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Päivän agenda, klo 12.30 – 16.00

12:30 - Seminaarin avaus - Provosti Jarmo Takala, Tampereen yliopisto (TAU)
SENECC:n toiminnasta ja hankkeista – Prof. Pertti Järventausta, TAU ja Tutkimusprof. Kari Mäki, VTT
Uudet tutkimusinfrat (15 min per puheenvuoro)

• Research unit @ Sähkötalo grid – Pekka Nousiainen, Tutkimuspäällikkö, ACGO Power Oy
• 5G - Petri Aalto, Senior SW Specialist, Nokia Oyj
• Marjamäki - Toni Laakso, Toimitusjohtaja, Lempäälän Energia Oy

14:00 - 14:30 Kahvitauko

14:30- EKAT-hanke - Urbaanin asuinympäristön älykäs energiakonsepti – Jari Saukko, Tampereen kaupunki
Kokemuksia diplomitöistä – Johannes Salo, Projektipäällikkö, Tuote- ja palvelukehitys, Elenia
Business Finlandin rahoitusmahdollisuudet – Pia Salokoski, Älykäs energia –ohjelma, Business Finland
Smart Otaniemi – Sanna Öörni, Co-creation Manager, VTT

- 16:00 Jatkoaskeleet ja tilaisuuden päätös - Pertti Järventausta ja Kari Mäki
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SENECC linkittää toimijoita Pirkanmaan alueella ja
laajemminkin

• Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kansallisessa ja kansainvälisessä
kentässä

• Strategisempi ote tutkimus- ja kehitysavauksiin
• Lisää tehokkuutta tutkimusympäristöjen hyödyntämiseen yhdessä
• Paikallisen osaamisen kehittäminen
• Dynaaminen uuden ajan ekosysteemi
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Paljon on jo käynnissä

• Kansainvälisesti merkittävää ja korkeatasoista tutkimusta
• Nykyaikaiset tutkimusinfrastruktuurit
• Yhteisiä projekteja kansallisesti ja kansainvälisesti
• Erilaisia työryhmiä ja verkostoja
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Uusia ratkaisuja tulevaisuuden energiajärjestelmiin

• Tulevaisuuden energiajärjestelmä
on joustava ja dynaaminen – se
vaatii myös uusia menetelmiä

• Digitalisaatio ja uudet teknologiat
mahdollistavat uusia ratkaisuja

• Yhteentoimivuus on suuri haaste
• Rajapinnat eri tasojen välillä

keskeisessä asemassa



SENECC
09/05/2019

6

• Business models
• Regulation
• Markets

Business

• Data management
• Tools and methods
• Control systems

Management

• Communication
• IoT, sensors
• Data and visualization

ICT

• Laboratories, equipment
• Simulation environments
• Pilot sites

Infrastructure

Business model
New concept or idea

Information system
Control and management
Data service

Communication solution
IoT and connectivity

Measurement system
Equipment
Grid solutions

Your solution/needSENECC knowledge and resources

SENECC yhdistää osaamisia
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Integrated business platform of
distributed energy resources – HEILA

• Aim is to create internationally
notable comprehensive platform for
development of future energy systems
from technical and business point of
view based on the laboratories and
simulation resources of research
partners and real life pilot
environments

• Research partners:
‒ VTT
‒ Tampere University
‒ LUT University

• The project will be end 30.6.2019
• HEILA 2.0 is under planning



SENECC

• The main aim was to study the role of prosumers
and  integration of various kind of distributed
energy resources in the electrical energy system.

• IoT-based technology platform was developed
and demonstrated in the Kampusareena at
Tampere University.

• The platform enables to study roles, behaviour,
needs and requirements of prosumers and new
kind of business models and ecosystems in a new
operational environment.

• Realization of the research calls for
interdisciplinary approach. The project was
carried out in collaboration of research groups of
four laboratories at Tampere University

Social Energy – Prosumer Centric Energy
Ecosystem (ProCem)

Simulations of microgrid region of Marjamäki
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• ProCemPlus project will be done together with Tampere
University, VTT and Tampere University of Applied Science

Prosumer Centric Energy Communities
- towards Energy Ecosystem (ProCemPlus)

Yksittäisiä
energiayhteisöjä

Yhtenäiset platformit,
palvelut, prosessit

Energiaekosysteemi
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HIEDANRANTA
Energy vision for a carbon neutral district



SENECC

Datakeskukset energiajärjestelmän aktiivisina
toimijoina – DEAKT

Data Centerit:
• Käyttävät n. 2% tuotetusta sähköstä
• Kulutus kasvaa muuta kulutusta

nopeammin
• ”Tuotanto” täysin sähköstä riippuva

– Tieteellinen laskenta
– SW development
– Teleoperaattorit
– Kuluttajapalvelut
– Printing & publishing

• Jäähdytyksellä merkittävä rooli

Demand Response:
“Changes in electric usage by end-use customers
from their normal consumption patterns … when
system reliability is jeopardized.”
Data Centerien joustopotentiaali:
• Jäähdytys / kylmän varastointi
• Laskentakuorman maantieteellinen siirto
• Laskentakuorman ajallinen siirto

DEAKT: BF/Co-Creation –hankeà 31.8.2019
DEACT: BF/Co-Innovation –hanke Q4/2019à 2 vuotta
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• Advisory Boardin aloite SENECCin yhteisestä uudesta yritysvetoisesta hankkeesta

• SENECC:n Advisory Boardin muodostavat yritykset ja sidosryhmät:
‒ Tampereen Sähkölaitos Oy, Elenia Oy, Nokia Oyj, Siemens Oy, Vincit Oy ja

Tampereen kaupunki

• Hankeideointi käynnissä pienemmässä ryhmässä, syksyllä 2019 avataan ideointi-
ja suunnittelu laajemmalle verkostolle.
‒ tavoitteena käynnistää yhdessä konkreettinen yhteistyö Pirkanmaan energia-

alustalla

Digitalisaatio energiatoimialan kehityksessä
- puuttuvia palasia ja uusia ratkaisuja älykkääseen energiaan
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Miten pääsee mukaan?

• Avoin verkosto
• Tavoitteena ajatusten ja kokemusten jakaminen
• Käytännön tekeminen projektien kautta

• Liity mukaan SENECC –postituslistalle, tuo verkostoon
yrityksesi, ideasi tai pilottikohteesi!
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Tutkimusinfrat
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Kansainväliset verkostot


