KULUTUSJOUSTO - KEMI
Vähähiilinen Lappi
Pilottiselvitys
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Esipuhe
Kemin kaupunki on mukana Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeessa. Väpissä tehdään tiivistä
yhteistyötä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntien,
kuntalaisten ja yrityksien energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja
sitä kautta kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa mm. tehdään pilottiselvityksiä kuntien
kohteisiin tai muuhun energiavaltaiseen toimintaan liittyen.
Hankkeen myötä on huomattu, että Kemi on lappilainen edelläkävijä energiankäytön seurannassa
ja energiatehokkuuden kehittämisessä. Tästä syystä Kemin pilottiselvitykseksi valittiin sähkön
kulutusjoustoon liittyvä kartoitus. Myös Väppi-hankkeen ohjausryhmässä ja sparraajana toimiva Iin
Micropolis oli tekemässä vastaavanlaisia selvityksiä, joten päätimme tehdä yhteistyötä asioiden
selvittämiseksi. Pilottiselvityksessä tarkastellaan kuvan 1 mukaisesti; sähkön kulutusjouston
perusteita, teknisiä ja taloudellisia toimintamalleja sekä kartoitetaan alan toimijoita ja
referenssikohteita. Lisäksi valittiin Kemin kaupungin kohteista muutamia mahdollisia sähkön
kulutusjoustoon pystyviä kiinteistöjä ja toteutettiin karkeaa vertailulaskentaa potentiaalista ja
kannattavuudesta.
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1. Perusteet, termit
1.1 Perusteet
Sähköverkon toiminnan edellytyksenä on, että sähkön tuotanto ja käyttö ovat valtakunnallisesti
tasapainossa koko ajan. Kun sähköä tuotetaan yhä enemmän säästä riippuvaisilla
tuotantomuodoilla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla, teollisuuden, kiinteistöjen ja kotitalouksien
joustavalla sähkön käytöllä voidaan osaltaan ylläpitää sähköjärjestelmän tasapainoa. 1
Kulutus- tai kysyntäjousto tarkoittaa kiinteistön tai muun kulutuskohteen sähkönkulutuksen
säätämistä ylös- tai alaspäin tavoitteena siirtää energiankulutusta pois niiltä hetkiltä, jolloin
kulutus on verkossa suurimmillaan ja energian hinta kalleimmillaan (Kuva 1). Jos sähköenergian
kulutus verkossa ylittää tuotantomäärän, joudutaan käynnistämään varavoimalaitoksia, kuten
kaasuturbiineja tai muita fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita. Kulutusjouston avulla
voidaan tilapäisesti vähentää kulutusta, jolloin varavoimalaitosten käytöltä vältytään.
Kulutusjoustolla ei välttämättä tavoitella energiansäästöä eikä päästövähennyksiä yksittäisessä
kohteessa, vaan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentämistä sähköjärjestelmässä.
Sähköverkossa kulutusjoustolla ylläpidetään verkon tehotasapainoa. Kysyntäpiikin aikana
sähköverkon taajuus laskee, ja omistaja voi saada korvausta, jos hänen kiinteistönsä osallistuu
verkon tasapainotukseen kulutusta leikkaamalla. 2

Kuva 1. Kulutusjouston vaihtoehdot. Kulutusjoustoon osallistuva kiinteistö tai muu kulutuskohde
voi siirtää kulutustaan ajassa (A), tai lisätä (B) tai vähentää (C) hetkellistä kulutustaan.3

1

Motiva Oy. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/sahkon_kulutusjousto/pieni_sanakirja_kulutusjoustosta.
Viitattu 26.8.2021.
2

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
3

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
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Sähkön kulutusjoustoa voidaan toteuttaa monessa eri kokoluokassa. Yksinkertaisimmillaan
sähkönkäyttäjä voi osallistua ottamalla tuntihintaan perustuvan sähkösopimuksen, jolloin voi
säästää selvästi energiakustannuksissa siirtämällä kulutustaan edullisille tunneille. Käytännössä
kulutuksen ohjaukseen voi vaikuttaa itse ajoittamalla käyttöä edullisemmille tunneille tai säädön ja
tuntihintojen seuraamisen voi hoitaa myös kiinteistön älykäs automaatiojärjestelmä.
Vastaavanlainen toimintamalli on ollut käytössä jo 1980-luvulta saakka, kun sähkölämmitykset on
ohjattu käyttämään yösähköä.4
Tutuin ja suuruusluokaltaan merkittävin sähköverkkoa tasapainottava tekijä on vesivoima.
Vesivoiman tehonsäätö on yksinkertaista ja nopeaa, lisäksi säätöä voidaan toteuttaa tulva-aikoja
lukuun ottamatta, milloin vain. Säätösähkömarkkina on manuaalista reserviä, jossa aktivointiaika
on 15 minuuttia tilauksesta. Alas säädössä käytetään yli 90-prosenttisesti vesivoimaa ja ylös
säädössä noin puolet aktivoiduista tarjouksista on vesivoimaa. Suomessa myös sähkön kulutusta
on käytetty tehotasapainon ylläpidossa, käytettävinä reserveinä ovat toimineet suurteollisuus,
kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuus. Muita isoja, yksinään riittävän säätötehon omaavia
kohteista ovat mm. pakkasvarastot, kasvihuoneet, kauppakeskukset ja jäteveden puhdistamot.

5

Yksittäisen kiinteistön tarjoama kulutusjoustopotentiaali on kuitenkin hyvin pieni. Kun joukko
kiinteistöjä niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, on lopputuloksena niin sanottu
virtuaalivoimalaitos. Tälloin puhutaan aggregoinnista, ja useista kulutusjoustokohteista koostuva
virtuaalivoimalaitos voi päästä sähkön reservimarkkinoille. Virtuaalivoimalaitoksilla ei säädetä
energian tuotantoa, vaan sen kulutusta. Jos kiinteistöissä voidaan varastoida tai tuottaa energiaa,
ne voivat toimia myös perinteisten voimalaitosten tapaan. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa
korvausta virtuaalivoimalaitosoperaattorille eli aggregaattorille korvauksia osallistumisesta
reservimarkkinoille ja joustamisesta sähkön kulutuksesta. Aggregaattorit puolestaan maksavat
korvauksia kulutusjoustokapasiteetin tarjoajille. 6
Elämänrytmi näkyy sähkön kulutuksen vaihtelussa. Monet kodin, kaupan ja teollisuuden
suuritehoisista laitteista kuormittavat sähköverkkoa samanaikaisesti, vaikka niiden käyttöaikoja
voisi automaatiolla siirtää huoletta toiseen ajankohtaan. Kulutushuiput heijastuvat myös sähkön
pörssihintaan, jonka pohjalta sähkö hinnoitellaan. Tehoperusteinen sähkömaksu on käytössä
suurissa sähköliittymissä ja sen uskotaan yleistyvän lähivuosien aikana, myös kotitalouksissa.
Käytännössä se tarkoittaa, että käyttäjä maksaa sähkön jakelusta vastaavalle verkkoyhtiölle
aiheuttamistaan kulutuspiikeistä sähkön siirtomaksuissa. Tällä hetkellä kotitaloudet maksavat
sähkön siirrosta yleensä kiinteän perusmaksun ja sähkön käytöstä määrän (kWh) mukaan.

4

Motiva Oy. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/sahkon_kulutusjousto. Viitattu 26.8.2021.

5

Fingrid, Miksi vesivoima on hyvää reserviä? - Fingrid-lehti (fingridlehti.fi)

6

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
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Tehomaksu määräytyy tietyn ajanjakson, esimerkiksi kuukauden tai vuoden suurimman tuntitehon
mukaan.7
Sähkön hinta tukkusähkömarkkinoilla määräytyy kulutuksen ja tuotannon mukaan (Kuva 2).
Joustavan kysynnän myötä kulutusta voidaan siirtää edullisemmille tunneille, jolloin kulutuksen
painoarvo hinnanmuodostuksessa kasvaa. Sähköenergian markkinahinta muodostuu kalleimman
tuotantomuodon marginaalihinnan perusteella. Kysynnän pienentyessä hinta laskee kaikilla
asiakkailla, ei ainoastaan kulutustaan pienentäneillä. Kuvasta 3 voidaan myös havaita, kuinka
kulutusjousto voi vaikuttaa merkittävästi myös päästöjen vähentämiseen. 8 Kulutusjoustosta
koituvia hyötyjä on koottu taulukkoon 1.

Kuva 2. Kulutusjouston vaikutukset sähköntuotantoon ja hintaan.9

7

Motiva Oy. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/sahkon_kulutusjousto?view_status=preview. Viitattu
26.8.2021.
8

Smart Energy Transition-hanke. http://smartenergytransition.fi/fi/kysyntajousto-hyodyttaa-kaikkia-sahkon-kayttajiaja-laskee-sahkon-hintaa/. Viitattu 26.8.2021.
9

Smart Energy Transition-hanke. http://smartenergytransition.fi/fi/kysyntajousto-hyodyttaa-kaikkia-sahkon-kayttajiaja-laskee-sahkon-hintaa/. Viitattu 26.8.2021.
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Taulukko 1. Kulutusjoustosta koituvaa hyötyjä.10

Rakennuksen omistaja

Energian tuottajat

Me kaikki

- Kulutuksen vähentäminen
kalleimpina tunteina tuo
säästöä

- Huippukysynnän
leikkaaminen vähentää
kalleimpien (ja
saastuttavimpien)
energiantuotantomuotojen
tarvetta.

- Energiantuotannon
kokonaispäästöt pienenevät

- Voi osallistua Fingridin
taajuussäätömarkkinoille ja
saada korvausta
sähkönkulutuksen joustosta
- Rakennuskannan päästöt
pienenevät

- Investoinnit varavoimaan
pienenevät
- Energiajärjestelmän
älykkyys kasvaa

- Kiinteistön arvo kasvaa
- Älykäs rakennus on valmis
tulevaisuuteen ja sen
tuomiin muutoksiin

- Kiinteistöistä tulee osa
älykästä energiajärjestelmää
-Kokonaisinvestoinnit
energiajärjestelmään
pienenevät
- Tuotannoltaan vaihtelevan
uusiutuvan energian osuutta
voidaan kasvattaa

- Energiajärjestelmän alttius
häiriöille vähenee
- Sähköverkon teho ja
taajuus pysyvät paremmin
tasapainossa

Sähkön kulutusjouston käyttöönotto kiinteistöissä edellyttää riittävän nykyaikaista
kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Kulutusjoustossa mukana olevan kiinteistön
automaatiojärjestelmä ohjaa talotekniikkaa sähköverkon tarpeiden mukaan. Kunnilla on paljon
kiinteistöjä, ja osa niistä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kulutusjoustokapasiteetin tarjoamiseen.
Potentiaalisimpia kohteita ovat suuret tai paljon sähköä kuluttavat kiinteistöt ja kiinteistötyypit.
Taulukossa 2 on arvioitu eri kuormitustyyppien soveltuvuutta kulutusjouston tarjoamiseen.
Arvioitaessa kiinteistön soveltuvuutta kulutusjoustoon tulee pohtia taulukossa 3 esitettyjä
kriteerejä.11

10

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
11

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.

8(24)

Taulukko 2. Kiinteistön eri sähkökuormien kulutusjoustopotentiaalit. 12

KUORMA

Ilmanvaihto

SÄHKÖTEHO

Suuri

SÄÄTÖVARA

Suuri

OHJAUSEN-

PROSESSIN

KOKONAISARVIO

TOTEUTUS

KRIITTISYYS

Onnistuu
muutoksilla

Kohtalainen

Suuri potentiaali

automaatioon

Kylmälaitteet

Keskisuuri

Suuri

Edellyttää
investointia
automaatioon/
laitteistoon

Kohtalainen

Keskisuuri
potentiaali

Valaistus

Suuri

Pieni

Yleensä
edellyttää
investointia
automaatioon

Tärkeä

Pieni potentiaali

Pumput

Pieni

Suuri

Onnistuu
muutoksilla
automaatioon

Kohtalainen

Pieni potentiaali

Suurtalous keittiö

Suuri

Suuri

Edellyttää
investointia
automaatioon/
laitteistoon

Kohtalainen

Pieni potentiaali

12

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
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Taulukko 3. Arvioitikriteerit yksittäisen kiinteistön soveltuvuudesta kulutusjouston tarjoajaksi. 13

Kokonaisteho

Ulkoinen ohjaus

Vaikutukset

Onko kulutustyypin

Voidaanko kulutustyypin

Vaikuttaako kulutuksen

kokonaisteho riittävä, jotta

ottamaa tehoa säädellä

säätö kiinteistössä

kysyntäjousto olisi

ulkoisen signaalin

tapahtuvaan toimintaan, sen

mielekästä toteuttaa?

perusteella?

sisäilmastoon tai
turvallisuuteen?

1.2

Termit

Kulutusjousto
•

Sähkön käyttäjä tasaa verkon heilahtelua ajoittamalla omaa kulutustaan ajankohtaan, jolloin
sähkön tarve on yleisesti pienempi tai suurempi.

Kysyntäjousto kts. Kulutusjousto
Virtuaalivoimalaitos
•

Älykäs digitaalinen alusta, joka liittää kiinteistöt kulutusjousto- markkinaan ja optimoi
kiinteistöjen toimintaa

Aggregaattori
•

Aggregaattorit kokoavat yhteen usean eri toimijan sähköntuotantoa, -kulutusta ja varastoja
suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja käyvät niillä kauppaa sähkömarkkinoilla.

Mikroverkko
•

13

Mikroverkot ovat kantaverkkoa pienempiä paikallisia sähköverkkoja. Ne voivat toimia
kantaverkon yhteydessä tai irrallisina saarekkeina, jotka ovat sähkön tuotannon ja siirron
suhteen omavaraisia.

Energiaviisaat kaupungit. Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen. https://energiaviisaat.fi/wpcontent/uploads/2020/11/Energiaviisaat-Virtuaalivoimalaitos-opas2020.pdf.
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Reservimarkkina
•

Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat etukäteen kulutuksensa ja tuotantonsa
tasapainoon, mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan
reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta. Reserveillä tarkoitetaan
voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka joko nostavat tai laskevat tehoaan tarpeen mukaan.

Säätövoima
•

Sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin
vaihteluihin, perinteisesti vesivoima.

Nord Pool sähköpörssi
•

Osakeyhtiömuotoinen, Euronextin sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhdessä omistama
sähköpörssi. Nord Pool on tyypillinen raaka-ainepörssi, eli siellä käydään kauppaa
arvopapereiden asemesta muilla hyödykkeillä, tässä tapauksessa sähköllä.

Sähkön varastointi
•

Lyhytaikainen varastointi perustuu sähköakkuteknologioihin. Sähköä voidaan lisäksi
varastoida pumppuvoimalaitoksilla tai lämpönä, tulevaisuudessa myös vetynä ja muina
kaasuina.

UPS-järjestelmä
•

Keskeytymätön virransyöttö on järjestelmä tai laite, jonka tehtävä on taata tasainen
virransyöttö lyhyissä katkoksissa ja syöttöjännitteen epätasaisuuksissa.

Pohjateho / pohjakuorma
•

Pohjateho kuvaa rakennuksen järjestelmien tehontarvetta silloin, kun järjestelmät eivät
tuota palveluita rakennuksen käyttäjille.

Huipputeho
•

Huipputeholla tarkoitetaan kohteen tehontarvetta silloin, kun kulutus on suurimmillaan.

Säätöteho
•

Tehon määrä, jonka järjestelmä (esim. Ilmanvaihto) voi joustaa ylös tai alaspäin, ilman että
vaaditut olosuhteet eivät muutu liikaa.
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Tuntikulutustiedot, tuntidata
•

Sähköverkkoyhtiö tuottaa asiakkailleen yleensä internetin online-palveluiden kautta tietoa
jokaisen tunnin sähkönkulutuksen keskiarvosta.

2. Kulutusjouston lyhyt historia
Eräänlaisia ensiaskeleita kulutusjoustolle on otettu 1980-luvulta asti, kun lämminvesivaraajat ja
varaavat lämmitykset on ajastettu toimimaan yöaikaan halvemman sähkön hinnan takia. Näiden
yö/päivä sähkölämmitysten potentiaali on arviolta noin 1000 MW. Nykyisin
kysyntäjoustojärjestelmät on nähty Fingridin erilaisina reserveinä (varavoimaloina,
teollisuuslaitosten säädettävinä kuormina jne.), joita käytetään tarpeen mukaan. Vuonna 2014
Fingridin aloittamassa kysyntäjouston pilottiprojektissa testattuja reservejä olivat mm. suuri
pakkasvarasto, pienten varavoimakoneiden ja UPS-järjestelmien verkko sekä hypermarkettien LVIjärjestelmät.14
Vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,4 miljoonaa euroa energiakärkihanketukea
Siemens Oy:lle kysyntäjoustoa sähkömarkkinoille tarjoavan virtuaalivoimalaitoksen
käynnistämiseen. Virtuaalivoimala on digitaalinen ohjelmistoalusta, johon liitetään kysynnän
joustomarkkinoille tarkoitettuja hajautetusti sijoitettuja sähkökuormia. Niitä syntyy pääosin
erilaisista kiinteistöistä sekä muista erilliskuormista, jotka eivät itsenäisesti pysty osallistumaan
häiriöreservimarkkinoille. Hankkeen myötä Siemens perusti uuden virtuaalivoimalitoksista
vastaavan alustatalousyhtiö VIBECO Oy:n.15

2.1 Tulevaisuutta tutkimuksesta
Smart Energy Transition -hanketta on rahoittanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen
ohjelma vuosina 2015–2020. Konsortion jäsenet koostuvat johtavista tutkimuslaitoksista, kuten
Lappeenrannan, Helsingin ja Aalto yliopistot sekä SYKE, VTT ja Motiva. SET-hanke tutki globaalia
energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomen taloudelle – keskittymisalueinaan uudet teknologiat,
liiketoimintamallit, kokeilut ja päätöksenteon tukeminen. Yksi hankkeen pääteemoista oli
kysyntäjousto ja sen edistämismahdollisuudet Suomessa. Aiheesta on tehty useita julkaisuja ja

14

Ahonen, T. & Honkapuro, S. 2017. Energiamurroksen ennakoidut vaikutukset 2030: Kysynnänjoustojärjestelmät.
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25039.
15

Työ- ja elinkeinoministeriö. https://tem.fi/-/energiakarkihanketukea-siemensille-gasumille-ja-pirkanmaanjatehuolto-oy-lle.
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blogikirjoituksia SET-hankkeen myötä, nämä ovat luettavissa osoitteessa

www.smartenergytransition.fi.16
BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimuspohjainen käytännön toteutus
hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Suomen pitkäntähtäimen
tavoitteena on hiilineutraalius ja tavoitteen saavuttaminen on erityisen haastavaa energiasektorilla.
BCDC Energian päämääränä on tarjota tutkimukseen perustuva konkreettinen kytkös aurinko- ja
tuulienergian pientuotannon kehittämisen ja Parlamentaaristen energia- ja ilmastotavoitteiden
välille. Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien
uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön.
Hankkeessa selvitetään, kuinka taloudelliset markkinamekanismit, uuden sukupolven ICT- ja
digipalvelut sekä uuden tyyppiset sääennusteet mahdollistavat yhdistettyinä asetetun tavoitteen.
Hankkeen tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka hajautetun
energiantuotannon vaihdantaan.17

16

Smart Enerty Transition-hanke. www.smartenergytransition.fi.

17

BCDC Energia-hanke. http://www.bcdcenergia.fi/.
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2.2 Käytännön toteutukset
Kauppakeskus Sello18

18

Siemens. https://new.siemens.com/fi/fi/yhtio/stories/talotekniikka/sello-shopping-center.html.
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Lappeenranta19

19

Siemens. https://press.siemens.com/fi/fi/lehdistotiedote/lappeenranta-virtuaalivoimalan-kayttajaksi-ensimmaisinakaupunkeina-maailmassa.
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Levi20

Kuntien näkökulmasta kiinnostavia kohteita suurten palvelukiinteistöjen lisäksi ovat myös
jäteveden puhdistamot ja jäähallit. Jätevedenpuhdistamoissa ja muussa vedenkäsittelyssä, kuten
pumppaamoissa ja vesitorneissa on potentiaalia kysyntäjoustoon. Pumput ja kompressorit sopivat
hyvin kysyntäjoustoon, koska niitä on helppo säätää ja niiden ohjaamiseen käytetty automaatio on
yleisesti hyvällä tasolla. Teho näissä kohteissa on suhteellisen pieni, mutta hyvän ja nopean
säädettävyyden takia kohteet voisivat sopia hyvin taajuusohjattuihin reserveihin. Jäähalleissa on
yleensä suhteellisen korkea sähkönkulutus, josta voisi löytyä riittävästi säätötehoa.

20

Siemens. https://new.siemens.com/fi/fi/yhtio/stories/talotekniikka/aurora-pyramidit.html.

21

Väppi-hanke, haastattelut VIBECO ja Väre Oy

21
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3. Kemin kaupunki
3.2 Potentiaalisten kohteiden kartoitus
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Kaupungin kiinteistöjen pinta-aloja ja tilavuuksia sekä
lämmitysmuotoja ja kulutustietoja. Tällä perusteella valittiin 11 kohdetta, jotka olivat suurimpia
vuosittaisia sähkönkuluttajia tai lämpimältä tilavuudeltaan merkittäviä (taulukko 4).

Kohteet

m³

m2

Sähkö
2019
[kWh]

Kaukolämpö
2019 [MWh]

Vesi
[m³]
2019

Kokonaisenergia
2019 [MWh]

Sähkö
kWh/m2

Sähkö
kWh/m3

Uimahalli

24865

4228

987190

2791

8678

3779

233

40

Kulttuurikeskus

65206

12141

862740

2461

1367

3324

71

13

Syväkankaan
koulu

32441

6886

598223

1046

1690

1645

87

18

Kaupungintalo

33705

5643

517981

1355

691

1873

92

15

Hepolan koulu

30832

6272

464594

1144

1604

1609

74

15

Sauvosaaren
sairaala

13400

3285

346339

895

2833

1241

105

26

Konekeskus

6592

1529

294421

598

202

892

193

45

Palvelukoti
Meripuisto

9630

1590

284114

715

3108

999

179

30

Kivikon koulu

10160

2205

283310

627

1742

910

128

28

Koivuharjun
koulu

4196

897

268995

311

269

300

64

Keskuskoulu

17100

3435

264412

1406

1147

77

15

883

Taulukko 4. Potentiaaliset kohteet kulutustietojen perusteella
Seuraavassa vaiheessa näistä kohteista pyydettiin lisätietoja Kaupungin tilapalveluista sekä
tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot sähköverkkoyhtiöltä. Tässä vaiheessa tarkasteltavat kohteet
rajattiin nykyisen automaatiotason ja soveltuvuuden perusteella (taulukko 5).
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Kohteet

m³

m2

Sähkö
[kWh]
2019

Kaukolämpö
[MWh]
2019

Automaatio

Automaatiotaso

Uimahalli

24865

4228

987190

2791

Schneider

IV 1990-luvulta,
taajuusmuuttajat

Syväkankaan
koulu

32441

6886

598223

1046

Schneider

IV-koneet 2010

Hepolan koulu

30832

6272

464594

1144

Schneider

IV 1980 -luvulta,
osassa taajuusm.

Kivikon koulu

10160

2205

283310

627

Caverion

IV 2000,
taajuusmuuttajat
uusittu

Keskuskoulu

17100

3435

264412

883

Caverion

IV 2007,
taajusmuuttajat

Taulukko 5. Nykyisen säädettävyyden perusteella valitut kohteet
Kuukausikulutuksista (Kuva 5 ja Liitteet 1) voidaan havaita ilmanvaihtotehon nostaminen tilojen
käytön ajaksi. Tuntikohtaisten keskiarvojen laskennassa viikonloput laskevat hieman arkipäivien
normaalikulutusta esimerkiksi koulurakennuksissa. Uimahallin kohdalla pohjateho on noin 75 kW ja
ilmanvaihtotehon nosto on keskimäärin noin 60 kW klo. 06.00–20.00. Huipputehon käyttö on yleensä
aamulla klo. 8–9, talvella huipputehon tarve noin 160 kW:n luokkaa ja kesäaikaan hieman vähemmän.

Kuva 5 Tuntikulutusten keskiarvot kuukausittain
Oletuksena on, että kaukolämmitteisten kiinteistöjen sähkön pohjateho yöaikaan on suurimmaksi
osaksi ilmanvaihtoa (n. 90 %), joka on minimitasolla. Aamulla ilmanvaihtotehoa nostetaan
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normaalitasolle ja iltapäivällä / illalla pudotetaan taas minimitasolle. Tässä tarkastelussa
säätötehoksi lasketaan ainoastaan ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon säätötehoksi arvioidaan 10 %
pohjatehon ja nostotehon summasta. Tähän karkeaan arviointitapaan päädyttiin
asiantuntijahaastatteluiden pohjalta.
Uimahallin tapauksessa ilmanvaihdon pohjateho on 90 %:a 75 kW:sta ja ilmanvaihdon nostoteho
60 kW eli säätötehoksi saadaan → (70 kW + 60 kW) * 0,1 = 13 kW. Tällöin oletetaan, että myös
pohjateho voi joustaa alaspäin hetkellisesti. Todellisuudessa määräävä tekijä jouston suhteen on
sisäilman laatu, jota seurataan automaatiojärjestelmän avulla. Kaikki tarkasteltavat kohteen
arvioitiin samalla tavalla. Uimahallin ja muiden kohteiden teoreettiset ilmanvaihdon säätötehot
esitetty kuvassa 6. Yhteensä säätötehoa näistä 5 kohteesta syntyisi arvioiden mukaan 35 kW.

Kohteet

Sähkö
[kWh]
2019

Keskiteho
100 %

Säätöteho
10 %

IV-teho
keskiarvot,
pohjateho
(90 %)

IV-teho
keskiarvot,
nostoteho

ka.
Huipputeho

Uimahalli

987190

130 kW

13 kW

70 kW

Tehonnosto noin
60 kW,
klo 6–20

165 kW

Syväkankaan
koulu

598223

77 kW

8 kW

47 kW

Tehonnosto noin
30 kW,
klo 7–16

140 kW

Hepolan koulu

464594

63 kW

6 kW

33 kW

Tehonnosto noin
30 kW,
klo 7–15

120 kW

Kivikon koulu

283310

40 kW

4 kW

20 kW

Tehonnosto noin
20 kW,
klo 6–15

65 kW

Keskuskoulu

264412

35 kW

4 kW

23 kW

Tehonnosto noin
12 kW,
klo 7–15

60 kW

Taulukko 6 Kemin kohdekiinteistöjen arvioidut kulutusprofiilit

3.2 Yhteenveto
Säätötehon hyödyntämiseksi Kemin Kaupungin tulisi pyytää asiantuntijayrityksiä laskemaan
todellinen kysyntäjoustopotentiaali sekä taloudellinen kannattavuus. Kaupallisia toimijoita alalla
ovat mm. VIBECO sekä Väre Oy, joiden kanssa myös Väppi-hanke keskusteli tämän toimenpiteen
yhteydessä. Lappeenrannan kaupungin esimerkin mukainen toiminta vaatii paljon isoja kiinteistöjä
sekä korkean automaatiotason, mutta tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä tiedostaa rakennuskannan
mahdollisuudet tulevaisuudessa.
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Taustaselvitysten perusteella voidaan todeta, että 100 kW:n säätöteho tuottaa noin 10 000 €
vuodessa tehon omistajalle. Kemin tarkastelussa viiden teknisesti potentiaalisimman kohteen
arvioitu yhteenlaskettu säätöteho on noin 35 kW eli näillä tiedoin tuotto olisi luokkaa 3500 €
vuodessa. Lisäksi on todennäköistä, että tämän potentiaalin käyttöönotto sähkön säätömarkkinoille
vaatisi jonkun verran investointeja automaatiojärjestelmiin.
Kemin kaupungin tavoitteellisen ilmastotyön kannalta voisi olla mielenkiintoista tarkastella myös
tytäryhtiöiden suuria yksittäisiä kohteita kysyntäjouston mahdollisuuksista. Esimerkkeinä Kemin
satama, Kemin Energian ja Veden jätevedenpuhdistamo sekä Perämeren jäähalli.
Jouston tarjoajan näkökulmasta kysyntäjousto ei ole energiansäästötoimenpide eikä vähennä
suoraan myöskään ilmastopäästöjä. Vaikutukset valtakunnallisesti päästöihin voivat kuitenkin
toteutua, kun esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttäviä huipputeholaitoksia ei tarvitse ottaa
käyttöön. Myös välillistä energiansäästöä voi syntyä kehittyneemmän automaatiotason
käyttöönotosta ja hyödyntämisestä.
Tuntikulutustietojen tarkasteluiden yhteydessä on myös arvioitu viiden kohteen aurinkosähkön
tuotantopotentiaalia. Nämä laskennat näkyvät liitteinä olevissa kuvissa.
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Liitteet
Liite 1
Kemin kohdekiinteistöjen kulutusprofiilit (kW) tuntikohtaisilla kuukausikeskiarvoilla ja
aurinkosähkön tuotantopotentiaalit. Aurinkosähköä saadaan myös hieman talvella, mutta sitä ei ole
huomioitu.
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