja palvelukiinteistöjen
(mm. koulujen) 
energiatehokkuuden 
parantamiseen
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Ratkaisuja etsitään 
yhteistyössä yritysten,

rakennusten käyttäjien & 
energia-alan asiantuntijoiden 

kanssa

@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



Kaikilla kuudella 
kaupungilla on 
kunnianhimoiset 
päästövähennys-
tavoitteet. 5

milj. t CO2 ekv.
päästöjä täytyy 

vähentää



Kaupunkien 
kysyntäjouston ja 
virtuaalivoimalaitosten
tarve ja tavoitteet

29.11.2019



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



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
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Turku
Anton Katajainen
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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 ener-
giamuotojen 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.



Kaikki esittäytyvät 
1-2 min per henki
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Kaupunkien edustajat

Turku

Helsinki

Tampere



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Yritysten esittelyt
Satunnainen järjestys

Esitysten kahden minuutin 
aikarajaa seurataan ajastimella
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@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

GreenUp
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@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Schneider Electric
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TALOTEKNINEN ANALYTIIKKA

• Energiansäästöä ja työtehoa ennakoivasta analytiikkapalvelusta

• Helppokäyttöinen analytiikka-alusta sisäolosuhteiden, 

energiatehokkuuden ja huoltotarpeiden seurantaan 24/7/365

ENERGIANHALLINNAN ANALYTIIKKA

• Energiansäästöä ja työtehoa ennakoivasta analytiikkapalvelusta

• Helppokäyttöinen analytiikka-alusta sisäolosuhteiden, 

energiatehokkuuden ja huoltotarpeiden seurantaan 24/7/365

OLOSUHTEIDEN JA KOSTEUDEN SEURANTA

• Rakentedein ja märkien tilojen kosteuden seuranta kiinteistön 

käytön aikana

• Raportointi ja seuranta integroituna 

kiinteistöhallintajärjestelmäään ja rakennuksen pohjakuviin

Valaistuksen ohjaus (KNX)

• Muuntojoustava tilamuutoksissa

• Tuki lukuisiin erilaisiin säätöihin (esim. 

värilämpö ja huoneolosuhteet)

Videovalvonta ja 

kellojärjestelmä

• Helppo skaalata tarpeiden mukaan

• Voidaan laajentaa videoanalytiikalla

Kulunvalvonta- ja 

rikosilmoitinjärjestelmä

• Yhteinen käyttöliittymä 

kiinteistönhallintajärjestelmän kanssa

• Vähemmän perustettavia 

käyttäjätunnuksia ja palvelimia

Paloilmoitinjärjestelmä

• FireXpert-pilvipalvelu tehostaa 

käyttöä ja vikojen diagnosointia

• Huoltotoiminta tarpeenmukaista 

vähentäen huoltokäyntejä ja -

kustannuksia

Sähkönjakelukiskot ja datakaapelit

• Canalis-kiskot erittäin hiljaisia ja luotettavia, eivät 

lisää palokuormaa

• Parantavat muuntojoustavuutta mm. tilamuutoksissa 

ja sähköautojen latauksessa

• Cat 6 ja 6A kaapelit

• Integroidulle kaapeli- /liitin kokonaisuudelle 20 

vuoden takuu

Mittarointi

• Kattava raportointi 

kiinteistöhallintajärjestelmän kautta

• Energiakäytön optimointi 

edistyksellisillä ohjelmistoilla ja 

palveluilla

Sähkökeskukset, 

-katkaisijat ja -kojeistot

• Masterpact MTZ katkaisijoilla 

langaton älypuhelinohjaus 

mittauksiin, diagnosointiin ja 

nopeaan tehon palautukseen

• Läpinäkyvyys 

kiinteistönhallintajärjestelmään ja 

käytön helppous

Sähköautojen lataus

• Valmis ratkaisu kysynnänjouston 

markkinaan

• Kumppaneilla valmiit 

elinkaariratkaisut

Hissit

• Ohjattavuus

• Turvallisuus

• Nopeus

• Viihtyvyys

Kiinteistön sisäinen energianhallinta, paikallinen energianhallinta, alueellinen 

energianhallinta, kysyntäjousto 



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Granlund
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• Piloteissa ohjattuja 
rakennustyyppejä:
• Koulu
• Sairaala
• Liikuntarakennus
• Toimisto
• Yliopistorakennus

• Ohjataan:
• Ilmanvaihtokoneet
• Lämmitysverkostot

• Mitataan:
• Lämpötilat
• CO₂ -pitoisuus
• Lämmönkulutus

• Kerätään:
• Käyttäjäpalaute

Seminaarinmäen Kampus Seminaarinmäen Liikuntarakennus Meilahden Kolmiosairaala

Kaukolämmön kulutusjoustopilotit - kohti älykkäitä järjestelmiä

• Kokonaiskuva ja tavoitteet:
• Aluetaso

• Lämmöntuotannon päästöjen alentaminen
• Yksittäinen rakennus osaksi laajempaa 

kulutusjouston arkkitehtuuria

• Kiinteistötaso
• Tarkempi tieto sisäolosuhteista
• Rakennuksen oman tehontarpeen 

alentaminen
• Kulutusjousto osaksi rakennuksen muuta 

älykästä ohjausta



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Leanheat
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Turussa Leanheat tuo tänä talvena lisää mukavuutta, 
turvalliset olosuhteet ja energiatehokkuutta 131:een kiinteistöön

ossi.porri@leanheat.com



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Egain Finland Oy
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Mittaus

Visualisointi

Analysointi

Mobiili

API

Optimointi

Raportit

Energia asiantuntija

HOPEA

Mittaus

Visualisointi

Analysointi

Optimointi

Raportit

Energia-asiantuntija

Mobiili

API

Edrive

Energiatavoite

KULTA

Mittaus

Visualisointi

Analysointi

Optimointi

Raportit

Energia asiantuntija Pro

Mobiili

API

Edrive

Energiatavoite

PLATINA

“HALUAN MITATA” “HALUAN OPTIMOIDA” “HALUAN KUMPPANUUDEN”

Tehojousto

IoT as a Service

€ Tehojousto

IoT as a Service

€

IoT as a Service

Egain Sense Start€

Egain Sense Complete€Egain Sense Complete€ Egain Sense Complete€

OPTIOT OPTIOT

Egain Sense Start Egain Sense Start€

EGAIN EDGE

Älykästä 
lämmi-
tyksen
opti-
mointia

www.egain.io



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Fidelix Oy
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Fidelix on fiksun rakennusautomaation ja 
olosuhdehallinnan edelläkävijä.

Fidelix Oy
• Perustettu vuonna 2002
• Liikevaihto n.  40 m€
• Henkilöstömäärä n. 300
• Pääkonttori, tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt
Vantaan Varistossa
• 12 aluekonttoria ja n. 70 jälleenmyyjää
• Tytäryhtiöt Fidelix Sverige Ab ja EcoGuard Ab

Käytössä yli 10 000 
kiinteistössä.

Tarjontamme 
kaukolämpöjoustoon:

• kaukolämpökeskusten ohjaus
• alustaratkaisu automaation 

kytkemiseen pilvipalveluun
• virtuaalivoimalaitos

• rajapinta ja palvelu 
lämpöyhtiölle jouston 
ennustamiseksi ja 
toteuttamiseksi 
kiinteistömassassa



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

HögforsGST Oy
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KÄYTÄNNÖN RATKAISUT KYSYNTÄJOUSTON TOTEUTUKSEEN

Näemme kysyntäjouston monijakoisena, ekosysteemin 
kokonaistaloudellisuuden mahdollistavana toimintana

Se rakentuu aktiivisena markkinaosapuolena toimivien 
tuottaja/kuluttaja-asiakkaiden keskinäisestä ja 
energiapalvelujen tuottajien välisestä yhteistyöstä, jossa 
apuna käytetään digitalisaation mahdollistamia teknologioita

Tuotteissamme on sisään rakennettuna menetelmät eri 
markkinaosapuolten ilmaisemien tarpeiden toteuttamiseksi

• Fyysiset tuotteemme ovat tehdasvalmiita massaräätälöityjä 
lämmönjakomoduuleja, joiden avulla kohteen talotekniikka, 
energian kierrätys sekä energian tuotanto- ja  jakeluinfra 
integroidaan suureksi ekosysteemiksI

• Integraatio tapahtuu fyysisesti lämmönjakolaitteiden avulla 
ja tiedonsiirto tapahtuu pitkälle kehitettyä automaatiota ja  
IoT:ta hyödyntämällä

• Markkinoiden tehokkaimman kulutusjouston mahdollistava 
ohjaus- ja valvontajärjestelmä Fiksu Control System™ on 
kehitetty ja suunniteltu toimivaksi käyttäjäkonseptiksi 
yhteistyössä alan edistyksellisimpien toimijoiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa 

Fiksu Control System™ kulutusjousto-ominaisuudet, TOP 10

1. Asiakkaan tilaustehon/vesivirran , ja sitä kautta varattavan ja maksettavan kiinteän perusmaksun 
optimointi

2. käyttövesitehon ”lainaus” lämmityksen tehoa rajoittamalla

3. kaukolämmön kokonaistehon/vesivirran rajoittaminen mittauksen ja asetetun raja-arvon 
perusteella

4. rakennuksen lämmitystavan ja -tehon käytön ajankohdan valinta sääennusteen perusteella

5. ilmanvaihdon hallittu rajoittaminen huippukulutuspiikkien aikana

6. rakennuksen olosuhteiden ennakoiva hallinta sisälämpötilamittausten perusteella

7. hetkellisen tehon tarpeen leikkaaminen ja/tai ajanhetken siirtäminen lämmön myyjän 
”joustopyynnön” perusteella em. toimintoja hyödyntämällä ( saatavilla Q1/2020 )

8. Asiakkaan järjestelmässä tapahtuvan jäähtymän, ja sitä kautta KL jäähdytyksen, eli virtaaman 
hallinta hetkellisiin toimintoihin vaikuttamalla (menetelmällä patent pending )

9. FiksuRTD-info, real time demand-information, -järjestelmän avulla kulutuskohteen reaaliaikainen 
”tyytyväisyysindeksi” voidaan välittää lämmön myyjälle tuotannon suunnittelua ja ennustamista 
varten (menetelmällä patent pending )

10. kaksisuuntainen API -rajapinta, jonka avulla  lämmön myyjän SCADA – järjestelmä hankkii tietoja 
”pilvien välisen” tiedonjakamisrajapinnan välityksellä asiakkaiden tarpeista ennusteiden ja 
operaatioiden tekemistä varten( saatavilla Q1/2020 ) 

1. Lämmön myyjän palvelu kehittyy työntöohjauksesta imuohjaukseen

2. asiakkaalle toimitetaan tieto, ”joustopyyntö” kulutusjouston tarpeesta, johon Fiksu Control System 
reagoi ja suorittaa tarpeelliset operaatiot ohjelmoinnin mukaisesti



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

nollaE Oy
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nollaE mukana
lämmön kysyntäjoustoissa

nollaE on energiatehokkuuden konsulttitoimisto, 
jonka toiminnassa yhdistyvät rahoituslaskenta ja 
energiaosaaminen.

Optimoimme kaukolämpöverkon huipputehon 
tarvetta.

Mahdollistamme hiilineutraalisuustavoitteiden 
toteutumisen kustannustehokkaasti.

nollae.fi | 020 743 2222 | info@nollae.fi



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Etelä-Savon Energia Oy
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Eeneman Oy
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Finess Energy Oy
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Ouman
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ABB
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Comsel System Oy
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Valitse lappujen väri edustamasi tahon mukaan

PK -
yritykset

29.11.2019 52

Suuret 
yritykset

Energia-

yhtiöt

Muut / 
Anonyymi

Kahvitauolla: Ota tarralappuja ja kynä itsellesi!

Kahvitauko 30 min!



Keskustelu

Lämmön kysyntäjousto palvelurakennuksissa



Mitä kaikkea pitäisi huomioida, kun 
kaupunkien palvelurakennuskantaa 

(esim. kouluja ja päiväkoteja) 
liitetään kysyntäjoustoon ja 

laitetaan toimimaan 
virtuaalivoimalaitoksina?



Kysyntäjoustoon 
liittymisen vaiheet

Kysymykset eri vaiheisiin



Kysyntäjouston vaiheet

Liittyminen Rakennus Jousto

Aggregointi Markkinat
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Liittyminen

• Mitä on suunniteltava ja huomioitava ennakkoon, 
ennen päätöksentekoa kysyntäjouston aloittamisesta

• Esim:

• Laskelmat, lähtötiedot
• Luvat
• Koulutus
• Viestintä
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Rakennus

• Onko rakennukseen/kiinteistöön liittyviä rajoitteita tai 
mahdollisuuksia

• Esim:

• Suuruus, energiankäyttö

• Tyyppi, käyttötarkoitus

• Mitä kuormia ohjataan?

• Toimiiko kaikkien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa?
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Jousto

• Jouston toteuttamisen mahdollisuudet palvelurakennuksissa

• Esim:
• Varastointi
• Palveluntarjoajan vastuut
• Todentaminen
• Onko palveluita tarjolla ja kokeiltu, kokemuksia
• Sisäilman huomioiminen
• Ennakoiminen, tekoäly
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Aggregointi

• Aggregoinnin toteuttamisen mahdollisuudet

• Esim:

• Onko aggregointipalveluita tarjolla ja kokeiltu, kokemuksia

• Palveluntarjoajan vastuut

• Tekniset haasteet/vaatimukset, rajoittaako

• Volyymi
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Markkinat

• Miten kysyntäjoustopotentiaali kannattaa viedä markkinoille

• Esim:

• Onko kokemuksia palvelurakennuksista, tai muista 
rakennuksista, tai ulkomailta

• Vaihtoehto: Alueen sisällä kulutuksen tasapainottaminen?
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Miten jatkamme?
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TKU 26.11. 
Lämmön 

kysyntäjousto

HKI 14.1.
Aggregointi
keskustelu

TKU: 
Virtuaalivoimalaitoksia 

tukevat hankinnat

MARRAS

JOULU

TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TKU: Mittarointiselvitys
Muutokset mahdollisia



Tilaa uutiskirjeemme:

www.energiaviisaat.fi

@energiaviisaat
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Kiitos paljon osallistumisesta!
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