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JOHDANTO
Energiantuotanto on keskellä murrosta. Kuluttajat 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.
Energiankulutuksen ja -tuotannon on oltava joka hetki tasapainossa, sillä epätasapaino
näkyy heti kantaverkon taajuudessa. Mitä enemmän markkinoilla on uusiutuvaa energiantuotantoa ja mitä vähemmän perinteistä energiantuotantoa, sitä suurempaa on verkon epästabiilisuus.
Osaltaan energiayhteisöillä ja mikroverkoilla voidaan vastata yllä oleviin haasteisiin ja
saada siitä taloudellisesti kannattavaa. Yksinään ne eivät kuitenkaan haasteita ratkaise,
mutta niiden kautta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.
Tämän käsikirjan tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto energiayhteisöjä ja mikroverkkoja kohtaan ja antaa tietoa asiaan liittyen.
Mikko Kettunen
Projektipäällikkö
Edelläkävijyys energiayhteisössä
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ENERGIAYHTEISÖMALLIT
Energiayhteisömalleja on kolmea erilaista, kiinteistön sisäinen energiayhteisö, kiinteistörajat
ylittävä energiayhteisö ja hajautettu energiayhteisö.

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö
2021 alussa voimaan tulleen lainsäädännön ansiosta kiinteistön sisäinen energiayhteisö muodostaminen tuli mahdolliseksi. Yhteisön voi
muodostaa jos kiinteistöllä on omaa sähköntuotantoa ja kulutusta. Tällöin sähköntuotanto
voidaan jakaa sähkönkäyttäjien kesken ns. hyvityslaskentaa hyödyntäen. Kun omaa tuotantoa ei
ole, otetaan sähköä jakeluverkosta.
Sähkön mikrotuotannossa (teho alle 100kVA) ei
tarvitse maksaa sähköveroa tai sähkönsiirtomaksuja. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä jakeluverkkoon. Kokonaisuuteen voidaan yhdistää
sähkönvarastointi, ja lisäksi sähkön ja lämmön
optimointia.
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Kiinteistön sisäinen
energiayhteisö

Kiinteistörajat ylittävä
energiayhteisö
Tässä yhteisömallissa useampi vierekkäisen kiinteistönomistaja muodostaa keskenään energiayhteisön, jolloin yhteisö
voi investoida keskitetysti omaan energiantuotantoon, –jakeluun ja niiden optimointiin. Suurella energian kulutuksella
ja yhteisellä investoinnilla kokonaisuudesta tulee kannattavampi. Yhteisöllä on
yksi yhteinen liityntä sähköverkkoon.
Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö ei
nykyisellä lainsäädännöllä ole mahdollinen pl. kiinteistöryhmä.

Kiinteistörajat ylittävä
energiayhteisö

Hajautettu energiayhteisö
Tämä yhteisömalli muodostuu maantieteellisesti laajemmalle alueelle yksittäisten energiayhteisöiden kautta. Yhteisöt
käyttävät olemassa olevaa sähköverkkoa
sähköntuotannon ja –kulutuksen tasapainoitukseen.

Hajautettu
energiayhteisö
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SUUNNITTELU
Energiayhteisön suunnitteluun lähdettäessä on
tärkeää miettiä mitä yhteisön kautta halutaan
saavuttaa. Kun tavoitteet, rajoitteet ja näiden
kautta tehtävät toiminnan määritykset ovat selkeät, on toteutukselle paremmat lähtökohdat
ja saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävämpi
lopputulos.
Tavoitteiden kautta helpotetaan suunnittelua ja
niiden kautta luodaan pohja määrityksille, kuinka
kokonaisuuden tulisi toimia. Jokaisella taholla on
omat tavoitteensa, jotka tarkentuvat hanke kohtaisesti.
Jokainen potentiaalinen energiayhteisö kohde
on erilainen ja kohteille tulee tehdä omat tarkastelut tavoitteiden ja rajoitteiden kautta.

Päästövähennykset

Teknologinen
kehitys

Omavaraisuus

Tavoitteet
Taloudellinen
hyöty

Energiatehokkuus

Toimitusvarmuus

Energiayhteisön mahdollisia tavoitteita
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Sähkö- ja
reservimarkkinaan
osallistuminen

SUUNNITTELU

Mikroverkkoohjaimen
toiminnan
määritykset

Kiinteistöjen
kysyntäjousto

Jokaisessa kohteessa on omat rajoituksensa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa
ne tunnistetaan sitä parempaan lopputulokseen päästään.

Tavoitteiden, rajoitteiden ja määrittelyjen kautta on kaikille osapuolille helpompaa siirtyä toteutukseen.

Saarekekyvykkyys

Energiayhteisö

Tavoitteiden
lisäksi
on
vähintään yhtä tärkeää miettiä energiayhteisön
muodostamisen
rajoittavia tekijöitä.

Energiayhteisön
toiminnallisuuksien
määrittelyt on tarpeen tehdä jo hankkeen alkuvaiheessa. Määrittelyt tukevat tavoitteita ja helpottavat hankkeen
edistymistä.

Energian
tuotantomuodot ja
tuotanto
-yksiköt

Energian
kulutuksen ja
tuotannon
ennustaminen

Lainsäädäntö

Energiaverkot

Rajoitukset

Primäärienergian
saatavuus

Energiayhteisön
toiminnallisuuksian
määrityksiä

Kiinteistö
tai alue

Energiayhteisöä
mahdollisesti
rajoittavia tekijöitä
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SÄHKÖVERKKO
Liittymän mitoitus
Kiinteistön sisäisellä energiayhteisöllä on olemassa oleva sisäinen sähköverkko joka
voi vaatia pieniä muutoksia, mutta kiinteistörajat ylittävällä energiayhteisölle voidaan
rakentaa erillinen sähköverkko energiayhteisön sisäistä sähkönjakelua varten. Molemmilla yhteisöillä on yksi liityntäpiste sähköverkkoon.

Yhteisen sähköliittymän mitoitus
Olemassa olevaan rakennuskantaan on helpompi mitoittaa energiayhteisön yhteisen
sähköliittymän teho. Uudisrakentamisessa tulee tehoa tarkastella mallinnusten kautta.
•
•
•
•
•
•

Liittymä tehoon vaikuttavat seuraavat asiat
Sähkönkuluttajien huipputehot
Sähköntuotannon maksimiteho
Sähkömarkkinaan osallistuminen
Tulevaisuuden kehitys- ja laajennussuunnitelmat
Energiayhteisön joustavat ja irti kytkettävät kuormat

Lähtökohtaisesti yli 1 MW:n tuotanto- tai kulutusteho kannattaa toteuttaa keskijänniteverkolla, mutta tällöin energiayhteisö operaattorilla tulee olla sähkökäytön johtaja.
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SÄHKÖVERKKO
Sähkönkuluttajien liittäminen energiayhteisön sisäiseen verkkoon
Olemassa olevan rakennuskannan liittämisessä on hyvä tarkastella mm. seuraavia
asioita:
•
•
•
•
•
•
•

Liittymäkoko
Liittymiskaapelin koko ja reitti
Sähkökeskusten modernisaatio tarpeet ja laajennettavuus
Tuotannon sijoittaminen kiinteistölle
Rakennusautomaation kyvykkyys
Ohjattavat kuormat
Korjaustarpeet ja kehityssuunnitelmat

Uudisrakentamisessa pätee samat vaatimukset kuin olemassa olevaan rakennuskantaan. Jo suunnittelun yhteydessä tulee ottaa samat asiat huomioon ja tätä kautta
mahdollistaa liittyminen energiayhteisöön myöhemmässä vaiheessa.
Tärkeintä on suunnitella kokonaisuus niin, että rakennusautomaatiolla on kyvykkyys
toimia energiayhteisössä, ohjattavat kuormat on helppo saattaa joustavaksi, liittymäkaapeli voidaan helposti liittää myöhemmin energiayhteisön taakse ja rakennuksen
sähkökeskuksissa on varaukset tuotantoa ja kulutusta varten, kuten aurinkovoimalaa
ja sähköautonlatausta varten.
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Uusiutuva
energia

TUOTANTOYKSIKÖT
Energiayhteisön tavoitteiden, rajoitteiden ja
määritysten kautta tarkentuu energiantuotantomuodon tarve.
Jos on tarkoituksena olla energiaomavarainen,
täytyy uusiutuvan tuotannon lisäksi olla perinteisempää tuotantoa kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Jos taas halutaan vain nojata päästöttömään energiaan täytyy energiaa hetkittäin
ottaa myös jakeluverkosta.
Tuotannon ja kulutuksen monipuolisuus on luo
joustoa, jonka perusteella on helpompi tehdä
optimointia.
Kokonaisuus riippuu tavoitteista ja rajoituksista.
Kaukolämpöverkon puuttuminen alueelta, saattaa vaikuttaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon
kannattavuuteen.

Toimintavarma

Yksinkertainen
toiminta

Helppo ja
nopea
asennus

Pienet
huoltokustannukset

Tuottaa
kylmää ja
kuumaa

Korkea
hyötysuhde

Aurinkovoimalan
ominaisuuksia

Joustavakuorma

Prosessien
hukkalämpö
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Pitkä
tekninen
elinkaari

Teollisen lämpöpumpun
ominaisuuksia

Tuottaa
sähköä ja
lämpöä

TUOTANTOYKSIKÖT
Aurinkovoima, energiavarasto, sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja lämpöpumppu yhdessä
muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa
ymäpärivuotisen energia- ja teho-omavaraisuuden.
Tuotannon optimointi tapahtuu tällöin määritysten perusteella esimerkiksi niin että ensisijaisesti
pyritään tuleen toimeen aurinkoenergian, energiavaraston ja kulutusjouston perusteella, mutta tarvittaessa käynnistetään sähkön ja lämmön
yhteistuotanto.

Energiaa
vuoden
ympäri

Korkea
hyötysuhde

Sähköverkon
tasapaino

Kulutuksen
ja tuotannon
tasaaminen

Säädettävyys

Sähkön ja lämmön
yhteistuotannon ominaisuuksia

Nopea

Toimitusvarmuus

Uusiutuvan
energian
käyttöaste

Reservi- ja
säätösähkömarkkina
Saarekekäyttö ja
pimeäkäynnistys

Sähköenergiavaraston
ominaisuuksia
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KULUTTAJAT
Energiayhteisössä myös energiankuluttajilla on
merkittävä rooli tasapainon näkökulmasta. Toisaalta mitä intensiivisempää kulutus on sitä suurempi potentiaali on energiayhteisön muodostamiselle.
Kulutuksen näkökulmasta energiayhteisölle on
tärkeää, että kuluttajien energiankäyttö jakaantuu mahdollisimman tasaisesti vuorokauden, viikon ja vuodenajan suhteen. Jos energiayhteisö
on päättänyt investoida aurinkovoimalaan, tällöin
on hyvä jos itsetuotettua energiaa on silloin saatavilla kun sitä tarvitaan.

Sähköauton
lataus

Intensiivinen
energiankuluttaja,
kuten jäähalli

Esimerkiksi jäähallin ja koulun yhdistelmä on
energiankäytön näkökulmasta hyvä, koska koulu
käyttää energiaa pääsääntöisesti arkena päiväaikaan ja jäähallin energiankäyttö sijoittuu iltaan ja
viikonloppuun. Kun mukaan otetaan vielä sähköautonlataus, voidaan muodostaa joustavia kokonaisuuksia, jotka pystyvät reagoimaan uusiutuvan energiantuotannon vaihteluun.
Iso kiinteistö,
kuten koulu
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OPTIMOINTIJÄRJESTELMÄ JA
MIKROVERKKO-OHJAIN
Jotta energiayhteisö kokonaisuutta voidaan hyödyntää
tehokkaasti, on yhteisön energiaresursseja optimoitava
reaaliaikaisesti. Ylimääräinen energia voidaan myydä ja
ylimääräisellä kapasiteetilla voidaan osallistua taajuusmarkkinoille.
Mikroverkko-ohjain tekee edellisenä päivänä ennustejärjestelmän datan perusteella tuotanto- ja kulutussuunnitelmaa täyttäen ensin yhteisön energiatarpeet ja tarjoaa
ylimääräistä energiaa markkinalle.
Seuraavana päivänä järjestelmä ohjaa energiaresursseja
reaaliaikaisesti sisäisten ja ulkoisten velvoitteiden perusteella, ja lisäksi optimoi ja ennakoi tuotantoa ja kulutusta.
Energiayhteisö voi toimia ilman mikroverkko-ohjainta,
mutta ohjaimen kautta toimintaan saadaan uutta ulottuvuutta ja taloudellinen kannattavuus paranee optimoinnin
kautta. Lisäksi ohjain toimii automaattisesti niin operoinnin
kuin markkinan näkökulmasta.

Day-ahead

Intraday

Tuotantosuunnitelma

Markkinavelvotteiden toteutus

Markkinatarjoukset

Kulutuksen ja tuotannon
optimointi

Rajapinta markkinoille

Tuotanto- ja kulutussuunnitelma

Saarekevalvonta

Energiaverkkojen valvonta

Mittaus ja raportointi
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VIRTUAALIVOIMALAITOS
Virtuaalivoimalaitos ei tuota energiaa, mutta kulutuksen vähennyksellä on sama vaikutus kuin tuotannon
lisäämisellä.

kaikkein potentiaalisimmat kohteet joustoon. Kiinteistössä jouston toteuttaa rakennus-automaatiojärjestelmä, joka saa ohjauksen mikroverkko-ohjaimelta.

Sähköverkon tasapainon näkökulmasta on tärkeää
saada joustavia kuormia markkinoille, jotka muuttavat kulutustaan taajuusmarkkinoiden vaatimusten
mukaisesti.

Potentiaalisia joustavia kuormia voi olla
esimerkiksi

Myös kaukolämmön käytön suhteen voidaan joustaa,
mutta tällöin jouston kompensoinnista on keskusteltava paikallisen kaukolämpötoimittajan kanssa.
Yksittäisen kiinteistön valjastaminen taajuusmarkkinoille voi olla haastavaa, mutta osana energiayhteisöä ja mikroverkkoa pienetkin kuormat saadaan liitettyä mukaan joustoon. Mikroverkko-ohjain vastaa
siitä, että kokonaisuus joustaa vaatimusten mukaisesti. Ensisijainen jousto voi tulla esimerkiksi energiavarastolta, jota muut joustavat kuluttajat ja tuottajat
tukevat.
On myös tärkeää selvittää ja priorisoida kiinteistöjen
joustopotentiaali. Tätä kautta voidaan ensin valjastaa
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•
•
•
•
•
•

Lämmitys
Lämminvesivaraajat
Ilmanvaihto
Valaistus
Sähköautonlataus
Varavoimakoneet

Joustosta saatava hyöty
•
•
•
•
•
•
•

Kulutuksen vähentäminen kalliilta tunneilla
Fingridin taajuussäätömarkkinaan osallistuminen
Päästövähennykset
Varavoimankäyttö vähenee
Investoinnit varavoimaan pienenee
Järjestelmien älykkyys ja monitorointi kasvaa
Energiaverkkojen tukeminen

TEKOÄLY
Tekoälyn avulla voidaan mallintaa kulutusta ja tuotantoa ja
tehdä ennusteita seuraavan
päivän tuotantosuunnitelmaa
varten.
Ennusteita varten tarvitaan
energiayhteisön energiankulutus profiili ja seuraavan päivän
säätiedot. Mitä pidemmälle
ajanjaksolle luotettava ennuste saadaan luotua, sitä parempaan optimointiin päästään.
Ennusteiden avulla voidaan
monipuolisesti optimoida toimintaa ja sektori-integraation
avulla tehostaa energian käyttöä silloin kuin se on kannattavaa.
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KIINTEISTÖRYHMÄ
Kiinteistöryhmä on mainittu sähkömarkkinalaissa ja
sähkönjakelu ei ole luvanvaraista toimintaa kiinteistöryhmän sisällä*
Saman tahon hallinnassa olevat maantieteellisesti vierekkäiset kiinteistöt voivat muodostaa kiinteistöryhmän. Tällaisen alueen sisälle on mahdollista
rakentaa sähkönjakelua, ts. kiinteistöverkkoa, ilman
erillistä lupaa.
Kiinteistön hallintaoikeuden voi luovuttaa eteenpäin
esimerkiksi vuokraamalla ja mahdollistaa tätä kautta
kiinteistöryhmän muodostaminen. Tärkeintä on maapohjan hallinnointi ei niinkään kiinteistöllä olevien rakennusten omistus. Kiinteistön sisällä tai kiinteistöjen
välissä voi kulkea yleinen tie.

* Oikeudellisuus muodostaa kiinteistöryhmä tulee aina arvioida
tapauskohtaisesti ja käydä keskustelua asiasta paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Tarvittaessa asiaan voi pyytää myös Energiaviraston lausunnon
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SÄHKÖVERO
Sähköntuottaja saa tuottaa sähköä verottomasti 800 000 kWh vuodessa ja kyseisen
sähkön saa käyttää energiayhteisön sisällä verottomasti. Jakeluverkkoon luovutetun
sähkön osalta verottomuus ei siirry sähkön
mukana ja sähköverkosta otettu sähkö on
aina verollista.
Nimellisteholtaan alle 100 kVA;n voimalaitokset ovat vapautettuja veroista kokonaisuudessaan*
Sähköntuotantoa tarkastellaan tuotantoyksikkö kohtaisesti. Kuvan esimerkissä ainoastaan kaasumoottorin tuottamasähkö
on verollista. Kuitenkin esimerkiksi useampi
aurinkovoimalaitos saman kiinteistön katolla
muodostaa kokonaisuuden, jota tarkastellaan yhtenä tuotantoyksikkönä.

* Kulloinkin voimassa oleva säädäntö tulee varmistaa verottajalta. Tarkempi ohjeistus löytyy https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56206/energiaverotus2/#2-s%C3%A4hk%C3%B6n-verotus
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MITTAROINTI JA RAPORTOINTI
Osana energiayhteisön toimintaa, tulee energiantuotantoa ja –kulutusta raportoida monelle eri taholle.
Vähintään kerran kuukaudessa* tulee Verottajalle ilmoittaa mm. tuotettu energiamäärä tuotantoyksikkö
kohtaisesti.
Oleellisessa osassa on myös energiajakeiden mittarointi jäsenkohtaisesti molempiin suuntiin. Tätä varten
mittareiden tuottama data pitää pystyä koostamaan
yhteen paikkaan, josta raportteja ja laskuja voidaan
muodostaa.
Mittaroinnin osalta tulee täyttää voimassa oleva lainsäädäntö, jonka kautta varmistetaan, että mittaus
tarkkuus ja yleiset vaatimukset täyttyvät, jotta mittarointi tuottaa esimerkiksi laskutuskelpoista dataa.
Raportoinnin kautta voidaan muodostaa pidemmän
ajan hyötysuhde- ja kannattavuuslaskentoja. Laskentojen kautta voidaan parantaa optimointia ja saada
suurempaa hyötyä energiayhteisöstä.
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* Jos tuotantoyksikkö on suurempi kuin 100kVA ja sitä kautta
velvollinen tekemään ilmoituksen Verottajalle

UUSI TEKNOLOGIA
Teknologiaa kehitetään ja uusia kestävämpiä
ratkaisuja etsitään jatkuvasti. Yhtenä energiajärjestelmän haasteena on ollut pystyä säilömään energiaa myöhempää käyttöä varten.
Yhtenä vaihtoehtona on esitetty vetyä. Kun
ylimääräistä uusiutuvaa energiaa on tarjolla,
voitaisiin sitä käyttää elektrolyyserissä veden
erottamiseksi vedyksi ja hapeksi. Vety voitaisiin varastoida myöhempää käyttöä varten.
Toisaalta vetyyn voidaan lisätä hiilidioksidia,
muuttaen se metanoinnin kautta kaasuverkkoon sopivaksi kaasuksi.
Teknologian ja infrastruktuurin tulee kuitenkin vielä kehittyä, ennen kuin vedystä tulee
aidosti kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Tästä huolimatta EU tasolla
vedyssä nähdään huomattavaa potentiaalia,
josta osaltaan kertoo EU:n vuonna 2020 julkaisema vetystrategia.
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YHTEENVETO
Toivottavasti tämä käsikirja saa lukijansa perehtymään syvällisemmin energiayhteisöihin ja mikroverkkoihin, ja käynnistämään selvityshankkeita kiinteistöjen ja teollisuuden energiayhteisö potentiaalin selvittämiseksi. Tarkempaa tietoa löytyy hankkeen loppuraportista, joka on julkaistu hankkeen verkkosivuilla www.eehanke.fi.
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.
Käsikirjassa kerrotut asiat ovat mahdollisia jo nykypäivänä ja tulevaisuus mahdollistaa
vieläkin enemmän. Toivottavasti ohjauksella pystytään vaikuttamaan, edesauttamaan
ja tuomaan tietoa päätöksen tekoa varten. Tahtotilaa haasteiden ratkaisemiseksi on
olemassa ja toivottavasti tulevaisuudessa regulaatio tulee myös tukemaan asioiden
edistämistä.
Kiitos kaikille selvityshankkeessa mukana olleille
Mikko Kettunen
Projektipäällikkö
Edelläkävijyys energiayhteisössä
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