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ESIPUHE 

Tämä raportti on tehty Lempäälän Lämmön toteuttamasta Edelläkävijyys energiayhteisössä  
hankkeeseen liittyvästä selvityksestä, jonka tarkoituksena oli tuoda tietoa energiayhteisöistä 
ja niihin liittyvästä suunnittelusta asiasta kiinnostuneille oleville. Raportissa kuvataan eri osa-
alueita ja keskeisiä tuloksia, joita energiayhteisön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy. 

Hanke toteutettiin 1.8.2019 – 30.11.2021 välisenä aikana. Hanke on saanut EAKR rahoitusta 
Pirkanmaan liiton kautta 60 % ja Lempäälän Lämpö on sitoutunut vastaamaan osaltaan 40 % 
osuudesta. 

Selvityshankkeen toteutuksesta Lempäälän Lämmöllä on vastannut: 

- Kehityspäällikkö Mikko Kettunen 

Selvityshankkeeseen Lempäälän Lämmöllä on osallistunut: 

- Datainsinööri Olli Kivioja 
- Toimitusjohtaja Toni Laakso 
- Projektityöntekijä Tomi Tahvanainen 



 Edelläkävijyys energiayhteisössä - Selvityshanke loppuraportti 

                                                                 1  

 

 

1. JOHDANTO 

Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeen tavoitteena on edistää hajautettujen 
energiaratkaisujen, uusiutuvan energian ja edelläkävijyys ratkaisujen hyödyntämistä 
lähienergiaratkaisuna asumisen, viihtymisen ja palvelujen keskittymisessä. Hankkeessa 
selvitetään edellytykset ja reunaehdot teollisuusalueen mittakaavassa toteutetun TEM:n 
energiateknologian kärkihankkeeksi valitun LEMENE-hankkeen innovatiivisten ratkaisujen 
siirtämistä toisenlaiseen toimintaympäristöön ja mittakaavaan. Tavoitteena on yhteistyön 
avulla selvittää tekoälyä hyödyntävä ratkaisu, jolla vähennetään fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä tehohuippuja tasaamalla sekä paikallisen tuotannon että valtakunnallisen 
sähköntuotannon osalta sekä selvittää mahdollisuus toimia sähkön tehoreservinä. 
Selvityshanke tukee uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden syntyä uusiutuvia 
energiaratkaisuja tarjoavissa yrityksissä tuottamalla energiayhteisöjen ja 
virtuaalivoimalaitosten kehitystyölle tarpeellisia määrittelyjä ja toteuttamisedellytyksiä. 
Selvityshanke toteutetaan yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Hankkeen toimenpiteinä kehitetään energiayhteisön toteuttamiseen liittyvää yhteistyötä, 
selvitetään tekniset, lainsäädännölliset ja muut edellytykset asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi sekä edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä ja uuden liiketoiminnan 
syntymistä yrityksiin. Selvitystyössä arvioidaan toteuttamiskelpoisuus teknisestä 
näkökulmasta sekä lainsäädännön ja regulaation rajoitteiden osalta.  
 
Uusiutuvina energianlähteinä selvitystyössä tarkastellaan mm. aurinkoenergiaa, biokaasua, 
power-to-gas -ratkaisuja. Hankkeen avulla pystytään vaikuttamaan välillisesti 
kasvihuonekaasun vähenemiseen ja innovatiivisten 
energiaratkaisujen käyttöönottoon.  
 
 
 

1.1. MIKSI HANKKEESEEN RYHDYTÄÄN? 

 

Lempäälän kunnan uudessa kuntastrategiassa vuosille 2018-2025 on yhtenä tavoitteena 
pyrkiä hiilineutraaliksi kunnaksi vuonna 2030. Kunta on liittynyt HINKU-foorumiin syksyllä 
2018. Lisäksi kunta on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja Lempäälän 
Lämpö energiapalveluiden energiatehokkuussopimukseen. Lempäälä haluaa edistää 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kunnan alueella ja tarttua kiertotalouden 
mahdollisuuksiin. Uudistuvaan Lempäälän keskustaan on tulossa uusia koteja noin 2000 
asukkaalle ja uutta liiketoimintaa. Lempäälän kuntakonsernissa on tunnistettu tarve edistää 
vähähiilisten energiaratkaisujen ja lähienergiaratkaisujen käyttöönottoa kehittyvän 
Lempäälän kunnan alueella julkisyhteisöissä, yrityksissä sekä erilaisissa asumisratkaisuissa. 
 
Lempäälän Energian Marjamäen teollisuusalueella toteuttama LEMENE-hanke on valittu 
yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeksi vuonna 2017. 
LEMENE-hankkeen perusajatuksena on rakentaa Lempäälän Marjamäkeen älykäs ja 
energiaomavarainen toimintaympäristö, jolla turvataan alueen energiansaanti ja edistetään 
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uusiutuvien energialähteiden käyttöä. LEMENE-hanketta toteutetaan teollisuusympäristössä, 
jossa ratkaisu on toteutettu mm. fyysiseltä kooltaan suureen voimala-alueeseen, jolla on 13 
000 aurinkopaneelin kenttä yhdistettynä kaasumoottoreihin, polttokennoihin ja 
tehoakkuihin. 
 
Yrityskentältä ja julkiselta puolelta on tullut esiin tarve lisätä sähköntoimituksen varmuutta 
kahdentamalla sähkönsyöttö eli mahdollistamalla sähkönsyöttö sekä valtakunnallisesta 
verkosta että paikallisesta tuotannosta, mikä poistaisi suurelta osin erillisen varavoiman 
tarpeen. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
tehohuippuja tasaamalla sekä paikallisen tuotannon että valtakunnallisen sähköntuotannon 
osalta sekä selvittää mahdollisuus toimia sähkön tehoreservinä. 
 
Energiayhteisön energiantuotannossa selvitetään reunaehdot ja 
toteuttamiskelpoisuus yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotannolle sekä yhdistetylle lämmön-, 
sähkön- ja. Energian käytön optimoinnilla voidaan saavuttaa kysyntäjoustoa ja sitä kautta 
vaikuttaa käyttäjien energiakustannuksiin alentavasti. Ratkaisut painottuvat vahvasti 
vähähiilisiin ratkaisuihin. 
 
Tämä selvityshanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2018-2020 tavoitteita edistämällä 
mm. Kestävä Pirkanmaa kehittämiskokonaisuuden toteuttamista uusiutuvan energian, 
vähähiilisyyden, hajautetun energiantuotannon ja älykkäiden energiaverkkojen 
kehittämistoimien edellytyksiä parantamalla. Hankkeen avulla edistetään vähähiilisyyttä 
säästöjen ja ympäristöhyötyjen aikaansaamisessa sekä edesautetaan ekotehokkaiden 
energiavirtojen muodostamista. Näin ollen hankkeella tuetaan myös Pirkanmaan älykästä 
erikoistumista mm. kiertotalouden sisältökärjen osalta. Hanke toteuttaa myös Pirkanmaan 
ympäristöohjelman tavoitteita Kiertoviisas, Lähiviisas ja Rakenneviisas. 
 
Hankkeen kohderyhmänä on energiayhteisöistä kiinnostuneet olevat tahot, kuten 
energiaratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset, rakennuttajat, suunnittelijat, 
rakennusyhtiöt yhteisöön sijoittuvat yritykset ja kuntaorganisaatiot. 
 

2. TAUSTATIETOA 

Energiayhteisö on paikallinen alue, jossa yhteisön jäsenet hyödyntävät yhteisiä ja omia 
energiaresursseja ensisijaisesti yhteisön tarpeisiin. Toissijaisesti yhteisö voi ylijäämä energialla 
tukea yhteisön ulkopuolista toimintaa, kuten osallistua sähkömarkkinoihin. Energiayhteisö voi olla 
olemassa ilman mikroverkkoa, mutta mikroverkko-ohjaimen avulla suuremmissa yhteisöissä 
saavutetaan hyötyä optimoinnin ja reaaliaikaisen ohjauksen kautta. 
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2.1. MIKÄ ON ENERGIAYHTEISÖ JA MIKROVERKKO? 

VNA 1133/2020 §3 puhutaan paikallisesta energiayhteisöstä ja siinä energiayhteisö on 
määritetty seuraavasti: 

”Tässä asetuksessa paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä: 

 joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa 
energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluja tai muita 
energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen; 

 joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen; 
 jossa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät sen jäsenet tai osakkaat; 
 jonka jäsenet tai osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä, kuntia tai muita 

paikallisviranomaisia taikka pieniä tai keskisuuria yrityksiä; 
 jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, 

talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai 
alueelle, jolla se toimii; 

 jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauksista vastaa 
jakeluverkonhaltija; 

 jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä 
tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä ja jotka on liitetty jakeluverkonhaltijan 
jakeluverkkoon samalla liittymällä; ja 

 jonka sähköntuotantolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat 7 kohdassa tarkoitettuun 
liittymään.” 

 
Energiayhteisön on rekisteröidyttävä jakeluverkonhaltijalle ja ilmoitettava sille jäsentensä jako-
osuudet, joiden perusteella tuotettu ja kulutettu energia yhteisössä jaetaan. 

 
Mikroverkko on tekninen kokonaisuus, jolla ohjataan ja optimoidaan energiayhteisön 
energiaresursseja. Mikroverkko on paikallinen, itsenäinen ja älykäs. Useasti energiayhteisö ja 
mikroverkko rinnastetaan samaksi, mutta energiayhteisö voi olla olemassa ilman mikroverkkoa 
ja toisaalta mikroverkko ja sen energiaresurssit muodostavat aina energiayhteisön. 

 

2.2. ENERGIAYHTEISÖ MALLIT 

Energiayhteisöt jaotellaan kolmeen eri malliin. Tässä luvussa on tarkoituksena käydä nämä 
mallit läpi.  

2.2.1. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

Kiinteistön sisäisellä energiayhteisöllä tarkoitetaan kiinteistöä, jossa energiaa tuotetaan ja 
kulutetaan kiinteistön tai kiinteistöryhmän sisällä ja energia jaetaan yhteisön jäsenten 
kesken. Kiinteistöllä on yksi liittymispiste sähkön jakeluverkkoon, jonka kautta ylimääräinen 
sähkö voidaan myydä verkkoon tai alijäämä tilanteessa verkosta voidaan ottaa sähköä. 
Kiinteistön sisäisen energiayhteisön voisi olla esimerkiksi kerrostalo, jonka katolla on 
aurinkopaneelit ja asukkaat luovat kulutuksen (kuva 1). 
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Kuva 1 Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

 

Asukkaiden lisäksi kulutus voi olla taloyhtiön tontilla sijaitseva sähköautojen latauspaikka, 
kuten kuvassa 1. Energiayhteisön itse tuottamasta sähköstä ei tarvitse maksaa jakelumaksua. 
Lisäksi jos vuosituotanto jää alle 800 MWh:n, ei tuotetusta sähköstä tarvitse maksaa 
sähköveroa. Verkosta otetusta sähköstä maksetaan verkkopalvelumaksut ja verot 
normaalisti. (Energianverotus 2021, kappale 2.1 sähköverovelvollisuus). 

Yleisesti tuotanto kannattaa mitoittaa niin, että ylijäämäenergiaa tulee mahdollisimman 
vähän. Energiavarastolla ja ohjattavilla kuormilla voidaan vaikuttaa tuotantoyksikön kokoon 
ja näitä optimoivalla järjestelmällä voidaan vaikuttaa energia omavaraisuuteen. 

Taloyhtiön tulee tehdä päätös asiaan liittyen ja tehdä sopimus sähkönmyynnistä. Ylijäämä 
sähkönmyynnistä maksetaan verkkopalvelumaksu verkkoyhtiön hinnaston mukaisesti. 
Energiayhteisön ei tarvitse maksaa sähköveroa ylijäämästä, koska sähkö luovutetaan 
sähköverkon ylitse korvausta vastaan käytettäväksi jossain muualla, jolloin verovelvollisuus 
siirtyy jakeluverkonhaltijalle. (Vero.fi, Energianverotus, luku 2). 

Valtioneuvosto on mahdollistanut kiinteistön sisäisen eli paikallisen energiayhteisön 
muodostamisen 1.1.2021 alkaen, 66/2009 mittausasetuksen muutoksella. 
Sähkönkäyttöpaikkojen mittaroinnista vastaa jakeluverkonhaltija. Energiayhteisön on 
rekisteröidyttävä kyseiselle jakeluverkonhaltijalle ja ilmoitettava sille jako-osuudet, minkä 
perusteella energiaa yhteisön sisällä käytetään, varastoidaan ja myydään (VNA 1133/2020). 
Mittausasetuksessa paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka tuottaa 
energiapalveluita, perustuu vapaaehtoisuuteen ja jonka tuotantoyksiköt sijaitsevat samalla 
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kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä (66/2009 mittausasetus, 3 §). 
Energiayhteisön on rekisteröidyttävä jakeluverkonhaltijalle  

 

2.2.2. Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö 

Maantieteellisesti vierekkäin olevat kiinteistöt voivat muodostaa kiinteistörajat ylittävän 
energiayhteisön. Energiayhteisön avulla kiinteistöt voivat investoida yhteisesti omiin 
tuotantoresursseihin, optimointijärjestelmään ja energiaverkkoihin. Energiayhteisö on 
liittynyt yhden liityntäpisteen kautta sähköverkkoon kuten kuvassa 2. 

 

Kuva 2 Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö 

Yksittäisillä kiinteistöillä voi olla myös omia energiaresursseja, joiden energiaa kiinteistöt 
tarjoavat energiayhteisölle. Lisäksi kiinteistöt itsessään voivat toimia joustavana kuormana 
eli virtuaalivoimalaitoksena.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sähkönjakelu kiinteistörajojen ylitse on 
luvanvaraista toimintaa ja vaatii verkkoluvan. Verkkoluvan Suomessa voi myöntää 
Energiavirasto. (Sähkömarkkinalaki 588/2013, osa II, 2 luku, 4§ ja 5§). Poikkeuksena 
kuitenkin on kiinteistöryhmä, jossa sähkönjakelu kiinteistörajojen ylitse sähkömarkkinain 
mukaisesti ei ole luvanvaraista toimintaa. Kuitenkin kiinteistöryhmässä kiinteistörajat ylittävä 
sähkönjakelu on mahdollista Sähkömarkkinalain mukaisesti (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 
osa II, 3 luku, 13§). 
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2.2.3. Hajautettu energiayhteisö 

Hajautettu energiayhteisö on yhteisö, joka muodostuu useasta maantieteellisesti 
hajautetusta kiinteistön sisäisestä tai kiinteistörajat ylittävästä energiayhteisöstä kuten 
kuvassa 3. Yhteisöt voivat tasapainottaa toistensa sähköntuotantoa ja -kulutusta olemassa 
olevan jakelu- ja siirtoverkon avulla. Yhteisö maksaa sähköverkon käytöstä voimassa olevan 
tariffin mukaisesti.  

 

Kuva 3 Hajautettu energiayhteisö 

Hajautetun energiayhteisön avulla tuotantoa ja kulutusta voidaan sijoittaa niille 
otollisemmalle alueelle, jolloin voidaan investoida suurempiin kokonaisuuksiin ja saada 
investointien yksikkökustannuksia alaspäin.  

2.2.4. Hyvityslaskenta 

Hyvityslaskentamalli on mainittu valtioneuvoston asetuksessa VNA 1133/2020 ja se tulee 
ottaa jakeluverkonhaltijan toimesta käyttöön viimeistään 1.1.2023. Hyvityslaskennassa 
energiayhteisön tasejakson sisällä kuluttama ja tuottama sähkö summataan yhteen, joka 
jaetaan energiayhteisön ennalta ilmoitettujen jakosuhteiden perusteella. Tuloksena voi 
syntyä sähkön yli- tai alijäämää, joka edelleen jaetaan yhteisön jäsenten jakosuhteiden 
perusteella. Energiayhteisö päättää jaetaanko ylijäämä kuuluvaksi yhteisön yksittäisille 
jäsenille vai sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee. Tasejakson pituus on yksi 
tunti, mutta tasejakso tulee Q2/2023 siirtymään 15 min jaksoihin.  (VNA 1133/2020. 1b § ja  
5 §). 

 

 



 Edelläkävijyys energiayhteisössä - Selvityshanke loppuraportti 

                                                                 7  

 

 

3. TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa esitellään energiayhteisön valintaan, tavoitteisiin ja rajoitteisiin liittyviä 
asioita yleisellä tasolla, jonka tarkoituksena on antaa pohjatietoa energiayhteisöistä 
kiinnostuneille. Tässä yhteydessä asioita ei kerrota syvällisesti, koska jokainen energiayhteisö 
hanke yksilönsä ja vaatii yksityiskohtaista selvitystä hankkeen jokaisessa vaiheessa.  

Yleisesti energiayhteisö hanke voidaan jakaa isompiin osa-alueisiin, joiden perusteella 
päästään yksikohtaisempaan suunnitteluun. Mitä tarkemmin vaiheet toteutetaan, sitä 
parempaan lopputulokseen päästään. 

3.1. KOHTEEN VALINTA 

Energiayhteisölle sopivimman kohteen valinta on tärkeä vaihe, kun energiayhteisön 
toteutusta lähdetään miettimään. Kohteen tulee yleisesti olla toteutuskelpoinen niin 
lainsäädännön, energia intensiivisyyden kuina tavoitteidenkin suhteen (kuva 4). 

 

Kuva 4 Kohteen valinta 

Energiayhteisön lainsäädäntöön ottaa Suomessa kantaa sähkömarkkinalaki. Vuoden 2021 
alusta kiinteistönsisäinen energiayhteisö on mahdollistettu lainsäädännön puolesta, mutta 
esimerkiksi kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö ei ole mahdollinen kuin tietyin ehdoin 
kuten kiinteistöryhmän kautta. Lainsäädäntöä ja kiinteistöryhmää käsitellään omina osa-
alueinaan raportissa. 

Kohteet tulee valita niin, että niissä on intensiivistä energian käyttöä, joka osaltaan luo 
energiayhteisön toiminnalle potentiaalisempaa pohjaa. Tässä yhteydessä tulee ottaa 
huomioon myös muut yleisemmät tavoitteet, kuten yleiset päästövähennystavoitteet. 
Näiden tavoitteiden kautta mahdollisesti halutaan investoida uusiutuvaan energiaan, jolloin 
energiayhteisökohteiksi valikoituu ne kiinteistöt, jossa energiaa tarvitaan silloin kun 
paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa on eniten tarjolla. Esimerkkinä voidaan käyttää 
jäähallia, jossa pidetään jäätä kesän ylitse. Tässä tapauksessa kylmäenergian tarve, joka 
tuotetaan sähköllä, on suurin silloin, kun ulkolämpötila on korkea. Samaan aikaan 
todennäköisesti myös uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä, on myös enemmän 
saatavilla.  

Toteutuskelpoisuuden näkökulmasta on tärkeää erilaisten energiaverkkojen, kuten sähkö- ja 
kaukolämpöverkon, sijainti kiinteistöön nähden. Jos päätetään investoida suuren kokoluokan 
sähköntuotantoon, on tärkeää, että energiayhteisöön on saatavilla kohtuullisin kustannuksin 
riittävän iso sähköliittymä palvelemaan energiayhteisön kaikkia tavoitteita. Samat tarpeet 
koskee kaukolämpöä ja -kylmää, ja esimerkiksi kaasua, jos näitä energiamuotoja 
energiayhteisössä tuotetaan tai kulutetaan. Jos on lainsäädännön puolesta mahdollista 
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toteuttaa energiayhteisö kiinteistöryhmänä, myös kiinteistöjen välinen etäisyys toisistaan 
vaikuttaa toteutuskelpoisuuteen.   

3.2. ENERGIAYHTEISÖN TAVOITTEET 

Energiayhteisöä suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa ja määrittää omat tavoitteet. Alla 
olevassa kuvassa 5 on listattu muutamia asioita, joita energiayhteisöllä pyritään 
tavoittelemaan.  

 

Kuva 5 Toteutukseen liittyvät mahdolliset tavoitteet 

Päästövähennykset ovat mahdollisesti yksi suurimmista tavoitteista, joita energiayhteisöihin 
liittyen on asetettu. Energiayhteisöiden avulla itse tuotetun uusiutuvan energian 
tuotantokustannuksia voidaan merkittävästi pienentää energian varastoinnin ja 
kuormanohjauksen avulla. Tätä kautta uusiutuvan energian omakäyttö astetta saatetaan 
nostaa, mutta. riippuu hyvin paljon kokonaisuudesta, kuinka paljon omakäyttöaste nousee. 

Omavaraisuus voi olla yksi tavoiteltava asia energiayhteisöihin liittyen. Pyritään tuottamaan 
energiaa itse ja käyttämään sitä ensisijaisesti itse. Tällä tavalla vähennetään myös 
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jakeluverkon kuormitusta ja osaltaan voi myös vähentää jakeluverkkoon liittyviä 
investointipaineita. 

Taloudellinen hyöty on yksi suurimmista tavoitteista, kun lähdetään energiayhteisö 
hankkeisiin. On tärkeää, että investoinnit maksavat itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa. 
Energiayhteisön alue, toteutuskelpoisuus ja valitut tuotantolaitteet määrittävät taloudellisen 
kannattavuuden. Kokonaisuus ratkaisee takaisinmaksun pituuden. Syvempi taloudellisen 
kannattavuuden analysointi on rajattu tämän selvityshankkeen ulkopuolelle. 

Toimitusvarmuus on Suomessa korkealla tasolla. Sähköverkkoon liittyviä häiriöitä on vähän, 
mutta silti lyhyetkin sähkökatkot saattavat aiheuttaa merkittäviä tuotantotappioita 
prosessiteollisuudessa. Energiayhteisöillä voidaan tukea sähköverkkoa ja pienentää niiden 
kuormitusta huippukuormien aikana. Mikroverkko-ohjain, joka on energiayhteisöä ohjaava 
tekninen laite, pystyy irtautumaan jakeluverkon vian yhteydessä ilman sähkökatkoa lennosta 
saarekkeeseen ja pitämään ylläpitämään saarekeverkkoa itsenäisesti. Vian poistuttua ja 
jakeluverkonhaltijan luvalla energiayhteisö pystyy siirtymään ilman sähkökatkoa lennosta 
takaisin jakeluverkkoon kiinni. Saarekekäyttö on teknisesti ehkä haastavin osa-alue liittyen 
energiayhteisöihin, mutta mahdollinen. Tämä ominaisuus on tärkeä saada kirjattua 
tavoitteisiin.  

Energiatehokkuus energiayhteisön myötä tulee parantumaan, koska alueellisesti tuotettuun 
ja käytettyyn energiaan kohdistuu pienempiä häviöitä kuin pitkien jakeluverkkojen 
yhteydessä. 

Teknologinen kehitys voi olla yksi tavoite energiayhteisössä, jossa voidaan testata ja 
konseptoida pienellä alueella erilaisia uusia innovaatioita, jotka osaltaan vievät 
energiayhteisön kannattavuutta eteenpäin. 

Tavoitteita voi olla edellä mainittujen lisäksi myös useita muita riippuen toteuttajasta, mutta 
näiden avulla energiayhteisöjen kehittämisessä päästään alkuun.  

3.3. ENERGIAYHTEISÖN RAJOITTEET  

Tavoitteiden rinnalla on tärkeää miettiä myös energiayhteisöä rajoittavia tekijöitä. Rajoitteet 
ovat useasti niitä, joihin suunnittelussa ja toteutuksessa ei voida vaikuttamaa. Näihin voidaan 
vaikuttaa vain ylemmällä tasolla, ennen projektin aloitus ja näillä voi olla merkittävä vaikutus 
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toteutuskelpoisuuteen. Kuvassa 6 on esitetty muutamia energiayhteisön mahdollisia 
rajoitteita, jotka tulee suunnittelussa ottaa huomioon. 

 

 

Kuva 6 Toteutukseen liittyvät mahdolliset rajoitteet 

Lainsäädäntö on yksi energiayhteisöjä rajoittavista tekijöistä. Sähkönjakelun näkökulmasta 
kiinteistön sisäinen energiayhteisö on lainsäädännöllisesti mahdollinen, jolloin kiinteistön 
sisäisesti on mahdollista jakaa sähköä tuotantoyksikön ja sähkönkäyttöpaikkojen välillä. 
Kiinteistörajat ylittävä sähkönjakelu on nykyisen sähkömarkkinalain mukaisesti luvanvaraista 
toimintaa ja luvan tälle Suomessa voi myöntää ainoastaan Energiavirasto. Jokaisella alueella 
voi nykyisellä lainsäädännöllä olla vain yksi jakeluverkonhaltija, jolla on oikeus jakaa sähköä 
kyseisellä alueella. Tähän löytyy myös poikkeuksia, kuten suljetun jakeluverkonlupa, joka 
myös anotaan Energiavirastolta ja sähkömarkkinalaissa mainittu kiinteistöryhmä, jossa 
saman omistajan maantieteellisesti vierekkäiset kiinteistöt voivat muodostaa 
kiinteistöryhmän. Sähkömarkkinalain mukaan kiinteistöryhmän sisäinen sähkönjakelu ei ole 
luvanvaraista toimintaa.  

Kaukolämmön jakelua ei ole rajoitettu lainsäädännöllä, mutta kaukolämmön jakelulle voi 
tulla muita esteitä esimerkiksi rakennusluvan kautta. Oman kaukolämpö- ja myös 
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kaukokylmäverkon rakentamisesta kannattaa käydä keskustelua paikallisen energiayhtiön ja 
muiden asiaan vaikuttavien tahojen kanssa. 

Energiaverkot ja niiden sijainti energiayhteisöön nähden voivat olla rajoittava tekijä. Voi olla, 
että energiayhteisölle ei ole saatavissa kustannustehokkaasti riittävän isoa sähköliittymää tai 
ulkopuolinen kaukolämpöverkko rajoittaa ajoittain ylimääräisen energian luovuttamista 
kaukolämpöverkkoon. Myös biokaasun saatavuudessa voi olla haasteita ja sen lisäksi 
kaasuverkon liittymistehoa voi joutua nostamaan riippuen siitä mitä primäärienergiamuotoja 
energiayhteisössä käytetään. Energiaverkot voivat yleisesti aiheuttaa niin teknisiä kuin 
fyysisiä haasteita. 

Primäärienergian saatavuus varsinkin uusiutuvan energiankohdalla voi olla haastavaa. Tällä 
hetkellä on haastavaa ennustaa pitkällä ajanjaksolla uusiutuvan energian tuotantoa, kuten 
aurinko- ja tuulienergian.  Vesivoiman saatavuutta voidaan mahdollisesti ennustaa hieman 
pidemmälle ajanjaksolle. Yhtenä haasteena esiin nousee myös energiayhteisön tarve tuottaa 
energiaa paikallisesti, jolloin jokin tuotantomuoto voidaan joutua jättämään kokonaan pois. 
Mikään ei kuitenkaan estä hankkimasta sähköä energiayhteisön ulkopuolelta, jolloin 
voitaisiin käyttää esim. uusiutuvaa energiaa enenevissä määrin. Tätä tulee arvioida myös 
taloudellisesta näkökulmasta sähkönjakeluhinnat huomioon ottaen.  

Kiinteistö tai alue voi osaltaan myös rajoittaa energiayhteisöä. Kiinteistöjen modernisaatio 
tarpeet ja kyvykkyys osallistua kysyntäjoustoon voi rajoittaa energiayhteisön toimintaa. 
Myös alue, jolle energiayhteisö rakennetaan, voi olla toteutuksen kannalta haastava ja tätä 
kautta rajata energiayhteisön toimintaa. Energiayhteisö on yleisesti helpoin toteuttaa 
uudiskohteisiin, joissa voidaan jo kokonaisuuden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon 
yhteisön toteutuksen kannalta oleelliset asiat. 

3.4. MÄÄRITYKSET 

Tekemällä selkeät määritykset siitä mitä ominaisuuksia energiayhteisöltä halutaan, helpottaa 
toimittajan ja tilaajan yhteistyötä. Jokaiseen osa-alueeseen täytyy tehdä myös erilliset 
yksityiskohtaisemmat määritykset. Mitä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tässä 
vaiheessa voidaan mennä, sitä parempaan lopputulokseen päästään. Määrityksiä voi olla 
muitakin kuin mitä tässä kuvassa 7 on esitetty. 
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Kuva 7 Energiayhteisön mahdollisia toiminnallisia määrityksiä 

Energian tuotantomuodot ja -yksiköt määritetään osittain jo tavoitteiden yhteydessä. Jos 
tavoitteissa painotus on päästövähennyksissä, niin tällöin on luonnollista painottaa 
tuotantomuodoissa päätötöntä energiaa kuten aurinko- ja tuulienergia. Jos tavoitteissa 
painotetaan omavaraisuutta, niin johtuen Suomen pitkästä ja pimeästä talvesta ja lisäksi 
uusiutuvan energian ominaisuuksista, joudutaan mahdollisesti valitsemaan perinteisempää 
säädettävissä olevaa tuotantoa. Lisäksi tuotantoyksiköiden valintaan vaikuttaa myös muut 
määritykset, kuten saarekekyvykkyys ja se mille markkinoille osallistutaan. Monessa 
tapauksessa saarekekyvykkyyden saavuttamiseksi on suositeltavaa valita 
sähköenergiavarasto, jolla on kyvykkyys luoda verkkoa (taajuus/jännite) ja tehdä pimeä 
käynnistys (black start), jossa sähköttömään omaan paikalliseen sähköverkkoon luodaan 
sähkö. Kaikilla tuotantoyksiköillä ei voida osallistua jokaiseen markkinaan esimerkiksi 
reservimarkkinoissa on tuotteita, joissa reagointi vaatimukset ovat korkeat ja kaikki 
tuotantomuodot eivät näitä vaatimuksia pysty täyttämään. Toisaalta primääristi aktivoitavia 
resursseja voidaan tukea hitaammin reagoivilla resursseilla jouston aikana. 

Sähkö- ja reservimarkkinaan osallistuminen, energiayhteisöllä on mahdollisuus 
ylijäämäenergialla ja ylimääräisellä kapasiteetilla osallistua erilaisille energia- ja 
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kapasiteettimarkkinoille. Sähköenergiasta kauppaa voidaan käydä esimerkiksi Nordpoolin 
Elspot markkinalla ja reservi- ja säätösähkömarkkinat järjestää Suomessa Fingrid. Lisäksi 
kaukolämmölle ja -kylmälle voi olla paikalliset markkinat, jossa paikallinen energiayhtiö ostaa 
ylimääräisen kaukolämmön tai -kylmän. 

Eri markkinoilla on erilaisia vaatimuksia, joten tärkeintä on olla selvää mille markkinoille 
halutaan osallistua, jotta kokonaisuus osataan suunnitella oikein. Lisäksi tämä voi rajoittaa 
potentiaalisia toimittajia tai heidän tuotteitaan pois toimituksesta. 

Markkinoihin osallistumalla parannetaan energiayhteisön taloudellista kannattavuutta, 
tuetaan kansallista sähköverkkoa ja mahdollisesti pienennetään fossiilisilla polttoaineilla 
tuotetun energian osuutta. 

Kiinteistöjen kysyntäjousto eli virtuaalivoimalaitos toiminnalla voidaan saattaa 
energiankäyttäjät, tässä tapauksessa kiinteistöt, joustavaksi kokonaisuudeksi, jolloin ne 
voivat periaatteellisesti toimia käänteisenä voimalaitoksena. Vähentämällä energiankäyttöä, 
pienennetään tuotannon tarvetta ja toisinpäin. Tätä kautta kiinteistöt voivat lyhyellä 
ajanjaksolla osaltaan vähentää tai lisätä energian kulutusta energian saatavuuden ja hinnan 
perusteella. Esimerkiksi pienentämällä kulutusta hetkellisesti voidaan välttää varavoiman tai 
muun perinteisemmän tuotantomuodon käynnistäminen ja tulla toimeen uusiutuvalla ja 
energiavarastossa olevalla energialla. Yksittäiset kiinteistöt voivat myös osallistua suoraan 
reservimarkkinoille, mutta niillä pitää olla kyvykkyyttä siihen niin tekniikan kuin 
energiamäärien suhteen. 

Virtuaalivoimalaitokset ovat energiayhteisölle resurssi siinä missä muutkin resurssit. 
Tärkeintä on pystyä kartoittamaan automaatioaste ja laitteiden joustokyvykkyys 
kiinteistössä, jotka määrittävät millä kustannuksilla kiinteistö saadaan joustamaan 
energiayhteisön tarpeiden perusteella ja samalla voidaan selvittää tai arvioida kapasiteetti, 
jolla kiinteistö todellisuudessa pystyy joustamaan. 

Energian kulutuksen ja tuotannon ennustaminen on yhä tärkeämpää, jotta energian käyttöä 
voidaan optimoida. Kulutuksen ennustaminen perustuu mm. kuluttajien sähkönkäytön 
profiiliin, sääennusteeseen ja muihin käyttöön vaikuttaviin parametreihin. Samalla 
periaatteella voidaan ennustaa myös kaukolämmön kulutusta. Tuotannon ennustaminen 
koskee uusiutuvan energian ennustamista, joka perustuu mm. sääennusteeseen. Kun kulutus 
ja tuotanto on saatu ennustettua, voidaan tätä kautta optimoida energian käyttöä ja 
tuotantoa. Optimoinnin kautta voidaan saavuttaa tilanne, jossa uusiutuvan tuotannon, 
energiavaraston ja kiinteistöjen kysyntäjouston kautta voidaan vähentää verkosta otetun tai 
oman perinteisentuotannon avulla saatavaa energiaa ja saavuttaa taloudellista hyötyä ja 
mahdollisesti päästötavoitteita.  

Mikroverkko-ohjaimen toiminnan määritysten kautta saadaan mikroverkko-ohjaimen 
toimittajalle selkeästi tietoon mitä ohjaimen toiminnalta halutaan. Pienemmillä 
energiayhteisöillä ei välttämättä ole erillistä ohjainta, joka hoitaa energiayhteisön ohjauksen 
sen hetkisen tilanteen mukaan. Energiayhteisöillä, joilla on enemmän kiinteistöjä ja 
tuotantoa, mikroverkko-ohjain on tarpeellinen. Mikroverkko-ohjain on se yksikkö, joka tekee 
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kaikki optimointiin, tuotantoon, kulutukseen, reaaliaikaiseen ohjaukseen ja markkinaan 
osallistumisen päätökset mahdollisesti itsenäisesti ja tätä kautta on keskeisessä roolissa 
energiayhteisöä ajatellen. Mikroverkko-ohjaimelle on tarpeellista olla käyttöliittymä, josta 
sitä voidaan parametroida toimimaan optimaalisemmin. 

Saarekekyvykkyys on varmasti yksi vaativammista ominaisuuksista mitä energiayhteisöllä voi 
olla. Lähtökohtaisesti kyse on siitä, kuinka olemassa olevia resursseja ohjataan 
saarekkeeseen siirtymisen aikana, saarekkeessa ja takaisin verkkoon siirtymisen aikana. 
Myös pimeäkäynnistys mahdollisuus on yksi määriteltävä asia. Saarekekäyttö on tilanne, 
jossa yksi resurssi antaa verkolle taajuuden ja jännitteen, jota muut tuotantoyksiköt 
seuraavat ottaen huomioon saarekeverkon sähköturvallisen toiminnan. Energiavarasto 
soveltuu ominaisuuksiensa puolesta hyvin saarekeverkon johtavaksi resurssiksi, muut 
resurssit seuraavat itsenäisesti saarekeverkon taajuutta ja jännitettä, ja tämän perusteella 
lisäävät omaa pätö- ja loistehotuotantoa itsenäisesti. 

Selkeää tulee olla myös, miten saarekeverkkoon siirrytään, miten verkossa toimitaan ja 
miten liitytään takaisin kantaverkkoon, tapahtuuko siirtymiset automaattisesti ja 
mahdollisesti operaattorin valvomana, jakeluverkon vian johdosta täysin automaattisesti vai 
kuinka? Erilaisiin skenaarioihin tulee pureutua hyvin syvällisesti, jotta kaikki tilanteet tulee 
käsiteltyä. 

4. SELVITYSKOHTEET 

Selvityshankkeen tueksi tarkasteltiin kahta Lempäälässä sijaitsevaa kiinteistöaluetta, joiden 
kautta saatiin todellista näkemystä siitä kuinka toteutuskelpoisia energiayhteisöt kyseisille 
alueille ovat. Alueiden valintaan vaikutti niiden rakennusvuosi, käyttötarkoitus ja 
energiatase. Alueisiin tehtiin katselmuksia ja näiden katselmusten perusteella selvitettiin 
yleisellä tasolla mm. 

 Kuinka sähköverkko voitaisiin alueille rakentaa 
 Mitä tuotantoyksiköitä alueille olisi mahdollista sijoittaa 
 Mitä kiinteistöjä voitaisiin teknisestä näkökulmasta liittää energiayhteisöön 
 Minkälaista energian kulutusta alueiden kiinteistöillä on 
 Kiinteistöjen sähköliittymän teho, kiinteistön pääsulake, liittymiskaapelin koko ja 

reitti 
 Minkälaisia ohjattavia kuormia kiinteistöllä on 
 Onko rakennusautomaatiota ja tarvitseeko se modernisointia 
 Mikä voisi olla kiinteistörajat ylittävän energiayhteisön jakeluverkon liittymisteho 
 Alueelliset kehityssuunnitelmat 

Energiayhteisöhankkeen perussuunnittelua on helpompi tehdä yllä olevien tietojen avulla. 
Näiden tietojen perusteella saadaan yksityiskohtaisempi käsitys laajuudesta, jolla hanke 
toteutetaan ja päästään selvittämään minkälaisia kustannusvaikutuksia asioilla on. 
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4.1.1. Hakkarin alue 

Lempäälässä Hakkarin alueella on Lempäälän kunnalla huomattavaa kiinteistöomistusta joko 
suoraan tai välillisesti. Alueelta löytyy mm. alla olevan kuvan 8 mukaisia kiinteistöjä ja 
rakennuksia.  

 

Kuva 8 Hakkarin alue 

Rakennukset ovat pääosin rakennettu vuonna 1985, mutta osa on uudempaa 
rakennuskantaa. Pääosin rakennuksissa on rakennusautomaatiojärjestelmät ja rakennuksiin 
on tehty joitakin rakennusteknisiä modernisaatiota. Rakennusten sähköliittymätehot ovat 
63-630 A välillä ja liittymiskaapelit tulevat useasta alueelle sijoitetusta jakeluverkonhaltijan 
puistomuuntamosta. Hakkarin alueen energiayhteisön rakentamisen suurimmat haasteet 
tulevat vanhasta rakennuskannasta ja rakennusten teknisienlaitteiden modernisaatio 
tarpeesta. Toisaalta samaisessa asiassa on myös mahdollisuus, koska modernisaatioiden 
yhteydessä voidaan ottaa huomioon etukäteen kiinteistöjen kysyntäjoustoon liittyvät asiat ja 
saattaa valmiustasoa korkeammaksi. 

Alue täyttää sähkömarkkinalaissa määritetyn kiinteistöryhmän edellytykset ja tätä kautta 
alueelle on mahdollista muodostaa kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti.  

Jakeluverkonhaltijan järjestelmästä haettiin jokaisen rakennuksen ja sähköliittymän 
vuotuinen tuntisarja, joiden avulla laskettiin alla esitetyt mittauslukemat.  

 Vuosittainen sähkönkulutus noin 2,4 GWh 
 Yhden tunnin keskiteho 278 kW 
 Yhden tunnin maksimiteho 535 kW 
 Yhden tunnin minimiteho 75 kW 
 Kaikkien sähköliittymien vuoden tuntikohtaisten maksimitehojen summa 849 kW 
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Kaikkien sähköliittymien vuoden tuntikohtaisten maksimitehojen summan kautta saadaan 
tietoon tunnin keskitehon tarve, jos jokaisen sähköliittymän huipputeho tunti sattuisi 
samalle tunnille. Ilman reaalikaista liityntäpisteen tehomittausta, tunnin sisäisiä tehopiikkejä 
ei saada tallennettua. Tämä on sähkönkulutuksen näkökulmasta jo hyvin pitkälti riittävä tieto 
sähköliittymän mitoitusta varten.  

Osa Hakkarin alueen sähköliittymistä on tehotariffi pohjaisia, jossa osa sähkönjakelu 
maksusta määräytyy edellisen 12 kuukauden kahden eri kuukausien korkeimman 
huipputehotunnin keskiarvon mukaan. Erillisinä sähköliittyminä yhteenlaskettu tehotariffi 
kustannukset ovat vuosi tasolla kymmeniä tuhansia euroja. Tehomaksua on mahdollista 
optimoida, jos energiayhteisöllä on paikalliseen jakeluverkkoon vain yksi liityntäpiste, jolloin 
maksettavaksi tulee vain yksi tehotariffi. Omalla tuotannolla ja kiinteistöjen kysyntäjoustolla 
tehomaksua voidaan optimoida ja saada tätä kautta kustannussäästöjä.  

Aikaisemmin mainitut mittaukset tehtiin myös kaukolämmölle jakeluverkon liityntäpisteille. 

 Kaukolämmön kulutus noin 2,2 GWh 
 Yhden tunnin keskiteho 253 kW 
 Yhden tunnin maksimiteho 4295 kW 
 Yhden tunnin minimiteho 0 kW 
 Kaikkien kaukolämpöliittymien vuoden maksimitehojen summa 8076 kW 

Toisen selvityshankkeen kautta osalle alueen kiinteistöistä tehtiin virtuaalivoimalaitos 
potentiaalin selvitystä, jonka tarkoitus oli selvittää todellista joustopotentiaalia sähkön ja 
lämmön näkökulmasta. Yleisesti voidaan todeta, että selvitetyille kiinteistöille ei ole 
taloudellisesti kannattavaa tehdä virtuaalivoimalaitos ominaisuuksia, johtuen yksittäisten 
kiinteistöjen vähäisestä sähkönkulutuksesta. Kaukolämmön osalta kiinteistöissä voitaisiin 
joustaa 20-30 % hetkellisestä kuormasta. Usealla tällaisella joustolla voitaisiin mahdollista 
estää kaukolämmön huippu- ja varalaitosten käynnistyminen tai ainakin vähentää laitosten 
käyttöä. Jäähalli ei ollut yhtenä selvitettävänä kohteena, jossa sähkönkäytön osalta voisi olla 
merkittävää joustavaa potentiaalia. Selvityksen muiden modernimpien kiinteistöjen osalta 
voidaan yleisellä tasolla todeta, että mitä energiatehokkaampi kiinteistö, sitä vähemmän 
joustopotentiaalia.  

4.1.2. Lempäälä-talo 

Lempäälä-talo, joka kuuluu Nova Lempäälä hankkeeseen, ja jonka tarkoituksena on kehittää 
Lempäälän keskustan palveluita ja asumista, on uusi palvelutalo, johon on sijoitettu mm.  

 Pääkirjasto 
 Kunnan palvelut 
 Seurakunnan palvelut 
 Ravintola 
 Liiketiloja uusille yrittäjille 
 Pysäköintitalo 
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Lempäälä-talon kiinteistössä on kaksi pienjännite sähköliittymää ja vastapäätä Lempäälä-
taloa on ns. Myllyrakennus, johon sijoitetaan kaksi teollista lämpöpumppua tuottamaan 
kaukokylmää Lempäälä-taloon sekä sivutuotteena lämpöä kaukolämpöverkkoon. Lempäälä-
talon katolla on noin 70 kWp aurinkovoimala. Lempäälä-talon alue on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9 Lempäälä talo ja Nova Lempäälä alue 

Lempäälä-talo ja sitä ympäröivä Nova Lempäälä -alue on osaltaan energiayhteisöiden 
näkökulmasta haastavampi kohde kuin Hakkarin alue. Alueella on monta eri kiinteistöä ja 
kiinteistöillä on eri omistajat, jolloin kiinteistöryhmän hyödyntäminen tässä tilanteessa on 
osittain pois suljettu vaihtoehto. Jos kiinteistönomistajat luovuttaisivat kiinteistön hallinnan 
yhdelle taholle, täyttyisi sähkömarkkinalaissa määritetty kiinteistöryhmän määritelmä. 
Haasteita aiheuttaa myös juuri valmistuneen alueen muokkaamismahdollisuudet, kun 
katualueita ei haluta purkaa energiaverkkorakentamista varten. Uudessa Lempäälä talon 
kiinteistössä on pitkälle kehitetty rakennusautomaatiojärjestelmä, jota voitaisiin pienillä 
muutoksilla hyödyntää virtuaalivoimalaitostarpeisiin, mutta rakennuksen energiatehokkaat 
ratkaisut voivat osaltaan pienentää joustopotentiaalia. 

Uudisrakentamisen yhteydessä on tärkeää suunnitteluvaiheessa tuoda esille 
energiayhteisöihin liittyvät tavoitteet ja rajoitteet, ja näiden kautta aloittaa suunnittelemaan 
kokonaisuutta. Varaukset suunnittelussa energiayhteisöön liittymiseksi myöhemmässä 
vaiheessa voidaan toteuttaa vähäisillä kustannuksilla. Nova Lempäälä alueella olisi paljon 
potentiaalia energiayhteisöiden näkökulmasta.  

Uudisrakentamisesta johtuen myös alueen energiankäytön selvittäminen on haastavampaa, 
koska käyttöprofiilia ei vielä tunneta. Lempäälä taloon on tehty mallinnus 
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energiankulutuksesta, jonka perusteella päästään käsiksi tarvittavista energiamääristä. 
Todellinen energiankulutus selviää vain käytön myötä. Alla mallinnuksen avulla arvioidut 
tiedot. 

 Sähkönkulutus noin 736 MWh 
 Yhden tunnin summan keskiteho 84 kW 
 Yhden tunnin summan maksimiteho 191 kW 
 Yhden tunnin summan minimiteho -36 kW 

5. SÄHKÖVERKKO 

Hankkeessa selvitettiin lähtökohdat oman sähköverkon rakentamiselle kiinteistörajat 
ylittävälle energiayhteisölle. Selvityksen apuna käytettiin Hakkarin alueen energiankulutusta, 
rakennusten sijaintia ja rakennusten sähköteknisiä ominaisuuksia kuten liittymän koko ja 
sähköpääkeskuksiin liittyvät tekniset tiedot. Lisäksi huomioon otettiin alueelliset 
kehityssuunnitelmat ja alueella olemassa olevat verkot, kuten kaapeli- ja kaukolämpöverkot. 

5.1.1. Liittymän mitoitus 

Kiinteistörajat ylittävällä energiayhteisöllä, jolle suunnitellaan omaa sähkönjakeluverkkoa, 
sähköverkon yksi suunnittelun lähtökohdista on mitoittaa yhteisön jakeluverkon liityntäteho. 
Olemassa olevaan rakennuskantaan mitoituksen lähtökohdat ovat helpommat, koska tällöin 
liittymien kulutuksesta on saatavilla tuntisarja, jonka perusteella voidaan liityntätehon 
mitoitus aloittaa. Uudisrakentamisessa kulutustiedot ovat arvioihin perustuvia mallinnuksia, 
jotka saattavat poiketa todellisuudesta. Liittymänmitoitus on kokonaisuus, joka koostuu 
useasta parametrista. Alla listattu muutamia mitoitusta auttavia tarkasteluja 

 Olemassa olevien kuluttajien sähkönkulutuksen tuntisarjat, joista lasketaan 
tuntikohtaiset tehot ja energiat (vrt. Hakkarin alueen tiedot), jonka perusteella 
saadaan hyvä käsitys kulutuksesta ja siihen liittyvistä tarpeista 
 

 Onko nähtävissä tilanne, jossa liittymispisteen kautta täytyy pystyä täyttämään 
energiayhteisön kaikkien jäsenten sähkönkäytön tarpeet? Onko siis olemassa 
tilannetta, jossa yhteisöllä ei ole ollenkaan omaa tuotantoa, jolloin yhteisön kaikki 
sähkö otetaan paikallisesta jakeluverkosta?  Tällöin on syytä valita liittymätehoksi 
vähintään alueen sähkön tuntisarjan mukainen tuntikohtainen maksimiteho.  Jos 
suunnitellaan varman päälle, niin valitsee jokaisen sähköliittymän tunnin 
maksimitehon summan, jolloin ottotehon ei ikinä pitäisi ylittää liittymätehoa. 
Perinteisellä tavalla mitoitettuna liittymästä tulee mahdollisesti huomattavasti 
isompi kuin mikä todellisuudessa on tarpeen, koska jokainen kiinteistö 
tarkastellaan liittymämitoituksen näkökulmasta yksittäisenä kuluttujana ja 
lopputulos kerrotaan varmuuskertoimella, jolloin jokaisen kiinteistön kautta 
varmuuskerroin tulee huomioitua useamman kerran. 

 
 Onko nähtävissä, että yhteisön omalla tuotannolla voidaan kattaa osuus 

puuttuvasta sähkötehosta huipputeho tilanteessa läpi vuoden? 
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 Onko yhteisössä irti kytkettäviä tai ohjattavia kuormia, jotka voidaan ohjata 
paikallisen optimointijärjestelmän toimesta huipputehotilanteessa? 

 
 Onko tarkoitus osallistua sähkömarkkinoille? Eri markkinoilla on eri sääntöjä, jotka 

osaltaan voivat vaikuttaa liittymätehon tarpeeseen, kuten reservimarkkinan (FCR-
D) minimitarjous on 1 MW. Markkinoille voi myös osallistua aggregoidusti, jolloin 
myös FCR-D:hen pystyy osallistumaan pienemmällä tarjouksella, jolloin 
aggregaattori koostaa usean pienen tarjouksen yhdeksi isoksi tarjoukseksi ja 
tarjoaa aggregoitua kokonaisuutta markkinoille 

 
 Alueelliset kehitys- ja laajennussuunnitelmat, joilla on vaikutusta energiayhteisön 

sähköverkkoon. Mikäli alue esimerkiksi kehittyvä, on liittymän mitoituksessa 
huomioitava kasvavat sähkön tarpeet. 

Liittymän mitoituksessa tulee huomioida, että liittymälle on eri liittymiskustannus 
kulutukselle ja tuotannolle. Nämä kustannukset saa selville paikalliselta 
jakeluverkonhaltijalta. Jos alueella on jo olemassa suuritehoinen liittymä lähellä suunniteltua 
liityntäpistettä, voi olla taloudellisesti järkevää kasvattaa olemassa olevan liittymän tehoa ja 
tarvittaessa myös jännitetasoa pienjänniteliittymästä keskijänniteliittymäksi. 
Keskijänniteliittymän kannattavuus ja tarve tulee energiayhteisön sähköverkonsuunnittelun 
kautta ilmi. 

Liittymäntilaus paikalliselta jakeluverkonhaltijalta kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jopa vuosi 
etukäteen, koska mittavasta tuotannon lisäämisestä verkkoon voi aiheutua 
jakeluverkonhaltijan (JVH) sähköasemalle muutostarpeita. Yleisestikin kannattaa käydä jo 
suunnitteluvaiheesta alkaen avointa keskustelua JVH:n kanssa.  

5.1.2. Kuluttajat 

Kuluttajat ovat keskeinen osa energiayhteisöä. Kun suunnitellaan energiayhteisön 
sähköverkkoa, tärkeää selvittää kuinka kuluttajat saadaan liitettyä sähköverkkoon ja 
minkälaisia muutoksia liittyminen tarvitsee. Alla listattuna muutamia kohtia, joita on hyvä 
etukäteen selvittää 

 Liittymäkoko ja pääsulakkeet 
 Liitttymiskaapelin tyyppi, reitti ja omistajuus 
 Sähköpääkeskuksen ominaisuudet, modernisaatio tarve, vapaat lähdöt esimerkiksi 

aurinkovoimalaa tai sähköautonlatausta varten 
 Oman tuotannon sijoittamisen potentiaali 
 Kiinteistön automaatioaste ja muutostarpeet 
 Potentiaaliset ohjattavat kuormat 
 Rakennusten ja kiinteistöjen korjaustarpeet ja kehityssuunnitelmat, joilla vaikutusta 

kokonaisuuden suunnitteluun 
 Energian kulutuksen tuntisarjat 
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Määrittelyjen mukaiset lisättävät kuluttajat kuten esimerkiksi sähköenergiavarasto, 
sähkökattila tai sähköautonlatausjärjestelmälle tulee suunnitella paikka fyysisesti ja 
sähköteknisestä näkökulmasta. Uusille kuluttajille liityntäjännite määräytyy energiayhteisön 
jakeluverkon liityntäpisteen jännitetason ja kuluttajan maksimitehon perusteella. Yleisesti 
voidaan sanoa, että esimerkiksi megawatti kokoluokan energiavarasto on kannattavampaa 
tehdä keskijännite toteutuksena varsinkin, jos energiayhteisön sähköverkko ja liityntäpiste 
on jo toteutettu keskijänniteratkaisuna. 

5.2. VIRTUAALIVOIMALAITOS 

Sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tulee olla joka hetki tasapainossa, tähän voidaan 
osaltaan vastata kysyntäjouston avulla. Kysyntäjoustossa asiakas joustaa sähkönkulutuksessa 
sen mukaan onko sähköverkossa yli- vai alituotantoa tai- kulutusta (kuva 10). 

 

Kuva 10 Kulutuksen jousto ja optimointi 

Tuotannon vaihtelu johtuu osittain lisääntyneestä säätelemättömästä sähköntuotannosta 
kuten tuuli- ja aurinkotuotannosta. Kun kohde, jossa kysyntäjousto on mahdollinen, liitetään 
Fingridin taajuusohjatuille reservimarkkinoille, voidaan puhua virtuaalivoimalaitoksesta. 
(Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen 2020). 

Kysyntäjouston ja virtuaalivoimalaitos hyödyt voivat olla moninaiset. Alla listattuna 
muutamia 

 Kulutuksen siirtäminen pois kalleimmilta tunneilta tuo säästöä 
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 Reservimarkkinaan osallistumisesta saa erillisen korvauksen, vaikka ei joudu 
aktivoimaan joustoa 

 Huipputuotantolaitosten käytön vähentyminen voi pienentää päästöjä 
 Kiinteistön arvo nousee 
 Sähköjärjestelmän kokonaisvaltainen älykkyys kasvaa 
 Seuranta ja monitorointi 
 Varavoiman investoinnit pienenevät 
 Uusiutuvan energian tuotantomäärää voidaan kasvattaa 

On hyvä selvittää edellytykset kiinteistöjen kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitos 
potentiaalille. Selvityksessä on hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat 

 Kiinteistöautomaation valmius kysyntäjouston ohjaukselle ja markkinarajapinnaksi 
 Ohjattavien kuormien ominaisuudet ja valmiudet kysyntäjoustoon 
 Ohjattavien kuormien kokonaisjoustoteho 
 Joustosta aiheutuva vaikutus kiinteistölle ja sen käyttäjille 
 Arvio joustosta saatavasta tuotosta 

Potentiaaliset ohjattavat kuormat voivat olla seuraavia 

 Ilmanvaihto 
 Valaistus 
 Lämmitys 
 Lämminvesivaraajat 
 Saattolämmitys 
 Jäähdytys 
 Kylmälaitteet 
 Kiinteistön varavoimakoneet 
 Sähköautonlataus 
 Lämpöpumput 
 Energiavarastot 

Jotta yksittäinen kiinteistö saadaan liitettyä esimerkiksi reservimarkkinaan, täytyy kiinteistön 
jousto hyväksyttää Fingridin ohjeiden perusteella, jonka avulla todennetaan, että jousto 
täyttää sille asetetut vaatimukset. Yksittäisten ja pienempien kiinteistöjen kohdalla toteutus 
voi olla haastavaa. Energiayhteisössä yhteisö joustaa kokonaisuudessaan, jossa esimerkiksi 
energiavarasto tekee markkinoiden mukaisen ensivasteen, jota muu tuotanto ja joustavat 
kuormat seuraavat perässä. Pääasia on, että energiayhteisön sähköverkon liityntäpisteessä 
tehon muutos vastaa markkinasääntöjä. Tämä mahdollistaa myös pienempien kuormien ja 
kuormien, jotka eivät täytä joustovaatimuksia, liittämisen joustavaan kokonaisuuteen. 
Kiinteistöjen joustolla voidaan myös vaikuttaa esimerkiksi energiavaraston tekniseen 
käyttöikään vähentämällä sen kuormitusta joustotilanteessa. Tapauskohtaisesti on arvioita 
taloudellinen hyöty yksittäisen kiinteistön modernisoimiseksi joustavaksi 
virtuaalivoimalaitokseksi. 
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On kokonaisuuden kannalta selkeämpää, että kiinteistön joustoa ohjaa oma 
automaatiojärjestelmä, joka kommunikoi ylemmän tason energiayhteisöä ohjaavan 
mikroverkko-ohjaimen kanssa. Mikroverkko-ohjaimelta annetaan jousto käsky 
rakennusautomaatiolle, joka itsenäisesti toteuttaa joustoa parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Mikroverkko-ohjain mittaa kiinteistön liityntäpisteestä sähkö- ja lämpötehoa, jonka 
perusteella ohjain optimoi kokonaisuutta markkinavelvoitteiden mukaisesti. 

Myös lämpöenergiankulutus on mahdollista saattaa joustavaksi, mutta mm. kaukolämmössä 
markkinat ovat paikallisia, jolloin palveluntarjoajan tulisi mahdollistaa jousto kiinteistölle ja 
hyvittää jousto kiinteistönomistajalle. 

5.3. MIKROVERKKO-OHJAIN  

Mikroverkko-ohjain mahdollistaa pitkälle optimoidun ja kehittyneen ohjausjärjestelmän 
energiayhteisölle. Mikroverkko-ohjaimen perustoiminnallisuudet tulevat lähtökohtaisesti 
hankkeen tavoitteiden, rajoitusten ja määritysten perusteella, mutta on myös tarpeen 
miettiä yksityiskohtaisemmin, kuinka mikroverkko-ohjain toteutetaan ja minkälainen 
käyttöliittymä sille tehdään. Mikroverkko ohjaimia on monen tasoisia ja kuvassa 11 on 
kerrottu muutamista ominaisuuksista mitä ohjaimella voi olla. Karkeasti mikroverkko-
ohjaimen toiminta voidaan jakaa kahteen eri kokonaisuuteen 

 Day-ahead toiminnot, edellisenä päivänä tehtävät toimenpiteet 
 Intra-day toiminnot, päivän sisäiset toimenpiteet 

Day-ahead toimenpiteet liittyvät tuotanto- ja kulutusennusteiden perusteella tehtävään 
seuraavan päivän tuotanto- ja kulutussuunnitteluun ja tämän perusteella tehtäviin 
markkinatarjouksiin. Lisäksi järjestelmä vastaanottaa tilaukset ja tallettaa ne tuntikohtaisesti 
aikatauluun. Mikroverkko-ohjaimen yhtenä tehtävänä on toimia myös rajapintana 
markkinoille tasevastaavan tai muun palveluntarjoajan välityksellä. 

Intra-day toiminnot liittyvät energiayhteisön resurssien reaaliaikaiseen ohjaukseen. 
Ohjaukset perustuvat  

 Markkinavelvoitteisiin 
 Kulutuksen ja tuotannon tasapainoon ja optimointiin 
 Päivän sisäiseen kulutus- ja tuotantosuunnitteluun 
 Saarekevalvontaan 
 Energiaverkkojen valvontaan 
 Mittaus ja raportointijärjestelmään 

Päivän sisällä mikroverkko-ohjain valvoo, että ulospäin myytyä tuotantosuunnitelmaa 
noudatetaan, reservit aktivoituvat sähköverkon taajuuden ja reservitilausten mukaisesti, 
kaukolämpöä, -kylmää ja sähköä tuotetaan tarpeen mukaan, valvoo energiayhteisön 
liityntäpisteen katkaisijan tilaa sekä taajuutta ja ulkopuolisen verkon häiriön perusteella 
siirtyy automaattisesti saarekkeeseen tai jos sisäisessä sähköverkossa on häiriö osaa eristää 
kyseisen alueen muusta verkosta ja jatkaa toimintaa muuten normaalisti ja lopulta mittaa, 
tallettaa ja raportoi tapahtumat ja mittaukset.  
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Kuva 11 Mikroverkko-ohjaimen ominaisuudet 

Mikroverkko-ohjaimella on keskeinen rooli kokonaisuutta ajatellen. Yksinään energiayhteisö 
ilman mikroverkko-ohjainta on vaillinainen. Ohjaimella saavutetut edut riippuvat kuitenkin 
ohjaimeen määritellyistä ominaisuuksista.  Isommissa järjestelmissä mikroverkko-ohjain 
saattaa olla taloudellisesti kannattavampi. 

 

6. ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS 

Energiantuotanto ja -kulutus on keskeisessä roolissa energiayhteisössä. Alla esittelemme 
yleisellä tasolla muutamia tuotanto- ja kulutusyksiköitä ja käymme läpi niiden ominaisuuksia  

6.1.1. Aurinkovoimala (PV) 

Aurinkovoimaan investoiminen on ollut kasvussa viime vuosina. Tämä osaltaan voi johtua 
alentuneista komponentti ja asennuskustannuksista, joilla aurinkovoimalan 
kokonaisinvestointia on saatu alaspäin. 
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Aurinkovoimassa on montaa hyvää puolta 

 Uusiutuvan energian lähde. Pelkkä energian tuotanto ei aiheuta päästöjä 
 Toimintavarma. Kun voimalaitos saadaan käyntiin, on se toimintavarma 
 helppo ja nopea asentaa. Varsinkin katolle tehtävä asennus mahdollisesti nopea. 

Maa-asenteisissa paneelikentissä voidaan joutua tekemään paljon maansiirto ja 
pohjatöitä 

 tekninen elinkaari on pitkä. Paneeleille luvataan yli 20 vuoden ja 80% tehotakuuta. 
Invertterin laskennallinen käyttöaika noin 15 vuotta 

 pienet huoltokustannukset. Ei käytännössä vaadi ennakoivaa huoltoa. Maa-
asenteisissa voimaloissa kasvustonraivaus. Ei liikkuvia osia 

 yksinkertainen toiminta. Paneelit tuottavat tasasähköä, joka invertterin avulla 
muutetaan sähköverkkoon sopivaksi vaihtosähköksi 

 Ei aiheuta ääni tai hajuhaittoja 

Mahdollisia haasteita aurinkovoimalla voi olla seuraavia 

 vaatii paljon asennuspinta-alaa. Tosin paneelitehot kasvussa  pienemmällä 
paneeli määrällä saavutetaan sama teho 

 Ei säädettävä. Teho riippuu auringosta. Joillakin inverttereillä voidaan 
maksimitehoa rajoittaa, mutta onko se tarkoituksen mukaista. 

 Vuodenaika riippuvainen. Suomessa pitkä talvi, jolloin aurinkoenergiaa vain vähän 
saatavilla 
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Kuva 12 Aurinkovoimalan ominaisuuksia 

6.1.2. Energiavarasto (ESS) 

Sähköenergiavarasto on monipuolisuutensa vuoksi mahdollisesti energiayhteisön tärkein 
resurssi. Se pystyy käytännössä hoitamaan kaikki energiayhteisön sähköön liittyvät tarpeet 
niin kauan kun varastossa on energiaa käytettävissä. Toiminta periaatteellisesti samanlainen 
kuin aurinkovoimalassa. Akkuihin ladattava/purettava sähkö on tasasähköä, jonka 
tehoelektroniikka eli invertteri muuttaa sähköverkkoon sopivaksi vaihtosähköksi. 
Kuormitettaessa energiavarastoista syntyy paljon lämpöä, jota voitaisiin ottaa talteen ja 
hyödyntää siellä missä lämpöä tarvitaan, kuten kaukolämpöverkossa. Teknisesti on myös 
mahdollista liittää samaan tasajänniteverkkoon myös aurinkopaneeleita, jolloin voitaisiin 
hyödyntää yhtä invertteriä ja mahdollista 0.4/20kV muuntajaa ja samalla pienentää 
invertterillä ja muuntajalla muunnoksissa tapahtuvia häviöitä. Hyviä puolia energiavarastossa 
on seuraavia 

 Pystyy tasaamaan tuotannon ja kulutuksen erotuksen 
 Nopea. Minimi- ja maksimitehon välillä muutosnopeus alle 1 sekunti, riippuen 

valmistajasta.  
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 Pystytään parantamaan uusiutuvan energian omakäyttöastetta lataamalla 
uusiutuvaa energiaa ylituotantotilanteessa ja purkamalla sitä alituotantotilanteessa 

 Mahdollistaa saarekekäytön ja pimeäkäynnistyksen. Energiavaraston avulla 
pystytään irtautumaan jakeluverkosta ilman sähkökatkoa ja myös synkronoitumaan 
jakeluverkkoon ilman sähkökatkoa. Sähkökatko tilanteessa pystyy luomaan verkon, 
eli taajuuden ja jännitteen sähköverkkoon, ja mahdollistaa tätä kautta kuormien 
kytkennän ja muun tuotannon käynnistämisen.  

 Pystyy monipuolisuutensa vuoksi osallistumaan kaikille reservi- ja 
säätösähkömarkkinoille. Ainoa rajoittava tekijä on maksimiteho ja energiamäärä 

 Toimitusvarmuus paranee. Ei sähkökatkoja 
 Hyötysuhde 80-95 % 
 Vähentää erillisen varavoiman tarvetta energianvarastointi kykynsä ansioista 

Myös energiavarastoilla on omia haasteita kuten 

 Pieni oikosulkuvirran tuottokyky. Saarekkeessa voi olla tarpeen käynnistää muuta 
tuotantoa rinnalle, jotta varmistetaan sähköverkossa olevien sulakkeiden toiminta 
sähköturvallisesti 

 Energiamäärä on rajallinen ja riippuu akuston koosta 
 Elinkaari. Elinkaari riippuu hyvin pitkälti energiavaraston käyttöprofiilista. Jos 

varastoa kuormitetaan paljon, myös komponenttien tekninen ikä lyhenee. Käytöstä 
riippuen akuston elinkaari noin 8 vuotta ja tehoelektroniikan noin 15 vuotta. 8 
vuoden jälkeen akut ovat vielä käyttökelpoisia, mutta eivät välttämättä vastaa 
käyttötarvetta enää. 

 Akkujen hävittäminen elinkaaren lopussa. Tähänkin tullut kehitystä 

Saarekekäyttö energiavaraston avulla on merkittävä etu, mutta vaatii kokonaisuudelta 
hieman enemmän suunnittelua. Energiavarasto ja saarekekäyttöä tukevat resurssit pitää 
valita niin, että niillä on mahdollista muodostaa saareke tai tehdä pimeäkäynnistys. 
Saarekekäytössä voidaan tarvita myös joitakin lisäkomponentteja verkkoon, mutta nämä 
eivät ole merkittävässä roolissa. Tärkeintä on, että mikroverkko-ohjaimen saarekkeeseen 
siirtymissekvenssit ja -valvonta toteutetaan oikein. Saarekekäytön parametrointi on myös 
oleellisessa roolissa, jotka tarkentuvat tapauskohtaisesti saareketestiajojen yhteydessä. 
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Kuva 13 Energiavaraston ominaisuuksia 

6.1.3. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 

Perinteisesti sähköä on tuotettu polttamalla primäärienergiaa, jonka kautta saadaan 
muodostettua välillisesti pyörimisliikettä ja tämän liikkeen kautta on pyöritetty 
generaattoria, joka tuottaa sähköä. Säätelemällä erilaisia prosessivirtoja on pystytty 
säätämään myös sähkötehoa reaaliaikaisesti vastamaan sähkökuorman sen hetkistä tarvetta.  

Pelkän sähköntuotannon hyötysuhteen voidaan sanoa karkeasti olevan noin 40 %, loput 60 % 
ovat erilaisia häviöitä. Näistä häviöistä yhdistetyssä tuotannossa voidaan saada karkeasti 
ottaen talteen noin 40 %, joissakin tapauksissa vielä enemmän. Tätä kautta 
kokonaishyötysuhde nousee korkeaksi ja häviöt jäävät pieneksi. Suuri osa perinteisestä 
sähköntuotannosta on CHP tuotantoa ja vain harvoin on kannattaa tuottaa pelkkää sähköä. 

CHP tuotannon primäärienergiana voidaan käyttää montaa eri lähdettä, kuten puuta ja 
kaasua. Puun polttamista pidetään uusiutuvana energiana, mutta kaasu ja hiili ovat fossiilisia 
energianlähteitä. Myös puun polttamisen päästöttömyys perustuu siihen ajatukseen, että 
metsässä kasvaa sama määrä puuta kuin mitä poltetaan CHP laitoksissa.  
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Hyviä puolia CHP tuotannossa on 

 Tehon lähes reaaliaikainen säädettävyys 
 Ylläpitää sähköverkon tasapainoa. Pyörivän sähköntuotannon kautta vastustaa 

sähköverkon taajuuden muutoksia. 
 Korkea hyötysuhde 
 Tuottaa sähköä ja lämpöä 
 Energiaa tarjolla myös pimeään, kylmään ja tuulettomaan aikaan, kunhan 

primäärienergiaa on saatavilla 
 Oikealla primääripolttoaineella voidaan vaikuttaa päästöihin ja ympäristöön 
 Moottori- ja turbiinituotanto käynnistyy muutamissa minuuteissa, jos niitä 

pidetään valmiudessa 
 Tuottaa paljon oikosulkuvirtaa, jolla mahdollistetaan sähköturvallinen 

saarekekäyttö 

Haasteita CHP tuotannossa on 

 Päästöt, jos käytetään fossiilista primäärienergiaa 
 Primäärienergialla hinta-, saatavuus ja logistiset riskit 
 Tuotettu sähkö ja lämpö täytyy saada myös kulutettua 
 Vaatii huoltoa ja ylläpitoa 
 Vaatii seurantaa ja operointia 
 Paljon apulaitteita 
 Ääni- ja mahdolliset hajuhaitat 
 Hakepolttolaitoksen käynnistäminen hidasta 
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Kuva 14 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

6.1.4. Teollinen lämpöpumppu 

Lämpöpumppu tekniikka on kehittynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Osaltaan tätä 
kautta myös teolliset lämpöpumput ovat nousseet yhdeksi kaukolämmön tuotantomuodoksi. 
Parhaimmillaan ne ovat, kun energian lähteenä käytetään esimerkiksi teollisissa prosesseissa 
syntyvää hukkaenergiaa, jota aikaisemmin ei ole hyödynnetty ollenkaan. 

Lämpöpumpulla voidaan tuottaa kylmää ja kuumaa, joista molemmat voidaan hyödyntää 
omiin tarpeisiinsa. Esimerkkinä voisi olla ison kiinteistön jäähdytys lämpöpumpulla, jossa 
syntyy paljon lämpöä, ja jota voidaan syöttää kaukolämpöverkkoon tai pienemmissä 
kokonaisuuksissa voidaan lämmittää käyttövettä. Lämpöä pumpulle voidaan ottaa myös 
maasta esimerkiksi porakaivosta ja pumpun avulla lähtevän veden lämpötila saadaan 
nostettua käyttöön sopivaksi. 

Toimiakseen, lämpöpumput tarvitsevat sähköä. Lämpöpumpuilla on korkea hyötysuhde, 
tällöin puhutaan COP:sta eli kertoimesta, jolla sähköenergiaa muutetaan toiseksi energiaksi, 
kuten vaikka lämpimäksi vedeksi. COP:t ovat tyypilllisesti 2-4 välillä, jolloin yksi käytetty 
sähköyksikkö tuottaa 2-4 yksikköä lämpöä.  
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Lämpöpumpuissa on mahdollista rajoittaa sähkötehoa ja toisaalta myös lisätä sähkönkäyttöä 
välillisillä parametreilla kuten lähtevän veden lämpötila-asetuksella. Tätä kautta ne voidaan 
valjastaa kysyntäjoustoon ja osallistumaan ainakin välillisesti reservimarkkinoille tukemaan 
sähköverkon tai energiayhteisön tasapainoa. Kaukolämpö- tai -kylmäverkossa ei huomata 
joustosta johtuvaa lyhytaikaista tuotannon muutosta. 

Eri energiayhtiöt ovat panostaneet geolämpö tutkimukseen, jossa tarkoituksena on 
hyödyntää lämpöpumpputeknologiaa. Geolämmössä maahan porataan kilometrejä syvä 
reikä, josta pumpataan lämmintä vettä maanpinnalle, jota taas hyödynnetään 
kaukolämpöverkon tarpeisiin. Mitä syvemmälle mennään, sitä kuumempaa vesi on. Vesi 
jäähtyy maanpinnalle noustessa, mutta riittävän syvältä tulleessa se voi kelvata sellaisenaan 
kaukolämpöverkkoon lämmönvaihtimien kautta. Matalammissa kaivoissa yksi vaihtoehto on 
käyttää lämpöpumppua välissä, jolla lähtevän veden lämpötila saadaan nostettua 
kaukolämpöverkkoon sopivaksi. Geolämmön ja maalämmön toisistaan erottavat se, että 
geolämmössä lämpö tulee maapallon ytimestä ja maalämmössä lämpö on peräisin 
auringosta. Erilaisia pilotti projekteja on Suomessa menossa useita. Geolämmön suurin 
haaste kohdistuu poraustekniikkaan, jolla päästään kustannustehokkaasti riittävän syvälle. 
On myös olemassa laitoksia, jotka ottavat ulkoilmasta lämpöä ja lämpöpumpun avulla 
nostavat lähtevän veden lämpötilan kaukolämpöverkkoon sopivaksi.  (Teknologioiden 
kypsyystarkastelut 2021). 

Lämpöpumppujen potentiaali hiilineutraaliutta edistävinä toimina on tunnistettu myös 
valtioneuvoston puolelta. Tätä varten on tehty selvitys lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden 
siirtämisestä sähköveron veroluokkaan II. Tällä muutoksella olisi merkittävä vaikutus 
lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden käyttämän sähkön hintaan, jolloin niiden taloudellinen 
kannattavuus paranee merkittävästi. Tavoitteena on saada lainsäädäntö voimaan vuoden 
2022 alusta. (Lämpöpumppujen, konesalien ja sähkökattiloiden sähköveroalennukselle tukea 
selvityksestä 2021). 

 Hyviä puolia lämpöpumpuilla on 

 Korkea hyötysuhde 
 Tuottaa sekä kylmää, että kuumaa 
 Voidaan hyödyntää prosessien hukkalämpöjä, jolloin lämpöä ei tarvitse ottaa 

porakaivosta 
 Sähköinen jousto 

Haasteita lämpöpumppujen käytölle on 

 Tarvitsevat paljon sähköenergiaa toimiakseen 
 Taloudellinen kannattavuus riippuu sähkönhinnasta 
 Tarvitsevat lämmön lähteen 
 Hukkalämpöjen saatavuus 
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Kuva 15 Teollisen lämpöpumpun ominaisuuksia 

6.1.5. Kiinteistöt 

Kiinteistöt käyttävät merkittävän osan maailman energiasta. Tätä ajatusta vasten on hyvä 
miettiä minkälaista potentiaalia kiinteistöjen energiatehokkuus sisältää. Jokainen kiinteistö 
on energiankäytön näkökulmasta omanlaisensa. Joissakin kiinteistöissä energiaa käytetään 
päivällä, mutta ei viikonloppuisin tai loma-aikana. Toisissa kiinteistöissä profiili on 
päinvastainen. Juuri energiankäytön profiili on se mihin tulee kiinnittää huomiota, kun 
puhutaan kiinteistöjen energian käytöstä ja joustavuudesta. Kiinteistö, joka tarvitsee paljon 
energiaa vuoden kylmimpään ja pimeimpään aikaan ei välttämättä energiayhteisön 
näkökulmasta ole se kaikista parhain energiankuluttuja. Toisaalta tämäkin asia riippuu 
yhteisön energiantuotanto muodoista. 

Kun potentiaalista toteutuskohdetta energiayhteisölle aletaan selvittämään, tulee samassa 
yhteydessä muistaa energiayhteisön tavoitteet, rajoitukset ja määrittelyt. Hyvin pitkälti 
näistä riippuu se, minkälainen kiinteistön kulutusprofiili on hyvä energiayhteisön toiminnan 
kannalta. Jos yhteisössä on suunniteltu mittavaa aurinkotuotantoa, tällöin kiinteistö, jolla on 
paljon energian kulutusta kesällä ja nimenomaan päiväaikaan olisi hyvä kuluttaja 
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energiayhteisölle. Kyseessä voisi olla, vaikka jäähalli tai kauppakeskus, joka tarvitsee 
jäähdytykseen energiaa. 

Kiinteistöt voivat olla myös joustavia energiankäytön suhteen. Mitä monipuolisempaa 
joustopotentiaalia kiinteistössä on, sitä parempi se on energiayhteisön näkökulmasta. 
Joustamalla voidaan optimoida energian käyttöä ja välttyä varavoiman käynnistämiseltä. 
Tästä aiheesta lisää virtuaalivoimalaitos kappaleessa. Toisaalta joustopotentiaaliselvityksen 
yhteydessä on tärkeää miettiä, kuinka taloudellisesti kannattavaa on valjastaa yksiköt 
joustamaan. Pienen joustopotentiaalin takia ei kannata panostaa merkittäviin 
modernisaatioihin.  

Olemme valinneet raporttiin kaksi kohdetta, joissa näemme merkittävää potentiaalia 
energiankäytön optimoinnin ja jouston näkökulmasta, mutta tämä ei tarkoita, etteikö myös 
muutkin kiinteistöt sisältäisi merkittävää potentiaalia.   

6.1.5.1. Jäähalli 

Jäähallissa energian käyttö on suurta. Jotta kaukalossa saadaan pidettyä jää, täytyy sitä 
varten olla omaa kylmätuotantoa. Jään ylläpitäminen kuluttaa merkittävästi energiaa. 
Toisaalta energiaa tarvitaan eniten silloin, kun ulkona lämpötilat nousevat. Tämä osaltaan 
mahdollistaa sen, että jäädytystä varten tarvittava sähkö voi tulla esimerkiksi uusiutuvasta 
lähteestä kuten aurinkovoimasta. Kuitenkin jäähallin käyttö tapahtuu arkena pääasiassa 
iltaisin, mutta myös viikonloppuisin on käyttöä sekä päivällä että illalla. Hakkarin alueesta 
jäähalli kuluttaa merkittävän osan alueen energiasta. Voi olla kannattavaa jopa rakentaa 
energiayhteisö pelkästään jäähallin ja sen välittömässä läheisyydessä olevien kuluttajien 
tarpeita varten. 

Tutkiessamme jäähallin energiankäyttöä huomasimme, että jäänajolla on merkittävä 
vaikutus energiankäyttöön. Esimerkiksi arkiaamuna olevan jäävuoron jälkeinen jäänajaminen 
saattoi nostaa energiankulutusta kolmikertaiseksi edellisiin tunteihin nähden. Tätä kautta 
voisi olla järkevää optimoida energiankäyttöä tilakäyttökalenterin perusteella, jolloin 
kylmäenergiaa voitaisiin alkaa varaamaan jäähän jo ennen jäävuoron loppua ja saada tätä 
kautta seuraavan tunnin energian käyttöä pienemmäksi. Lisäksi asiaan voi vaikuttaa myös se 
minkälaisesta jäävuorosta on kyse. Korkeamman sarjan pelit mahdollisesti kuluttavat jäätä 
enemmän kuin yleisöluistelu. Lisäksi jäänlaadulle voidaan mahdollisesti asettaa erilaisia 
vaatimuksia kolmansien osapuolien toimesta.   

Jäähän voidaan varastoida merkittävästi energiaa, jonka kautta voidaan luoda joustoa. Ilman 
konkreettista kokemusta, on kuitenkin vaikea sanoa, kuinka suuresta joustosta on kyse. 
Suomessa on muutamia hankkeita käynnissä liittyen jäähallien joustokykyyn, kuten Ylöjärven 
Huurre areena, jossa joustokykyä on selvitetty.  

Jäähallin hyvät puolet energiayhteisön näkökulmasta 

 Energian käyttö suurta silloin, kun ulkona lämpötila on korkea, jolloin mahdollisesti 
on uusiutuvaa energiaa enemmän tarjolla. 
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 Energian käyttö painottuu ilta-aikaan ja viikonloppuun, jolloin mahdollisesti 
energiayhteisön muu kulutus on vähäisempää 

 Jäähän voidaan varastoida energiaa ja luoda joustoa sitä kautta 
 Kylmän tuotannossa syntyy paljon lämpöä, jota voidaan hyödyntää muuhun 

tarpeeseen. Mahdollisesti voi olla järkevää käyttää lämpöpumppua hukkalämpöjen 
hyödyntämiseen 

 Ilmanvaihto on joustava, mutta vaatii anturointia ja valvontaa 
 Jäävuorokalenterin kautta voidaan optimoida energiankäyttöä 
 Jäähallin kattopinta-ala suuri, joka mahdollistaa suuren aurinkovoimalan 

Jäähallin huonot puolet 

 Jos jäätä ei ylläpidetä kesäaikaan, ei voida myöskään joustaa 
 Jään laatuvaatimukset tietyissä tapahtumissa 
 Jäänkäyttö vähäistä arkena päiväaikaan 
 Joustokyky riippuu useasta eri asiasta, kuten ulkolämpötila, jäänkäyttö, jäänlaatu 

vaatimukset, jääntekolaitteiston ulkopuolinen ohjattavuus ja vaste 

 

 

Kuva 16 Jäähalli 

6.1.5.2. Koulu 

Yksi merkittävimmistä energian kuluttajista Hakkarin alueella on yläkoulu. Koulussa on noin 
600 oppilasta ja lisäksi muuta henkilökuntaa. Hakkarin koulun energiankulutus painottuu 
luonnollisesti koulun käyttöaikaan, eli arkeen ja päiväaikaan, jolloin kulutus karkeasti ottaen 
kaksin kertaistuu verrattuna muuhun aikaan. Loma aikana kulutus on tasaista läpi 
vuorokauden vuodenaikaan nähden.  
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Koulu yhdessä jäähallin kanssa muodostavat energiaprofiilia ajatellen kokonaisuuden, jossa 
toinen käyttää energiaa arkena päiväaikaan ja toisen energiankäyttö painottuu iltaan ja 
viikonloppuun, jolloin kuormat kompensoivat toinen toisiaan. 

Kiinteistöön on tehty ilmanvaihdonsaneeraus, joka helpottaa kiinteistön modernisoimista 
joustavaksi kuormaksi tai virtuaalivoimalaitokseksi. Yleisesti voidaan sanoa, että huoneilma 
anturointiin täytyy kiinnittää huomiota, jotta ilman laadusta ei jouduta tinkimään 
joustotilanteessa. 

Koulun katolle on mahdollista sijoittaa aurinkovoimala, mutta johtuen katon 
monimuotoisuudesta ja tasakatosta, se ei ole optimaalisin kohde aurinkovoimalalle. Toisen 
hankkeen osana kyseiselle kiinteistölle tehtiin kysyntäjoustopotentiaalin selvitystä, jonka 
lopputulemana todettiin, että ei ole taloudellisesti kannattavaa saattaa kiinteistöä 
joustavaksi. Tilanne saattaisi kuitenkin muuttua, jos joustavat ominaisuudet lisättäisiin 
rakennusautomaatioon saneerauksen yhteydessä ja kiinteistö olisi osa joustavaa 
kokonaisuutta. 

Koulun hyvät puolet energiayhteisön näkökulmasta 

 Energian tarve arkena päiväaikaan 
 Optimointi mahdollista tilakäyttökalenterin kautta 
 Paljon katto pinta-alaa aurinkovoimalalle 

Koulun huonot puolet energiayhteisön näkökulmasta 

 Loma-aikana energian tarve vähenee merkittävästi 
 Viikonloppukäyttö vähäistä 

 

Kuva 17 Koulu 
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6.1.6. Sähköautonlataus 

Liikenne sähköistyy kovaa vauhtia, mutta sähköistymisen haasteena on nykyisen 
sähkönjakeluinfran kapasiteetti. Toisaalta sähköautonlatauksessa on potentiaalia 
energiayhteisön näkökulmasta, koska suurin osa autoista seisoo suurimman osan ajasta 
parkkipaikalla tekemättä mitään, jolloin niitä voitaisiin hyödyntää yhteisön tarpeita varten. 
Latausjärjestelmä voi toimia joustavana kuormana, kunhan latureissa on kiinni autoja ja 
autojen järjestelmät antavat muuttaa lataustehoa niin ylös kuin alas. Jo kymmenen 
sähköautoa voi muodostaa merkittävän kokoisen energiavaraston, jota voitaisiin hyödyntää 
suoraan energiayhteisön tarpeisiin.  

Vaikka latausjärjestelmien toimittajat ovat kehittäneet latureiden ominaisuuksia on niissä 
silti vielä kehitettävää. Nykyisissä järjestelmissä on maksimitehon rajoitus mahdollisuus, jolla 
voidaan estää sähköliittymän liittymätehon ylitys. Toisaalta, jos tehorajoitus on mahdollista, 
niin latausjärjestelmän kautta voitaisiin rajoittaa myös tunninkeskitehoa, jolloin voitaisiin 
välttää ylimääräiset huipputehomaksut, kun kyseessä on yksittäinen kiinteistö ja yli 100 A:n 
sähköliittymä. Lisäksi kehitettävää voisi olla myös ajoneuvokohtaisen latausjärjestyksen ja -
tehon optimoinnissa, jonka kautta voitaisiin tunnistaa ne autot, joilla on kriittisempi tarve 
saada lataustehoa ja toisaalta tunnistaa ne autot, joiden lataus ei ole akuuttia.  

Tärkeää on valita latausjärjestelmä, johon ylemmän tason optimointi järjestelmä, kuten 
mikroverkko-ohjain, pystyy liittymään. Tärkeää on myös, että latausjärjestelmän tilat, 
mittaukset ja ohjaukset ovat ylemmän tason järjestelmän käytettävissä, jotta optimointia 
voidaan tehdä täysimääräisesti 

Vehicle-to-grid (V2G) on myös mahdollinen joidenkin auton- ja latausjärjestelmävalmistajien 
puolesta, mutta suurin osa autonvalmistajista ei mahdollista auton akun käyttöä 
kaksisuuntaisesti. Tämä mahdollisesti johtuu siitä, että valmistajat haluavat välttää akuston 
kuormitusta ja mahdollistaa mahdollisimman pitkän elinkaaren akuille. Myös jouston 
kompensoiminen autonomistajalle tulee ottaa huomioon. Harva autonomistaja haluaa, että 
autossa on vähemmän akkuvarausta lähtiessä kuin tullessa ellei joustolla palvella 
autonomistajan oman kiinteistön energiatarpeita tai toisella tavalla kompensoida jousto 
autonomistajalle. 

Energiayhteisön näkökulmasta autonlatauksessa on paljon potentiaalia ja latausjärjestelmä 
kokonaisuutena toimii yksisuuntaisena joustavana kuormana. Latausjärjestelmät kehittyvät 
kovaa vauhtia ja tätä kirjoittaessa voi olla, että kyseisiä ominaisuuksia on jo nyt saatavilla ns. 
vakio-ominaisuuksina. 

Sähköautonlatauksen hyvät puolet energiayhteisön näkökulmasta 

 Joustavakuorma 
 Latauspisteiden kasvava tarve, jolloin joustokapasiteetti myös kasvaa 
 Voi korvata osittain energiavaraston käyttöä 

Sähköautonlatauksen huonot puolet energiayhteisön näkökulmasta 
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 Joustavuus pääsääntöisesti mahdollista vain yhteen suuntaan 
 Jousto vaatii auton laturiin kiinni 
 Kuinka jousto kompensoidaan autonomistajalle 
 Kaksisuuntaisen latauksen mahdollisuus vielä vähäinen 
 Ajoneuvokohtaisen latauksen priorisointi 

 

 

Kuva 18 Sähköautonlataus 

6.1.7. Muu tuotanto ja kulutus 

Energiayhteisössä voi olla montaa erilaista kulutusta ja tuotantoa, jotka osaltaan palvelevat 
energiayhteisön kokonaistarpeita. Yleisesti tulee tarkkaan arvioida mitä kulutus- ja 
tuotantoyksiköitä on taloudellisesti järkevää valjastaa kysyntäjoustoon. Joustopotentiaali 
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selvityksen kautta voidaan yksiköt priorisoida taloudellisen kannattavuuden suhteen. 
Selvityshankkeessa tutkimme myös seuraavia kohteita 

Kaukolämpöakulla voidaan mahdollistaa CHP ja 
lämpöpumppu tuotannon optimointia niille tunneille, josta 
siitä on eniten taloudellista höytyä. On myös mahdollista, 
että CHP:n tai lämpöpumppu tuotannon 
kokonaishyötysuhde paranee sen mukaisesti mitä 
korkeampaa ja vakiomuotoisempaa tehoa KL-akun avulla 
tuotannon puolella ylläpidetään. Tällä on myös vaikutusta 
CHP:n ja lampöpumpun elinkaareen. Kaukolämpöakulla 
myös vähennetään CHP tuotannon ylimääräisiä 
käynnistyksiä ja pysäytyksiä, jolloin pyrkimyksenä on ajaa 
mahdollisimman kovaa, vakioteholla ja yhtäjaksoisesti. 
Toisaalta oikein optimoituna kaukolämpöakku pystyy 
vuorokauden ajanjaksolla tasaamaan huippukuormia riippuen luonnollisesti akun 
kapasiteetista, joka osaltaan vähentää varavoiman käyttöä. 

Sähkökattila on hyvä joustavakuorma sähkönkulutuksen näkökulmasta. Sähkökattila tuottaa 
kaukolämpöä ja sen tehoa voidaan muuttaa nopeasti. Sähkökattilalla varmistetaan, että 
ylimääräistä sähköntuotantoa ei ole pakko syöttää 
julkiseen sähköverkkoon matalan sähkönhinnan aikana 
vaan kaukolämmön kautta esimerkiksi uusiutuvasta 
energiasta saadaan aina vakiokorvaus energiayhteisöltä tai 
paikallisen kaukolämpöverkon haltijalta riippuen 
sopimusmalleista. Sähkökattila osaltaan pystyy 
osallistumaan reservimarkkinoille mahdollisesti jopa 
yksinään, mutta ainakin osana energiayhteisöä. Jos 
sähkökattilan käyttöä pystytään etukäteen ennustamaan, 
on sen teho käytettävissä molempiin suuntiin. 
Kaukolämpö saadaan myös vihreämmäksi, kun 
sähkökattilan tuotantoa optimoidaan uusiutuvan energian 
ylijäämätuotannon perusteella. Sähkökattila on optimaalisin, kun se yhdistetään toimimaan 
KL-akun kanssa. Voi olla myös järkevää tehdä kokonaisuus, jossa on yhdistetty KL-akku ja 
sähkökattila. Tätä kautta saadaan lisää joustoa tuotantoon. Lisäksi valtioneuvoston 
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suunnitelma siirtää sähkökattila sähköveron veroluokkaan II tukee sähkökattiloiden 
käyttöönottoa.  

Vesitorni on huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeä 
kohde. Energiayhteisön korkean 
sähköntoimitusvarmuuden takia voidaan kasvattaa veden 
toimitusvarmuutta. Vesitornissa veden pinnankorkeutta 
ylläpidetään pumpuilla ja pinnankorkeuden säätö 
voitaisiin valjastaa kysyntäjouston piiriin. Lisäksi vesitorni 
vaatii lämmitystä, joka osaltaan voi toimia joustavana 
kulutuksena. Vesitornin sähkönkulutuksen kautta on 
kuitenkin arvioitava, minkälaisesta potentiaalisesta 
joustavasta kuormasta todellisuudessa on kyse. 
Vesitorniin on myös mahdollista asentaa aurinkovoimala, 
joka on osana energiayhteisöä. Toisen selvityshankkeen 
yhteydessä todettiin, että Hakkarin vesitornissa ei ole 
potentiaalia joustaville kuormille. 

Paloasema on huoltovarmuuskohde, jossa on tärkeää 
pystyä ylläpitämään sähköä vuorokauden jokaisena 
hetkenä. Tämän takia usein paloasemilla on omat 
varavoimakoneet, jotka voisivat osallistua 
kysyntäjoustoon muutosten jälkeen. Toisaalta on 
mahdollista, että varavoimakone investointeja ei 
tarvitse enää tehdä, jos paloasema liitetään osaksi 
energiayhteisöä, joka on saarekeajoon kykenevä. 
Varavoiman hyödyntäminen tai siitä luopuminen 
koskee jokaista kiinteistöä, joka liitetään osaksi 
energiayhteisön sähköverkkoa. Paloasemankatto voi olla 
potentiaalinen kohde aurinkovoimalalle. 

Liikuntahalli on kuluttaja, jonka energiankäyttö 
painottuu arkena iltaan ja muuten viikonloppuun. Kun 
ulkolämpötila laskee, niin kiinteistön energian kulutus 
kasvaa. Tilakäyttökalenterin kautta on mahdollista tehdä 
optimointia. Samoin kuin muut isot kiinteistöt, myös 
liikuntahalli voi osallistua energiayhteisön joustoon 
esimerkiksi ilmanvaihdonjouston kautta. 

7. KONEOPPIMINEN 

Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeen eli EE-hankkeen tekoälyä käsittelevän osuuden 
tavoitteena on selvittää tekoälyn käytettävyyttä ja potentiaalia energiayhteisöissä erilaisten 
kulutus- tai tuotantosuureiden sekä sähkömarkkinoiden ennustettavuudessa (kuva 22). 
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Kuva 19 Tekoälyjärjestelmän hyödyntäminen kulutussuureiden ennustamisessa 

Tekoälyn hyödyntäminen yksittäisten kuluttajien tai energiayhteisöjen energiavirtojen 
ennustamisessa on merkittävää joustavamman ja ilmastoystävällisemmän yhteiskunnan 
saavuttamiseksi. Lisäksi ennustamisella voidaan saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä ja 
laskea energiayhteisön takaisinmaksuaikaa 

Tekoäly ja koneoppiminen on viime vuosina nostanut kiinnostavuutta erilaisten asioiden 
ennustamisessa, ja toimintojen optimoinnissa ja sen sovellukset ovat yleistyneet 
merkittävästi myös energia-alalla. Esimerkiksi Tulensalon (2021) julkaisussa kantaverkkoyhtiö 
Fingrid ennusti koneoppimisen avulla ennustamaan koko Suomen sähkönkulutusta ja Gellert, 
Fiore, Florea, Chis ja Palmieri (2021) ennustivat artikkelissaan yksittäisten kuluttajien 
sähkönkulutusta. Tekoälyä hyödyntävien järjestelmien toimintaperiaatteet ja käsitteet eivät 
ole yleisesti vielä täysin tuttuja mikä saattaa vähentää laskentamenetelmien käyttöä, josta 
syystä selvityksessä on pyritty avaamaan tekoälyn taustoja.  

7.1. TEKOÄLY JA KONEOPPIMINEN 

Tekoäly tulee ymmärtää yläkäsitteenä laitteelle tai ohjelmistolle, joka tekee toimintaa, jota 
voidaan pitää älykkäänä (Ismail 2018; Iriondo 2018; Marr 2016). Älykkääksi kuvailtavan tason 
määrittely on kuitenkin muuttunut tekoälyn olemassaolon aikana, sillä tekoäly on noussut 
käsitteenä ensimmäisen kerran esiin jo 1940-luvulla. Ensimmäisen nykykriteereilläkin 
tekoälyä hyödyntävän työn on esitellyt Warren McCullogh ja Walter Pitts vuonna 1943. 
Tutkijat esittivät loogisista operaatioista koostuvan kokonaisuuden, jonka avulla erilaisia 
laskuja voitiin laskea mukautuvien loogisten kokonaisuuksien avulla. (Russell & Norvig 
2016 ,16) 

Yleisesti älykkään toiminnan määrittelyksi on tekoälyn tutkimuksessa esitetty ihmismäisyys 
tai rationaalisuus, joita laitteilla on tekoälyn tutkimuksen historiassa yritetty laitteilla 
saavuttaa. Yleensä haluamme tekoälyä hyödyntävällä järjestelmällä tehdä jotain 
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konkreettista tehtävää, joten ihmismäisen tai rationaalisen ajattelun sijaan kokonaisuudelta 
toivotaan luonnollisesti toimintaa (kuva 23).   

  

Kuva 20 Erilaisia älykkyyden määrittelyjä laitteille tekoälyn kehityksen historiassa 

Ihmismäisen toiminnan testaamiseksi on noussut Turingin koe, jonka on esitellyt Alan Turing 
vuonna 1950 Kokeessa testataan, voiko ihminen esimerkiksi tunnistaa keskusteleeko 
viestipalvelussa tietokoneen vai oikean ihmisen kanssa. Tämä ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksessa ole optimaalinen toiminta koneelle vaan yleensä toivoisimme, että vastaukset 
olisivat ihmismäisyyden sijaan meitä hyödyntäviä ja rationaalisia. Rationaalisuudella 
tarkoitetaan tavoitteesta riippuen optimaalista ajatusta tai toimintaa käytettävissä olevaan 
tietoon perustuen. Esimerkiksi ihmisinä saatamme yllättävissä tilanteissa tehdä hätiköityjä 
toimia, joita emme kuitenkaan ns. älykkäältä järjestelmältä toivoisi. Ihmismäisyyttä 
mukaileva keskusteluohjelmisto saattaisi mukailla myös inhimillisiä virheitä.  

Laitteiden älykkyyttä tai rationaalista toimintaa haastetaan yleensä niissä tilanteissa, kun 
toimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva tai niin monipuolinen, että etukäteen on erittäin 
haastavaa suunnittelijan luoda yksiselitteisiä toimintaohjeita. Tällöin ongelmaan voidaan 
ottaa avuksi ns. tekoälyn menetelmiä optimaalisen toiminnan saavuttamiseen. 
Tekoälyjärjestelmän kokonaisuus (kuva 24) voidaan yksinkertaistaa kuvaamalla 
järjestelmää ”agenttina”, joka saa tietoa (Percepts) ympäristöstään (Environment), prosessoi 
tiedon ja tekee toimintoja (Actions), jotka jälleen vaikuttavat ympäristöön, joita agentti 
uudestaan havainnoi ja näin toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa sille osoitetun ympäristön 
kanssa ja pyrkii kehittämään toimintaansa saamansa palautteen avulla (Russell & Norvig 
2016, 35).  
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Kuva 21 Kuvaus kuinka tekoälyjärjestelmä ns. agenttina toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Russell & 
Norvig 2016, 35). 

Rationaalisen toiminnan mahdollistaminen muuttuvassa ympäristössä yksinkertaisimmillaan 
on vain laskentaa, jota voidaan suorittaa minuuteissa laskentateholtaan hyvin 
keskinkertaisellakin tietokoneella. Kun puhutaan laskentamenetelmistä, joilla saatavilla 
olevasta datasta ns. opitaan toimintaohjeet tiettyyn tarpeeseen, puhutaan tekoälykäsitteen 
alle lukeutuvasta koneoppimisesta. 

Ympäristön monimuotoisuudesta johtuen järjestelmän tulee oppimisen lisäksi usein pystyä 
käsittelemään varsin suurta, monimuotoista ja nopeasti muuttuvaa dataa, jotka ovat 
perusmääritelmiä Big Datalle. Näin ollen myös Big Dataan liittyvät osa-alueet voidaan ajatella 
kuuluvaksi tekoälykäsitteen alle.  Tekoälyyn liitettäviä käsitteitä ja niiden yhteyksiä toisiinsa 
on esitetty kuvassa 25. 

 

 

Kuva 22 Tekoälykäsitteen hierarkinen kuvaus EE-hankkeessa 

Ismailin, Iriondon (2018) ja Marrin (2016) mukaan koneoppiminen määritellään 
järjestelmäksi, joka oppii suorittamaan tietyn tehtävän sille osoitetun datan avulla eli se on 
vain osa tekoälyn kokonaisuutta. EE-hankkeessa pyritään hyödyntämään tekoälyä erilaisten 
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kulutus- ja tuotantosuureiden ennustamisessa, joten selvitystyössä keskitytään 
koneoppimisen käsitteeseen. 

Koneoppimisen algoritmit eroavat perinteisistä algoritmeista siten, että sille ei osoiteta 
toimintaohjeita erikseen, vaan laskennan avulla algoritmi oppii säännöt omatoimisesti ns. 
opetteluvaiheessa, joka suoritetaan aina ennen mallin käyttöönottamista. Opetteluvaihe 
voidaan tehdä ns. valvotusti kerran tai säännöllisin väliajoin tai opettelu voi olla aktiivista, 
jolloin malli opettaa itseään jatkuvasti ollessaan jo käytössä. Esimerkiksi huoneessa liikkuvien 
siivousrobottien tulisi huomioida paikkaansa vaihtavat huonekalut, jolloin aktiivinen 
huonekalujen sijaintien oppiminen on tehokkaampaa, kuin kerralla huonekalujen sijaintien 
opettelu ja niiden paikallaan pysymisen olettaminen.  

EE-Hankkeen selvitystyössä erilaisten kulutussuureiden on havaittu toimivan tietyillä 
säännönmukaisuuksilla ajan tai sään mukaan, joten toimintaympäristö, jossa ennustuksia 
tehdään, on selvästi vakaampi ja kyseiset säännönmukaisuudet koneoppimismallin pitäisi 
pystyä oppimaan valvotusti. Esimerkiksi kylmä lämpötila vaikuttaa hyvin selvästi tarvittavan 
kaukolämmöntuotannon nousuun eikä tämä vaikutus yllättäen muutu.  

7.2. TEKOÄLYSELVITYKSEN TULOKSET 

Tkoälyselvityksen tavoitteena oli ennustaa Lempäälän Hakkarin alueen erilaisten kuluttajien 
sähkön, kaukolämmön ja kaasun kulutusta sekä paikallisen aurinkosähkön tuotantoa. Lisäksi 
haluttiin myös ymmärtää tekoälyjärjestelmän kokonaisuutta paremmin ja sen 
muodostamiseen tarvittavia asioita, kuten kuinka tietoa kerätään koneoppimismallille tai 
kuinka virheelliset tai normaalista poikkeavat tilanteet huomioidaan ja mitkä muuttujat 
suureiden ennustamisen kannalta ovat merkittäviä.  

Tekoälyselvitystä tehtiin yhteistyössä Aalto yliopiston Predictricity tutkimus ja kehitys -
hankkeen tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusryhmäläiset tutkivat ja kehittävät tekoälyn 
hyödyntämistä niin, että yrityskumppanit voisivat osallistua tehokkaammin kysyntäjousto-
sähkömarkkinoille käyttämällä joustokykyisiä energiamuotoja. Tutkimusryhmä on tehnyt 
aiemmin jo tutkimusta sähkömarkkinoiden ennustamisesta, kuten taajuusohjatun käyttö- ja 
häiriöreservin FCR-N markkinan hinnan ja määrän ennustamisesta eri koneoppimismalleilla 
sekä kuinka kokonaisuus luodaan siten, että markkinoille osallistutaan koneoppimismallin 
antaman ennusteen avulla. Aikaisemmista tuloksista johtuen EE-hankkeessa pyrittiin 
kartoittamaan vastaavan mallin potentiaalia kulutus- ja tuotantosuureiden osalta (Sierla, 
Hölttä, Yli-Ojanperä, Karhula, Subramanya, Aaltonen & Vyatkin 2021). 

7.2.1. Tekoälyjärjestelmän kokonaisuus ja datan keräysmenetelmät 

Energia-alalla tietoa kerätään ja käytetään paljon, mutta ei vielä täysin yhteisillä 
menetelmillä. Tiedon keräys on hyvin erilaista mitattavasta suureesta riippuen. Osa tiedoista 
käydään yhä lukemassa manuaalisesti mittarilta ja tiedot kerätään erilaisiin 
laskentataulukoihin.  

Mielenkiintoinen havainto tekoälyn hyödyntämisestä on, että tekoälyjärjestelmän ohjelmisto 
voidaan muodostaa täysin ilmaiseksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla nykyään jopa 
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useammalla ohjelmointikielellä, mikäli käytettävä data on saatavilla ilmaiseksi. 
Koneoppimismalleja on olemassa useita, mutta EE-hankkeen tekoälyselvityksessä käytetyksi 
koneoppimismalliksi valikoitui ns. yksinkertainen neuroverkkomalli, niiden tulosten 
perusteella, joita tutkimusryhmä oli sähköverkkojen ennustustutkimuksissa aikaisemmin 
todennut (Subramanya, Yli-Ojanperä, Sierla, Hölttä & Valtakari 2021).  Kuvassa 26 on esitetty 
kuvaus tekoälyä hyödyntävän järjestelmän rakenteesta. 

 

 

Kuva 23 Kuvaus energiayhteisössä tekoälyä hyödyntävästä järjestelmästä 

Järjestelmän rakenteessa rajapinnoilla tarkoitetaan siirtymiä eri palveluiden välillä. Rajapinta 
on tietotekninen ratkaisu esimerkiksi sille, kuinka paikallisen mittarin tiedot tuotaisiin 
suoraan paikalliselle laskentatietokoneelle, jossa mittaustiedot esikäsiteltäisiin, ja 
välitettäisiin koneella sijaitsevalle koneoppimismallille. Kerätyn datan esikäsittely on 
erityisen tärkeää, sillä sen perusteella koneoppimismalli opettelee syy-seuraus suhteet ns. 
opetteluvaiheessa ennen ennusteen tekemistä. Virheet esimerkiksi mittalaitteiden 
muodostamassa datassa ovat yleensä sattumanvaraisia ja selvästi normaalista poikkeavia 
esimerkiksi suuria tai puuttuvia lukuja, joten ne voivat vääristää merkittävästikin 
harjoitteluvaiheessa muodostettua mallia.  Seuraavan rajapinnan kautta koneoppimismallin 
luomat ennusteet välitettäisiin paikalliselle mikroverkko-ohjaimelle. Mikroverkko-ohjain voisi 
tuntikohtaisten ennusteiden perusteella optimoida toimintaansa esimerkiksi ohjaamalla 
energian kulutusta tai varastoimalla tulevaa ylimääräistä sähköä tai lämpöä erilaisiin 
akustoihin.  

Merkittävä huomio selvitystyössä oli, että vaikka yhä useammin mittarit ovat etäluettavia, 
tallennettiin niiden tiedot eri palveluihin, kuten verkkosivuille tai mittarivalmistajien 
tarjoamiinn tietokantoihin, joista tieto tuli erikseen ladata koneelle, eli rajapinnat vaativat 
vielä pääosin manuaalisia toimenpiteitä. Selvitystyössä ainoa automaattisesti käytettävä 
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rajapinta oli Ilmatieteenlaitoksen tarjoaman FMI-säädatapalvelun rajapinta, josta saatiin mm. 
Lempäälän alueen lämpötilatietoja ns. koneluettavassa muodossa, joka voidaan välittää 
koneoppimismallille sellaisenaan. Vastaavien rajapintojen yleistyminen mahdollistaisi 
tulevaisuudessa tehokkaamman ja monipuolisemman datan käytön ennustamisen lisäksi 
myös yleiseen seurantaan. Saatavilla olevan datan käyttöä raportoinnissa, laadun 
varmistuksessa ja ennusteissa edistäisi merkittävästi, jos tiedot eri lähteistä koostettaisiin 
yhtenäiseen paikkaan. Paikka, johon tiedot keskinäisesti kerätään voi olla esimerkiksi 
paikalliselle palvelimelle muodostettu tai pilvipalvelutoimijoiden tarjoama tietovarasto. 

Koneoppimismallille keskeinen ominaisuus on, että se voi olla ainoastaan yhtä laadukas kuin 
sille osoitettu data. Suureiden ominaispiirteistä ja hajautetuista tietolähteistä johtuen, tiedot 
ovat hyvin erilaisissa muodoissa, joten kerätty data vaati paljon esikäsittelyä, jotta ne saatiin 
koneoppimismallille yhtenäiseen muotoon. Sen lisäksi, että eri datalähteet piti muotoilla 
yhtenäisen muotoisiksi ja esimerkiksi tuntikohtaiset säätiedot yhdistää kulutus ja 
tuotantosuureiden kanssa samoille tunneille, kerätyssä datassa ilmeni hyvin paljon virheitä 
eli tieto ei ollut eheää. Selvityksessä ilmenneitä haasteita käytetyissä datoissa, jotka 
koneoppimismallia varten tuli esikäsitellä olivat 

 normaalista poikkeavan korkeat piikkimuotoiset- tai nolla-arvot 
 virheelliset, esimerkiksi negatiiviset mittausarvot 
 tuntisarjasta puuttuvat tunnit välissä 
 tuntisarjoista puuttuvat pidemmät, jopa viikkojen aikavälit 
 samat tunnit useaan kertaan  
 eriävät aikavyöhykkeet ja puutteelliset merkkaukset käytetystä aikavyöhykkeestä 
 kerättyjen datalähteiden poikkeavat tallennusmuodot ja paikat 

Selvityksen perusteella voitiin havaita, että automaattinen tiedon tallentaminen esimerkiksi 
etäluennan avulla ei välttämättä tarkoittanut eheää dataa esimerkiksi mittareiden 
virhetoiminnoista johtuen, mutta se kuitenkin helpotti tiedon esikäsittelyprosessin 
yhtenäistämistä. Koneoppimismallin käyttöönottovaiheessa käytettävää dataa tutkiessa 
voidaan havaita yleisesti toistuvat virheet ja suunnitella esikäsittelyvaihe tunnistetuilta osin 
automaattiseksi niin että, virheelliseksi tunnistetut tiedot muokataan sovitulla tavalla. 
Esimerkiksi jos tunnistetaan, että aikasarjasta puuttuu tunteja, voidaan puuttuvat tunnit 
lisätä sarjaan edeltävien ja seuraavien tuntien keskiarvolla tai jollain muulla suurelle sopivalla 
tavalla. 

7.2.2. Kulutus- ja tuotantosuureiden ennustaminen 

Datan hankinnan ja laadun varmistamisen jälkeen selvitystyössä tehtiin suureiden seuraavan 
24 tunnin ennustamista päivä kerrallaan viitenä eri päivänä. Ennustuksissa muiden 
apumuuttujien, kuten säätietojen lisäksi edeltäviä 24 tunnin arvoja käytetään 
sisääntulotietoina ennusteita varten. Kuvassa 27 on esitetty periaate, kuinka edeltävien 
ajanhetkien arvoja voidaan käyttää neuroverkkomallin sisääntulotietoina eri ajanhetkille. 
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Kuva 24 Esimerkki suureen edeltävien 24 tunnin oloarvojen käyttäminen sisääntulotietoina 

Koska suureille yhteistä oli merkittävä jaksollisuus eli päivät ovat vahvasti esimerkiksi 
edeltävien päivien arvoista riippuvaisia, oppii malli itsenäisesti käyttämään edeltävien 
ajanhetkien arvoja hyödyksi, kun edeltävien ajanhetkien arvot mallille esitetään. EE-
hankkeessa ennustettiin koneoppimismallin avulla kahden erillisen aurinkopaneelikentän 
sähkön tuotantoa, Hakkarin koulun, paloaseman ja liikuntahallin ja urheilukentän 
huoltorakennuksen kaukolämmön sekä sähkön kulutusta seuraavalle 24 tunnille. Näiden 
lisäksi ennustettiin Lempäälän alueella toimivan kaukolämpöverkkoon liitetyn 
lämpölaitoksen kaasun kulutusta. Kuvassa 28 on esitetty selvitystyössä saavutettuja 
ennusteita 5 päivän testiajalle, kun ennusteita on tehty kerran päivässä. 
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Kuva 25 Kooste aurinkosähkön tuotannon, kaukolämmön-, sähkön- ja kaasunkulutuksen ennustusten 
suorituskyvyistä koneoppimismallilla 

Selvityksessä ilmeni, että koneoppimisen ennustetarkkuuden tasoa voidaan arvioida saman 
suureen eri kohteiden välillä, mutta suureiden kesken vertailua ei sovi tehdä, sillä suureiden 
suuruusluokat ja profiilit ovat hyvin erilaisia keskenään. Ennustetarkkuutta arvioidessa tulee 
myös huomioida, että viikon testisarja ei kuvaa täydellisesti ennustemallin sopivuutta. 
Luokitteluongelmissa yleensä prosentuaalinen virhe on hyvä mittari, mutta 
aikasarjamenetelmissä yleensä käytetään lisäksi absoluuttisen virheen neliöjuurta tai 
absoluuttisen virheen keskiarvoa, kuten tässä. Absoluuttisen virheen avulla voidaan 
parhaiten arvioida ennusteen käytettävyyttä, kun osataan arvioida, millainen virhe on 
ennusteelle sallittavan suuruinen. Visuaalinen kuvaaja usein tuo esiin yksittäistä lukua 
paremmin millaisia virheitä ennustemalli tekee, joten sitä voidaan käyttää apuna 
ennusteiden laadun arvioinnissa.  

Selvitystyössä ilmeni, että kaikkien suureiden ennusteet ovat käytön kannalta hyvällä tasolla 
huomioiden, ettei selvitystyössä malleja optimoitu suurekohtaisesti. Visuaalisen kuvaajan 
(kuva 28) sekä absoluuttisen virheen avulla voidaan arvioida esimerkiksi, että aurinkosähkön 
tuotantoennusteesta malli suoriutui kiitettävästi vain 1 kW absoluuttisella keskiarvovirheellä. 
Aurinkosähköennusteen prosentuaalista virhettä kasvatti merkittävästi valikoituneen 
testisarjan alhainen huipputeho. Pidemmällä tarkastelujaksolla, johon olisi lukeutunut 
huipputeholtaan suurempia päiviä, olisi todennäköisesti myös prosentuaalinen 
keskiarvovirhe pienentynyt. Muissakin suureissa keskiarvovirheet ovat käyttökohteiden 
kulutukseen nähden hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi kuvan 28 sähkön kulutuksessa malli ei 
ole täysin pystynyt mallintamaan huippupiikkien terävyyttä, jotka mallin suurekohtaisella 
optimoinnilla voitaisiin saavuttaa. 
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Optimoinnin yhteydessä ennustetarkkuutta tulisi mitata monella eri virhemittauksella, jotka 
korostavat eri tavoin ennusteelle ominaisia virheitä. Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan 
eri mittarien avulla arvioida, onko yksittäiset suuremmat virheet haitallisempia kuin 
useammin toistuvat, mutta pienemmät virheet. 

7.3. YHTEENVETO 

Tekoälyselvityksen avulla saatiin arvokasta tietoa tekoälyjärjestelmän kokonaisuudesta 
sisältäen hajautuneiden datalähteiden yhteen kokoamiseen ja niiden esiprosessointiin 
vaativat toimenpiteet. Tulevaisuudessa ennusteiden pituutta haluttaisiin kasvattaa 
esimerkiksi 48 tuntiin ja päivittää ennustetta muutaman tunnin välein, jotta käytettävissä 
olisi lähitulevaisuuteen mahdollisimman tarkat ennusteet, mutta myös arvio kahden päivän 
päähän olisi saatavissa, vaikka oletettavasti tarkkuus kärsii, mitä pidemmälle ennustetta 
tehdään. Kulutus- ja tuotantosuureiden ennustaminen toimi konkreettisena esimerkkinä, 
jonka avulla saatiin ymmärrystä koneoppimismallin käyttämisestä ja sen mukautumisesta eri 
suureille. Kuvassa 29 on esitetty mahdollisuuksia, kuinka ennusteita voitaisiin hyödyntää 
energiayhteisössä. 

 

  

Kuva 26 Energiayhteisön saavuttamia hyötyjä kulutus- ja tuotantoennusteiden avulla 

Energiayhteisöille ominainen sektori-integraatio eli mahdollisuus siirtää energiaa eri 
energiamuotojen välillä korostaa koneoppimisen tuottamien ennusteiden käytettävyyttä. 
Mitä paremmin tulevat kulutus ja tuotantoarvot tunnetaan, sitä paremmin voidaan tulevaa 
toimintaa optimoida. Kaikki tuotantomuodot eivät ole keskenään yhtä herkästi säädettävissä 
kuin toiset, mutta ennusteiden avulla voidaan tehdä valintoja mitkä tuotantoyksiköt 
käynnistetään suurimpien kulutustuntien aikana. Lisäksi jos havaitaan, että energian 
tuotantoa on liikaa, voidaan valmistella sähkö tai kaukolämpöakut valmiiksi käyttöön 
ylimääräistä energiaa varten. Tällä hetkellä sähköverkkoon liittyvien on mahdollista osallistua 

•Voidaan optimoida itsetuotetun 
päästöttömän energian käyttöä ja 
vähentää perinteistä tuotantoa

Ylimääräisen energian 
varastointi kun tiedetään 

tuotantoa tulevan enemmän 
kuin kulutusta

•Tehokkaamman 
tuotantosuunnitelman 
muodostaminen 

Optimointia voidaan tehdä 
tehokkaammin siirtymällä 

ennakoidusti 
energiamuodosta toiseen

•Vähentää uusiutumattomien 
varavoimalaitosten käytön tarvetta

Varastoidun energian 
käyttäminen ennakoidusti 

oikealla hetkellä

•Rahallista korvausta tarjoamalla 
markkinoille ennustetusti 
ylimääräistä energiaa

Kysyntäjoustomarkkinoihin 
osallistuminen
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kysyntäjoustomarkkinoille, joilla verkon kulutus- ja tuotantotasapainoa ylläpidetään. 
Tekoälyn hyödyntäminen edistää tuoreiden energiayhteisöjen osallistumista 
joustomarkkinoille, kun ennustaminen ei olisi ainoastaan ihmisten arvioiden varassa.   

Koneoppimismenetelmät osoittautuivat ilmaisten ohjelmointityökalujen avulla mahdolliseksi 
ja avasi epäluuloja koneoppimisen menetelmien käyttöönotosta. Ilmaisten ja 
avoimenlähdekoodin työkalujen vuoksi myös tekoälykokonaisuuden prosessia voidaan 
jälkeenpäin muokata. Ennusteiden tuloksia voitaisiin parantaa, mikäli testattaisiin 
neuroverkkomallin lisäksi myös muiden koneoppimismallien suorituskykyä. Käytettyä 
neuroverkkomallia olisi myös voitu optimoida suurekohtaisesti. Selvitystyössä saatiin 
testattua useaa eri suuretta hyvin ennustava malli. 

Vaikka suurin osa ajatelluista lähtötiedoista saatiin vietyä koneoppimismallille ennustuksia 
varten, jäi selvitettäväksi vielä mm. varauskalenteripalvelimien rajapintojen saatavuus tai 
muiden kiinteistökohtaisten datasarjojen vaikuttavuus. Varauskalenterit voisivat parantaa 
merkittävästi esimerkiksi liikuntarakennusten suureiden ennustettavuutta, tai paloaseman 
lämmitystä voitaisiin arvioida hälytysten ilmaantuvuuden avulla esimerkiksi talvella, kun ovet 
ovat useammin auki. Paljon työtä tulee vielä tehdä, että kaikki koneoppimismalliin 
käytettävä data olisi reaaliaikaisesti päivittäin kerättävissä ja välitettävissä 
koneoppimismallille seuraavan päivän ennustuksia varten. 

8. KIINTEISTÖRYHMÄ 
 

Kiinteistöryhmä käsite on mainittu sähkömarkkinalaissa yhtenä poikkeuksena, joka 
mahdollistaa sähköverkon (kiinteistöverkko) rakentamisen kiinteistöjen välille ilman erillistä 
sähköverkkolupaa. Kyseessä on kiinteistörajat ylittävän sähkönjakelun mahdollistava käsite, 
jos kiinteistöt ovat saman tahon omistamia ja kiinteistöt rajautuvat maantieteellisesti 
toisiinsa. Alla otteita lausunnosta (1468/403/2020 lausunto liitteenä muun materiaalin 
yhteydessä) 

 

Alustus: 

”Lempäälän Lämpö pyysi Energiavirastolta lausuntoa liittyen kiinteistöryhmä 
käsitteeseen. Nykyisessä sähkömarkkinalaissa on useassa kohdassa mainittu 
kiinteistöryhmän käsite (muun ohella sähkömarkkinalain 4.2 § sekä 13.2 §), mutta ko. 
käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty laissa. Yhtiö on lausuntopyynnössään pyytänyt 
Energiaviraston lausunnon ko. käsitteen tulkinnasta sekä siitä, voiko Lempäälän kunta 
rakentaa kiinteistöverkkoa omistamiensa kiinteistöjen, rakennusten sekä kuntakonsernin 
kautta omistamiensa rakennusten välille ilman erillistä lupaa.” 
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Kiinteistöryhmän määritys: 

”Vastaava käsitteen tulkinta on vakiintunut viraston hallintokäytännössä siten, että vain 
saman tahon hallinnassa olevat ja maantieteellisesti toisiinsa rajoittuvat kiinteistöt 
voivat muodostaa sähkömarkkinalain tarkoittaman kiinteistöä vastaavan 
kiinteistöryhmän. Kiinteistön hallinta voi perustua joko omistukseen tai esimerkiksi 
maanvuokrasopimukseen. Virasto korostaa, että merkityksellistä on siten maanpohjan 
hallinta, ei kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten hallinta” 

Saman konsernin sisäisten yhtiöiden omistajuuden vaikutus: 

”Viraston hallintokäytännössä on niin ikään katsottu, että eri tahojen hallinnassa 
olevat kiinteistöt eivät täytä ko. määritelmää, vaikka ko. tahot kuuluisivatkin samaan 
konserniin.” 

Kiinteistöryhmän sisällä voi kulkea yleinen tie: 

”Viraston hallintokäytännössä on edelleen katsottu, että säännöksessä tarkoitetun 
kiinteistöryhmän sisällä voi kulkea yleinen tie” 

Kiinteistöryhmän sähkönjakelu ei ole luvanvaraista toimintaa: 

Kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköntoimitus ei ole 
sähköverkkoluvanvaraista, vaikka toiminta muutoin täyttäisikin lain 3 §:n 
sähköverkkotoiminnan määritelmän. 

Kiinteistöryhmän (Energiayhteisön) täytyy mahdollistaa kolmannen osapuolen pääsy 
verkkoon, eli mahdollistaa kiinteistöryhmän sisällä olevan tahon energian ostaminen 
ulkopuolelta: 

”Sähkömarkkinalain esitöissä (HE 20/2013 vp, s. 28, 42 ja 56 sekä SIMA-raportti 17.9.2010, s. 
115) omaksutun tulkinnan mukaan Citiworks-tuomio kuitenkin edellyttää kolmannen 
osapuolen verkkoon pääsyn järjestämistä kiinteistö- ja teollisuusverkkoihin. 
Sähkömarkkinalain 72 §:n mukaan kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että 
loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa 
sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee 
luovuttaa loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan 
kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Lisäksi kiinteistönhaltijaa koskee 
sähkömarkkinalain 71 §:n mukainen velvollisuus järjestää toimitetun sähkön mittaus 
kiinteistössä.” 
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Loppuyhteenveto: 

 

”Edellä esitettyyn viitaten virasto toteaa, että sähkömarkkinalain 4 §:n 2 momentin 
tarkoittaman kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän käsitteen tulkinta on vakiintunut 
viraston hallintokäytännössä siten, että vain saman tahon hallinnassa olevat ja 
maantieteellisesti toisiinsa rajoittuvat kiinteistöt voivat muodostaa sähkömarkkinalain 
tarkoittaman kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän. Lempäälän kunta voi siten rakentaa 
sähkömarkkinalain 13 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti jakeluverkkoa verkonhaltijan 
vastuualueella, mikäli kyseessä on jakeluverkon rakentaminen toisiinsa rajoittuvien ja 
saman tahon hallinnassa olevien kiinteistöjen välillä.” 
 

Poikkeuksena mainitaan, että jos kiinteistö on vuokrattu eteenpäin ei tällöin 
kiinteistöryhmän edellytykset täyty: 

 
”Mikäli puolestaan kiinteistöt ovat eri tahojen hallinnassa esimerkiksi 
maanvuokrasopimuksen kautta, kyseessä ei ole sähkömarkkinalain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköntoimitus.” 
 

8.1. TARKENTAVA LAUSUNTOPYYNTÖ 

Kysyimme myös tarkennuksia toisella lausuntopyynnöllä (884/403/2021) mm. alla oleviin: 

 
” Lempäälän Lämpö Oy on esittänyt Energiavirastolle lausuntopyynnössään seuraavan 
kysymyksen: Sähkömarkkinalain esitöissä (HE 20/2013 vp, s. 28, 42 ja 56 sekä SIMA-raportti 
17.9.2010, s. 115) omaksutun tulkinnan mukaan Citiworks-tuomio kuitenkin edellyttää 
kolmannen osapuolen verkkoon pääsyn järjestämistä kiinteistö- ja teollisuusverkkoihin. 
Sähkömarkkinalain 72 §:n mukaan kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että 
loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa 
sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee 
luovuttaa loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan 
kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Lisäksi kiinteistönhaltijaa koskee 
sähkömarkkinalain 71 §:n mukainen velvollisuus järjestää toimitetun sähkön mittaus 
kiinteistössä. 
 
Kyseisessä tapauksessa loppukäyttäjälle siirretty sähkö siirretään laskennallisesti julkisen 
verkonhaltijan ja kiinteistöverkon haltijan sähköverkkojen kautta. Kuinka kyseisen 
loppukäyttäjän kohdalla sähkönsiirto mittaroidaan, miltä osin sen katsotaan tulleen julkisen 
verkonhaltijan jakeluverkosta, varsinkin, jos vain osa kulutuksesta tulee julkisen jakeluverkon 
kautta? Kuinka julkisessa ja kiinteistöverkossa tapahtuneista siirroista aiheutuneet 
kustannukset muodostuvat loppukäyttäjälle ja kuka laskuttaa sähkönsiirrosta?”” 
 

Energiaviraston vastaus kuului seuraavasti (alkuperäinen vastaus on materiaalin liitteenä): 
Loppukäyttäjän tulee pystyä irtaantumaan säätelemättömästä hinnoittelusta, jonka 
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kiinteistöverkko mahdollistaa. Kiinteistönomistajan on luovutettava ko. taholle oikeus 
käyttää kiinteistöryhmän verkkoa. Loppukäyttäjä vastaa kiinteistönhaltijalle aiheutuneista 
kuluista liittyen mittarointi muutoksiin. Kiinteistöverkon haltijalla ei ole oikeutta laskuttaa 
loppukäyttäjää julkisesta verkosta tulleesta sähkönjakelusta. 

Yllä mainitussa on se ristiriita, että vaikka todellisuudessa kyseisin tahon energia tulisi täysin 
tai osittain kiinteistöryhmän sisäisestä sähköntuotannosta, ei kiinteistöryhmällä ole oikeutta 
veloittaa kyseistä tahoa sähkönjakelusta. Kuitenkin JVH on oikeutettu veloittamaan 
sähkönsiirrosta, vaikka konkreettisesti energiaa kyseiselle taholle ei JVH:n jakeluverkosta 
siirtyisikään. 

8.2. KIINTEISTÖRYHMÄN MUODOSTAMISEN OIKEUDELLISUUS 

Lempäälän Lämpö kysyi Energiavirastolta, kuinka etukäteen pystytään selvittää onko 
kiinteistönomistajalla oikeus muodostaa kiinteistöryhmä ja täten rakentaa kiinteistöverkkoa 
omistamiensa kiinteistöiden välille, josta virasto lausui seuraavaa: 

”Koska kiinteistön sisäinen sähkönjakelu ei ole luvanvaraista, ei toimintaan kohdistu sellaista 
määrämuotoista lupamenettelyä, jossa toiminnanharjoittajan edellytettäisiin toimittavan 
määrämuotoisia asiakirjoja osoittamaan kiinteistöjen hallintaa.  
 
Kiinteistöjen välisen sähkönjakelun sähkömarkkinalainmukaisuus voi tulla viraston 
käsiteltäväksi esimerkiksi virastolle tehdyn tutkintapyynnön yhteydessä, jolloin Energiavirasto 
valvontaviranomaisena tutkii, onko kyseessä sähkömarkkinalain vastainen menettely. Virasto 
voi pyytää asianosaisia toimittamaan kiinteistöjen hallintaa osoittavat asiakirjat” 
 
Eli erillistä lupamenettelyä kiinteistöryhmälle ei ole, mutta selvityspyynnön kautta 
kiinteistönomistajan tulee osoittaa, että omistaa kyseiset kiinteistöt.  

9. ENERGIAN MITTAROINTI, RAPORTOINTI JA LASKUTUS 

Energiayhteisössä monia eri energiamuotoja liikkuu samanaikaisesti useaan suuntaan. Tämä 
aiheuttaa haasteita mittaroinnin, raportoinnin ja laskutuksen näkökulmasta. Sähkön 
mittarointia koskee regulaatio, jolla varmistetaan, että mittari täyttää vaatimukset mm. 
tarkkuuden osalta (VNA 5.2.66/2009, Luku 6 ja 7). Lisäksi sähkö-, kaasu-, kaukolämpö ja 
vesimittareiden tulee noudattaa Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU 
vaatimuksia.  

Sähköverkon rakentamisen yhteydessä on suositeltavaa rakentaa energiayhteisön sisäinen 
tietoliikenneverkko, jonka kautta sähkönkäyttäjiltä ja -tuottajilta saadaan reaaliaikaista 
mittaustietoa myös energian tuotannon ja kulutuksen raportoimista varten. Mittarointi data 
on tarpeen koostaa yhteen paikkaan, josta on mahdollista muodostaa raportteja, joiden 
kautta voidaan tehdä analyysia ja laskutusta. Myös voimalaitosten omakäyttösähkö on syytä 
mittaroida erikseen, koska kyseinen sähkö on verotonta.  

Kun mittaroitu data on käytettävissä, seuraava kysymys on, kuinka sitä hyödynnetään ja 
käytetään. Riippuen energiayhteisön koosta, tämä voi aiheuttaa merkittävää työtä, jota 
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mahdollisesti voidaan automatisoida. Yksittäisille energiajakeille on olemassa ohjelmistoja, 
jotka pystyvät käsittelemään mittarointi dataa ja luomaan niistä laskuja. Selvityksessä ei 
käynyt ilmi, että olisi olemassa valmista kokonaisuutta, joka pystyisi hallitsemaan 
energiayhteisön datan yhteisön tarpeiden mukaisesti. Jos jokaiselle energiajakeelle otetaan 
oma ohjelmansa, riskinä on, että kustannukset nousevat ja osaltaan vaikuttavat toiminnan 
kannattavuuteen. Pienemmissä kokonaisuuksissa ihminen pystyy mahdollisimman pitkälle 
viedyn automatisoinnin avulla hoitamaan laskutuksen kustannustehokkaasti, mutta prosessi 
tulee olla hyvin suunniteltu etukäteen.  

Haasteena on myös se, että eri energiajakeiden mittareilta tulee erimuotoista dataa, jota 
pitää yhtenäistää, jotta dataa voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin. Hankkeen yhteydessä 
teetettiin MOST Digitalin toimesta selvitys, kuinka virtuaalirobottia eli RPA:ta voitaisiin 
hyödyntää tässä yhteydessä. RPA:lla pyritään korvaamaan ihmisen sääntöperäistä toimintaa 
ja vapauttamaan ihmisen resursseja vaativampiin tehtäviin. RPA:lla voidaan hakea dataa eri 
lähteistä, muokata sitä ja tallettaa halutussa muodossa esimerkiksi tietokantaan. RPA pystyy 
myös kirjautumaan pilvipalveluihin esimerkiksi omalla käyttäjätunnuksella ja tekemään 
palvelussa samat toimenpiteet kuin ihminen. Ainoastaan vahvaa tunnistautumista vaativat 
palvelut, joihin pitää kirjautua henkilötunnuksella, eivät onnistu robotilta, koska robotille ei 
voida antaa henkilötunnusta. Toisaalta robotti pystyy valmistelemaan raportin ja ihmisen 
kirjautumisen jälkeen jatkamaan työtänsä kyseisessä palvelussa. On myös mahdollista, että 
robotti tekee kaikki valmistelut, mutta jättää hyväksynnän ihmiselle. Tällöin robotti ilmoittaa 
ihmiselle, että esimerkiksi raportti tai lasku on valmis tarkastusta ja hyväksyntää varten. Yksi 
vahvaa tunnistautumista vaativa palvelu on Verottaja. Myös virhetilanteista, joita robotti 
kohtaa voidaan sopia proseduuri, jota robotti noudattaa. Raportti aiheesta on loppuraportin 
liitteenä. 

9.1. ITSETUOTETUN ENERGIANVEROTUS 

Lempäälän Lämpö kävi Verottajan kanssa keskustelua mm. sähköveron määräytymisestä 
energiayhteisössä. Verottaja ei erikseen tunnista energiayhteisö käsitettä, vaan käsittelee 
verotusta tuotanto- ja kulutusyksikkö kohtaisesti. Verottaja ei nähnyt tarvetta erilliselle 
ennakkoratkaisulle, koska sähköveron näkökulmasta asia on yksinkertainen. Keskustelu 
pohjautui Hakkarin alueen kuvitteelliseen energiayhteisöön, jossa on mukana 
sähköntuotantoa ja kulutusta (kts. kuva 20). 

Alla listattuna asioita sähköveron määräytymisestä ja verovellisuuteen yleisesti 
(Energianverotus, Sähkön verotus luku 2)  

 Sähköverovelvollisia ovat pääsääntöisesti verkonhaltijat ja sähköntuottajat 
 Jakeluverkkoon luovutettu sähkö on tuottajalleen verotonta 
 Jakeluverkosta otettu sähkö on verollista 
 Mikrovoimalaitokset, jotka ovat nimellisteholtaan enintään 100 kVA jäävät 

kokonaan verotuksen ulkopuolelle 
 Alle 800 000 kWh on tuottajalleen verotonta siltä osin, kun sitä ei siirretä 

sähköverkon ylitse muualla käytettäväksi. 
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 Pienvoimalaitokset, joiden nimellisteho on yli 100 kVA, mutta vuosituotanto 
enintään 800 000 kWh, antavat yhden veroilmoituksen tuotetusta sähköstä kerran 
vuodessa 

 Sähköntuottajat, joiden voimalaitoksen nimellisteho on yli 100 kVA ja 
vuosituotanto yli 800 000 kWh, antavat veroilmoituksen kerran kuukaudessa 
sähkön osalta, riippumatta syöttääkö sähköä verkkoon vai ei 

 Voimalaitoksen omakäyttösähkö on verotonta 
 Sähköverkon yli siirretyn sähkön verottomuus ei siirry sähkön mukana 
 Enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavien laitosten sähkö on verotonta siltä osin, 

kun sähkö käytetään paikallisesti. Tuotanto tarkastellaan tuotantoyksikkö 
kohtaisesti 

 Jos 800 000 kWh ylittyy vuoden aikana, vaikka toisin on suunniteltu, niin tällöin 
myös alkuvuonna tuotetusta energiasta tulee kantaa vero 

 Veroilmoitus annetaan tuotantoyksikkö kohtaisesti 

Kuvassa 20 on kerrottu yleisesti, kuinka voimalaitoksen verovelvollisuus määräytyy. 

Voimalaitoksen 
nimellisteho 
yli 100 kVA?

Mikrovoimalaitos
Voimalaitoksen nimellisteho 

enintään 100 kVA
 Ei verovelvollinen. Tuotettu sähkö 

verovapaata siltä osin, kun sähkö 
käytetään paikallisesti 

energiayhteisössä

Pientuottaja
Voimalaitoksen teho yli 100 kVA ja 

vuosituotanto enintään 800 000 kWh
  Rekisteröityvät sähkön 

pientuottajiksi ja antavat koko 
vuodelta yhden veroilmoituksen 
tuottamastaan sähkön määrästä. 

Tuotettu sähkö verovapaata siltä osin, 
kun sähkö käytetään paikallisesti 

energiayhteisössä

Sähköntuottaja
Voimalaitos jonka nimellisteho on yli 

100 kVA ja vuosituotanto 
yli 800 000 kWh

  Antaa normaalin veroilmoituksen 
kuukausittain riippumatta siitä, 

syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai 
ei. Tuotettu sähkö verollista

Vuosituotanto 
yli 800 000 kWh?

Ei Kyllä

Ei Kyllä

Voimalaitoksen 
verovellisuuden 
määräytyminen

 

Kuva 27 Voimalaitoksen verovelvollisuuden määräytyminen 

Jokaisen yli 100 kVA:n voimalaitoksen on rekisteröidyttävä OmaVerossa verovelvolliseksi. 
Vuosittaisista tuotantomääristä riippuu se, kuinka usein veroilmoitus tehdään, enintään 
800 000 kWh tuotannolla kerran vuodessa ja yli 800 000 kWh kerran kuukaudessa. 
Kiinteistöllä olevia eri tuotantomuotoja ei lasketa yhteen, esim. kaasumoottori- ja 
aurinkotuotantoa ei lasketa missään tilanteessa yhteen vaan ne käsitellään verotuksen 
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näkökulmasta erillisinä tuotantoyksiköinä. Tämä tukee investointia pienimuotoiseen 
uusiutuvaan energian tuotantoon. 

Valtio suunnittelee teollisten lämpöpumppujen siirtämistä sähköveroluokka 2:en, jolloin 
lämpöpumpun käyttämä sähkön verokohtelu on kevyempää. Teollisilla lämpöpumpuilla 
voidaan parantaa energiatehokkuutta ja sähköveroluokka 2:en siirtyminen tukee 
investointeja.   

Sähkövero Suomessa 1.1.2021 alkaen (alv 0%) 

 Energiavero 
[snt/kWh] 

Huoltovarmuusmaksu 
[snt/kWh] 

Yhteensä 
[snt/kWh] 

Yhteensä 
[€/MWh] 

Sähkövero 1 2,24 0,013 2,253 22,53 
Sähkövero 2 0,05 0,013 0,063 0,63 

Verkonhaltijat siirtävät sähköveron sähkönkuluttajan maksettavaksi sähkönsiirtolaskun 
yhteydessä, tästä johtuen sähköveron maksaa kuluttaja, mutta verovellinen on verkonhaltija.  

 
Kuva 28 Sähköntuotanto 

Muita keskustelussa ilmi tulleita asioita 

 Jäähallin katolla olevat aurinkovoimalaitokset 1-2 ja 3-5 muodostavat kaksi 
aurinkovoimalaitosta eikä esimerkiksi viittä erillistä, koska voimalat 1-2 ovat 
kytkettynä samaan sähköpääkeskukseen (PK1) muodostaen tällöin yhden 
voimalaitos kokonaisuuden ja voimalaitokset 3-5 kytkettynä samaan 
sähköpääkeskukseen (PK2) muodostaen myös yhden voimalaitos kokonaisuuden. 

• Selkeästi omaan sähköiseen kokonaisuuteen kytketyt erilliset 
voimalaitokset muodostavat yhden voimalaitoksen. Tässä tapauksessa 
esimerkkinä toimii yksi ja sama sähköpääkeskus, johon on kytketty monta 
erillistä aurinkovoimalaa. 

 Laitosten omistajuudella ei ole merkitystä sähköveron määräytymiseen 
 Energiayhteisön kulutusliittymien sijainnilla ei ole merkitystä sähköveron 

määräytymiseen 
 Yhden tahon tulee hallita voimalaitoksia. Tämä taho on myös verovastuussa 
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 Aurinkovoimalat 1-2, 3-5, 8 ja 9 tarvitsee rekisteröityä verovelvolliseksi ja sähkön 
pientuottajaksi, koska ovat nimellisteholtaan yli 100 kVA, mutta koska niiden 
vuosituotot ovat alle 800 000 kWh, tulee niiden antaa veroilmoitus vain kerran 
vuodessa.  

• Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö on verotonta, siltä osin, kun se 
käytetään energiayhteisön sisällä 

• Jos tätä sähköä luovutetaan verkkoon, tulee siitä verollista 
loppukäyttäjälleen 

 Esimerkin aurinkovoimaloiden 6-7 ei tarvitse rekisteröityä verovelliseksi ja niiden 
tuotannosta ei tarvitse tehdä veroilmoitusta, koska niiden nimellistehot ovat alle 
100 kVA 

 Kaasumoottorin tuottama sähkö on verollista, koska vuosituotto on ylitse 800 000 
kWh 

• Kaasumoottorin jakeluverkkoon luovuttama sähkö on tuotantoyksikölle 
verotonta. Tämän veron kantaa jakeluverkonhaltija 

 Kokonaisvuosituotto ratkaisee verollisuuden, ei se kuinka paljon tuotantoyksikön 
tuottamasta sähköstä käytetään energiayhteisössä ja kuinka paljon siitä 
luovutetaan sähköverkon ylitse käytettäväksi 

Yllä olevassa kuvassa verollista on se sähkö, joka otetaan sähköverkosta(jakeluverkko) tai 
tuotetaan kaasumoottorilla. Sähköverkosta otettu sähkö on aina verollista pois lukien 
voimalaitosten omakäyttösähkö, joka on verotonta. Kaasumoottorilla tuotettu sähkö on 
verollista, koska vuosittain tuotettu energiamäärä on suurempi kuin 800 MWh. 

Kaikki verotukseen liittyvä ohjeistus tulee tarkastaa verottajalta. Tämän dokumentin kautta 
ei tule tehdä mitään verotukseen liittyviä päätöksiä.  

10. UUSI TEKNOLOGIA 

Elämme keskellä energiamurrosta, jossa ihmiset, yritykset ja yhteisöt ovat entistä 
tietoisempia siitä minkälaista energiaa he käyttävät ja kuinka energiaa käytetään. Uusiutuvaa 
energiaa tulee markkinoille lisää enenevissä määrin, joka on hyvä asia. Kuitenkin 
säätelemätön energiantuotanto aiheuttaa haasteita sähköverkolle, koska sähköntuotanto ja -
kulutus pitää olla tasapainossa jokaisella ajanhetkellä. Kysyntäjouston ja reservimarkkinoiden 
kautta voidaan osaltaan reagoida ja auttaa sähköverkon tasapainoa, mutta onko joustoa aina 
riittävästi saatavilla? 

Varsinkin pohjoismaissa on pitkä pimeä ja kylmä ajanjakso, jolloin lämpöä ja sähköä tarvitaan 
paljon. Talvella Suomessa ei aina ole riittävästi uusiutuvaa energiaa tarjolla ja joudumme 
käyttämään fossiilisella primäärienergialla tuotettua kaukolämpöä ja sähköä. Ei ole 
myöskään tavatonta, että ajan jaksoille, jolloin on yleisesti saatavilla uusiutuvaa energiaa, 
tulee jakso, jolloin ei tuule, ei aurinko paista, ei sada tai jostakin muusta syystä ei ole 
riittävästi uusiutuvaa energiaa tarjolla. Yhtenä vastauksena voisi olla vedyn tuotanto ja 
varastointi silloin, kun ylimääräistä uusiutuvaa energiaa on tarjolla tai muuten tarvitaan 
sähkön kysyntäjoustoa. Energia alijäämä tilanteessa vetyä voitaisiin ottaa varastosta ja 
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muuttaa se takaisin sähköksi ja ohessa lämmöksi esimerkiksi polttokennon kautta. Toisaalta 
vetyä voidaan metanoida lisäämällä siihen hiilidioksidia ja syöttää se olemassa olevaan 
maakaasuverkkoon sellaisenaan, jolloin kaasun siirto- ja jakeluverkko toimivat osaltaan 
varastona ja tarvittaessa kaasua voitaisiin myös nesteyttää, jolloin sitä on nykyteknologialla 
helpompi varastoida nestemäiseen muotoon myöhempää käyttöä varten.   

Prosessivaiheiden määrän kasvaessa, myös häviöt kasvavat. Häviöt tulisi pitää 
mahdollisimman alhaisina, jotta energiaa jäisi enemmän varsinaiseen käyttöön. Tästä 
johtuen mm. vety olisi paras käyttää sellaisenaan heti, kun se on tuotettu ilman 
välivarastointi. Tämä kuitenkin vaatii vedyn loppukäyttösovellusten kehittämistä.  

Suomessa terästeollisuudessa on tunnistettu potentiaalisia kohteita vedyn käytölle ja tätä 
vasten Suomen vetytaloutta voitaisiin alkaa kehittämään. Toinen potentiaalinen 
loppukäyttökohde vedyllä on liikenne. Vedyn haasteena liikenteessä on jakeluinfran puute. 
Jos sähköautonlataus tuntuu välillä haasteelliselta, niin vetyauton tankkaus on tällä hetkellä 
mahdotonta, johtuen siitä, että Suomessa ei ole enää yhtään vedyn tankkauspistettä.   

Yleisesti ottaen menee vielä vähintään vuosia, todennäköisesti vuosikymmeniä, ennen kuin 
vedystä saadaan taloudellisessa mielessä todellinen kilpailija muihin energiankantajiin 
nähden. 

10.1. POLTTOKENNO JA ELEKTROLYYSI 

Yleisesti maailmalla on tapahtunut kehitystä polttokennojen ja elektrolyysiprosessien 
kehityksen näkökulmasta. Polttokennossa vedystä tehdään sähköä, jonka lopputuotteena 
tulee vettä ja elektrolyysissä vedestä tehdään sähkön avulla vetyä, jossa vedestä erotellaan 
prosessissa vety ja happi toisistaan.  

Kun tehdään vetyä, puhutaan Power-to-X (P2X) sovelluksista. Toisaalta, kun tuotettuun 
vetyyn lisätään hiilidioksidia, puhutaan Power-to-Gas (P2G) sovelluksista. Kyse on 
elektrolyysi prosessista, jossa vesi erotetaan hapeksi ja vedyksi. Kun prosessissa käytetty 
sähkö on tuotettu uusiutuvilla, voidaan puhua vihreästä vedystä.  
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Kuva 29 Power-to-X prosessi 

Suomessa Convion on toiminut polttokennoprosessin kehittäjänä ja Lempäälässä on käytössä 
kaksi kiinteäoksidi polttokennoa (SOFC). Convion on ilmoittanut kehittävänsä ja pilotoivansa 
vuonna 2022 kiinteäoksidi elektrolyyseriä (SOE). Nämä polttokenno ja elektrolyyseri 
prosessit ovat korkean lämpötilan prosesseja, joissa prosessin tulisi pysyä mahdollisimman 
tasaisena. On siis haasteellista saada kyseiset prosessit joustavaksi kuormaksi. Convion on 
myös ilmoittanut tutkivansa mahdollisuutta tehdä prosessista kaksisuuntainen, jolloin 
toisessa tilanteessa voitaisiin vedystä tehdä sähköä ja toisessa vedestä sähkönavulla vetyä.  

 

Kuva 30 Kiinteäoksidi elektrolyyseri. (Lähde Convion) 
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Vedyssä nähdään paljon potentiaalia, mutta vedyn suhteen pitää olla realisti. Jo puuttuva 
siirto- ja jakeluinfra yksinään estää vedyn laajemman käytön. Seuraava ongelma tulee 
loppukäyttösovellusten vähyyden kautta. Jos erilaisia loppukäyttösovelluksia ei kehitetä, jää 
vedyn käyttökin vähäiseksi. Vielä pitää monen asian kehittyä, ennen kuin vety voi astua 
meidän jokapäiväiseen elämäämme. Silti on selvää, että vety voi olla potentiaalinen tapa 
varastoida energiaa myöhempää käyttöä varten. 

11. ANALYYSIÄ JA YHTEENVETO 

Energiayhteisöjä edesauttavia lakeja on kirjattu vasta vuodesta 2021 alkaen, vaikka 
keskustelua energiayhteisöistä on käyty kauemmin. Edelleenkin laki kehittyy ja päivityksiä 
regulaatioon tehdään. Usein keskustelua käydään rajoitusten eikä niinkään mahdollisuuksien 
näkökulmasta. Tärkeintä olisi saada kaikin puolin avointa keskustelua, jossa tavoitteena on 
kaikkien osapuolien hyöty. Tämä on haastava kokonaisuus, koska energiayhteisöitä 
ympäröivät energiaverkot ja niitä koskeva lainsäädäntö on monimuotoinen, ja liian usein 
energiankäyttäjä jää vain ottavaksi osapuoleksi. Energiaverkkoja ylläpitäville tahoille 
verkkojen käyttö on liiketoimintaa ja sen pitää olla kannattavaa pitkällä tähtäimelle. Toisaalta 
energiankäyttäjän kustannukset eivät saa nousta liian korkeaksi. Energiayhteisöiden kautta 
pystytään palvelemaan niin verkonhaltijan kuin energiankäyttäjänkin tarpeita, luoden 
kaikinpuolista hyötyä kokonaisuudelle. Käyttökokemusten kautta saadaan tietoa, kuinka lakia 
ja regulaatiota tulisi kehittää. Tästä johtuen olisi tärkeää saada testi- ja tutkimuslupia, joiden 
kautta asioita voidaan edistää ja joiden kautta saadaan lisää kokemusta ja tietoa. 
Lainsäädännön lisäksi myös energian tariffirakenteita, kuten sähkö ja kaukolämpö, olisi syytä 
selvittää niin energiankäytön kuin joustonkin näkökulmasta.  

Energiantuotanto on keskellä murrosta. Energiankäyttäjät ovat yhä kiinnostuneempia ja 
tietoisempia käyttämänsä energian alkuperästä. Kotitaloudet ja yritykset haluavat pienentää 
ilmastokuormaansa, ja kiinnostus vihreitä arvoja ja energiaomavaraisuutta kohtaan on 
kasvanut. On tullut kysyntää omalle, paikalliselle tuotannolle. Energiayhteisöiden kautta 
energianloppukäyttäjällä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan suoraan näihin 
asioihin. Osana monimuotoista kokonaisuutta, energiayhteisöiden ja mikroverkkojen kautta 
voidaan vastata energiamurrokseen ja tehdä se myös taloudellisesti kannattavaksi. 
Muutos alkaa siitä, että yksittäiset ihmiset tekevät kestäviä valintoja ja päätöksiä, päätöksiä 
jotka edesauttavat siirtymän kehitystä. 
 

Selvitystyön tuloksena syntyi periaatteellinen ohje, kuinka energiayhteisöistä kiinnostuneet 
olevat voivat käynnistää omia selvitys- ja suunnitteluprojekteja. Selvitys antaa hyvät 
lähtökohdat, joiden perusteella voidaan luoda tavoitteita, tunnistaa rajoitteet ja näiden 
kautta tehdä määritykset. Nämä yhdessä luovat pohjan esiselvitykselle ja mahdollistaa 
paremmat lähtökohdat suunnittelulle ja tätä kautta toteutukselle. 
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