
 

Lämmön kysyntäjousto palvelurakennuksissa, 26.11.2019 – 
työpajojen tulokset   

Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin mitä kaikkea pitäisi huomioida, kun kaupunkien palvelurakennuskantaa 

(esim. kouluja ja päiväkoteja) liitetään kysyntäjoustoon ja laitetaan toimimaan virtuaalivoimalaitoksina? 

Keskusteluja käytiin viidestä teemasta: liittyminen, rakennus, jousto, aggregointi ja markkinat.  Alat 

löytyy yhteenveto keskusteluista.  

 

Liittyminen  

Kysymykset: Mitä on suunniteltava ja huomioitava ennakkoon, ennen 

päätöksentekoa kysyntäjouston aloittamisesta? 

Yhteenveto: Ennen liittymistä kysyntäjoustoon on oltava varmuus lämpöverkon 

sekä rakennuksen teknologisesta että sopimuksellisesta valmiudesta.  

• Laskelmat, lähtötiedot:  
• Olemassa oleva energiankulutus & kiinteistöjen perustiedot laskentaa varten  
• Laskelmat päätöksentekoa varten -  takaisinmaksuaika  
• Kaukolämmön hinnoittelumallit 
• Ohjausten vaikutusten tutkiminen – simuloinnit vs. potentiaalisuuden arviointi 

 
• Tekniset valmiudet  

• Perustekniikan oltava kunnossa 
• Tiedonsiirto asiakkaan ja energiayhtiön välillä  
• datavirrat, tekninen rajapinta  
• Lämpöverkon tarpeet ja rajoitteet 
• RAU-suunnitelman lävitse vaadittavat päivitykset 

• Luvat, sopimukset ja motivaatio 
• Kiinteistön omistajan (kaupunki, As Oy) halukkuus, miten motivoida mukaan 

keppi vai porkkana? 
• Tietosuoja, tietoturva, kyberturva huomioitava 
• Sopimusjuridiikka ja vastuut määritettävä 
• Kuka maksaa muutoskulut/elinkaari 

• Viestintä 
• Miten käyttäjät saavat äänensä kuuluviin ja miten tuoda hyödyt esiin? 

Positiivinen viestintä   
• Ymmärrys kysyntäjouston vaikutuksista olosuhteisiin  
• perusasiat & säädöt kunnossa  paras hyöty   
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Rakennus 

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

 
Yhteenveto: Ohjaavana mittarina toimii käyttäjien kokemus olosuhteista ja sietokyky 

niiden muutoksille. Ohjausmahdollisuudet riippuvat talotekniikasta, käyttö-

tarkoituksesta ja varastointimadollisuuksista.   Sähkö- ja lämpöjousto pitää hoitaa 

yhdessä.  Lämmitys ja ilmanvaihto liittyvät myös yhteen. 

• Olosuhteet:  
• Ovatko olosuhteet NYT hyvät?  säädetään olosuhteiden rajoissa  
• tilojen käyttäjien myötämielisuus olosuhteiden muutokselle +/- 0,5 astetta 
• ”älykäs käyttäjille, älykäs ympäristölle” – käyttäjien olosuhteet voivat parantua 

– tasaisempi lämpö tiloissa  
• olosuhdemittaukset – helposti lisättävissä kiinteistöihin 
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• Eri tyyppisten rakennusten soveltuvuus ja mitä huomioida 
• tilakohtainen säästöpotentiaali vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan: autotalli 

+/- 5 astetta, asunto +/- 0,5 astetta 
• kaupungeilla on uima ja jäähalleja, joissa energian varastointimahdollisuus 
• tietyistä kiinteistötyypeistä voluumia  
• lämmönvarauuskyky   
• vanha tekniikka voi estää  
• rakennuksen ominaislämmön varaus ja kapasiteetti  
• suuruuden ergonomia 

• Mitä kuormia ohjataan:  
• sähkö-lämpö jousto yhdessä 
• mitä kuormia? veden lämmitys, ilmanvaihto, rakennuslämmitys yms.   
• lämmitysmuoto? Lämmitys ja ilmanvaihto mahdollistaa ison osan joustavuudesta   

• Tiedonsiirto ja rakennuksen automaatio 
• Kiinteistöautomaation kuittaukset kuntoon (ja perustekniikka)  edellytys  
• tietoturvallisuus/häiriösuojaus  
• pitää toimia RAUn kanssa, automaation älykkyys  
• rakennusta ohjattava kokonaisuutena 
• avoimuus tiedonsiirtoprotokollien suhteen, tiedonsiirtoyhteydet kuntoon 

(asiakas – energiayhtiö), avoimet rakennusautomaatio järjestelmät 
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Jousto 

Kysymykset: Jouston toteuttamisen mahdollisuudet palvelurakennuksissa? Esim: 

Varastointi, Palveluntarjoajan vastuut, Todentaminen, Onko palveluita tarjolla ja 

kokeiltu, kokemuksia, Sisäilman huomioiminen, Ennakoiminen, tekoäly 

Yhteenveto: Tilaajan ja energialaitoksen tahtotila sekä jouston todentaminen 

keskiössä. 

• Rakennuksella oltava hyvät tekniset valmiudet sekä kattava (olosuhde)mittarointi, 
jotta saadaan mitattua tietoa tuntemusten lisäksi sekä todennettua muutoksia. 
Asiakas päättää millaiset olosuhteet sisätiloissa oltava,  kiinteistöautomaation taso  

• Sisäolosuhteiden tuominen lämmön säätöön ja etävalvonta mahdollistaa 
kysyntäjouston optimaalisen käytön, vartin tarkkuus riittää säädössä  

• Suunnittelussa tulee varautua ja kiinteistötekniikan valmiudet määriteltävä 

suunnitteluohjeisiin (minimitaso) 
• Idea esim. kouluihin, päiväkoteihin: käytetään omatuotantoa esim. aurinkoa 

ilmastointilaitteiden käyttöön esim. kesällä kun säästetään muussa taloautomaatiossa. 
Aurinko – olosuhdemittarit, hälytykset, jos sisäilmassa tapahtuu muutoksia tai 
poikkeamia.   

• Tilojen lämmitys muodostaa ison potentiaalin  
• Ilmanvaihdon ja IV-koneiden ohjaus olosuhteiden mukaan, Ilmanvaihdon 

mahdollisuudet jopa paremmat kuin patteriverkostolla  

• Lämmöntarpeen ajallinen siirto (aamu  päivä) ( ilta  yö)  
• Älykkyys pitäisi olla energiayhtiöllä  
• mittaus  datalake  analysointi 
• KL paluu lämpötila lämpöpumpulla matalammaksi  
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Aggregointi  

Aggregoinnin toteuttamisen mahdollisuudet. Esim: Onko aggregointi-

palveluita tarjolla ja kokeiltu, kokemuksia; Palveluntarjoajan vastuut; Tekniset 

haasteet/vaatimukset, rajoittaako; Volyymi 

Aggregointi: Kaukolämmön kysyntäjouston potentiaalin ennustaminen 

rakennuskohtaisesti on luontevaa tapahtua rakennusautomaatiojärjestelmässä 

(RAU). Joustopotentiaalien kokoaminen (aggregointi) ja sen perusteella 

tarjoaminen energiayhtiölle edellyttää tiedonsiirron rajapintojen rakentamista ja 

hyötyjen jakamista toimijoiden kesken. Avoimet rajapinnat mahdollistaisivat 

useampia toimijoita ja parantaisi kustannustehokkuutta.  

• Aggregoinnin tekee taho, jolla kulutusennuste (baseline & sääennuste) 
• Kuka tekee laskelman, kiinteistötasolla?    
• Datan saatavuus varmistettava, Tulisi olla avoin rajapinta ja integraatiot 

(valtakunnallinen, jotta kilpailua ja kustannustehokkuutta)  
• Olosuhteiden varmennus  
• Kustannustehokkaat ratkaisut – skaalautuvuus  
• Ohjauskäskyt  
• Älykkyys  
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• Paikkatieto (kiinteistön sijainti) on olennainen – joustoa voidaan haluta vain tietyssä 
osassa verkkoa  

• Jouston todentaminen  
• Aggregointipalvelu kaukolämpöverkon operaattorin ohjauksessa  
• Kiinteistötason optimointi – vai kysyntäjousto – eri asia!  
• Tuotannon ohjausjärjestelmä (energiayhtiö) vai RAU/Pilvi  ohjauskäsky – 

Energiayhtiö kertoo milloin tarvitaan joustoa – asiakas omistaa 
joustopotentiaalin/kulutuksen –ei voi käskeä, mutta miten voisi motivoida joustoon?  

• Palveluntarjoaja pystyy tarjoaman dokumentoituja rajapintoja 
taloautomaatiojärjestelmiin. Turvallisuus! Ei(?) Avoimessa verkossa tiedon 
turvaaminen koko palvelukaaren ajan  

• Mikä on tunnin potentiaali – ennuste? Hetkellisen potentiaalin määritys  
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Markkinat 

Miten kysyntäjoustopotentiaali kannattaa viedä markkinoille? Esim: Onko 

kokemuksia palvelurakennuksista, tai muista rakennuksista, tai ulkomailta? 

Vaihtoehto: Alueen sisällä kulutuksen tasapainottaminen? 

Yhteenveto: Lämmön kysyntäjoustolle ei ole sähkömarkkinan tyyppistä 

markkinapaikkaa --> On tarve luoda kysyntäjoustomarkkina ja markkinapaikka, 

joka mahdollisesti ottaisi huomioon esim. öljylämmityksestä luopumisesta 

aiheutuvan CO2-vähemmän. Tiedonvaihtoa varten olisi toivottavaa, että 

kysyntäjoustorajapinta olisi avoin myös lämmön puolella, jotta lämmön 

kysyntäjousto voisi yleistyä nopeammin.  

Potentiaalisia keinoja jouston arvon muodostamiseksi 

• Lämmön kysyntäjoustolle ei ole markkinapaikkaa samalla tavalla kuin sähkölle --> On 
tarve luoda kysyntäjoustomarkkina ja markkinapaikka 

• Joustoon kannustava tariffimalli voisi tulla energiayhtiöiltä (esimerkiksi: perusmaksu 
+ energiamaksu – joustohyvitys) 

• CO2 -päästökauppa tulisi olla osana (jousto)markkinoita – päästökaupan kautta 
saataisiin hyvitys siitä ettei käytetä öljyä tms, ja joustolla saisi edullisempaa lämpöä  
hyödyt molemmille sekä tuottajalle että kuluttajalle 
 

Miten motivoida?  

• EU-direktiivi energiasäästöistä 
• Myydään lisäpalvelua joustotuotteen sivussa, jolloin pelkän jouston arvon ei tarvitse 

riittää toteuttamiseen. 
• Imagohyödyt 
• Vastuullisuushyödyt 
• LEED, BREEM, sertifikaatit (saa pisteitä) 
• €/kW eli joustolle hinta markkinalta 
• Hinta voi olla eri vuonna 2030, 2025, tai 2030. Voisiko jotenkin pienentää yritysten 

riskiä, esim johdonmukaisella sääntelyllä joustomarkkinalla? 
 

Muita huomioita 

• Tehon jousto ei ole sama kuin energian jousto  arvo voi olla erilainen eri aikoina  

• Tulisi tarjota avoin kysyntäjoustorajapinta tiedonvaihtoon (energiayhtiön homma) 
• On oltava yhteinen ymmärrys hyödyistä – tahtotila oltava selkeä ja pitkäjänteinen 
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