ProCemPlus – tuloswebinaari 27.1.2022
I jakso: Energiayhteisöt osana energiaekosysteemiä (klo 12:00 - 13:45)
1) Energiatutkimuksen kuulumisia Tampereelta (Pertti Järventausta)
2) ProCemPlus -projektin yhteenvetoa
‒ Projektin yleisesittely (Pertti Järventausta)
‒ Energiayhteisötyypit ja niihin liittyvä lainsäädäntö (P. Järventausta, Pirkko Harsia)
‒ Energiayhteisöjen muodostaminen ja liiketoimintamallit (Jussi Valta)
‒ Energiayhteisöjen arvonjakomallit ja verkkopalvelumaksurakenteet (Amir Safdarian, Kimmo Lummi)
3) RECO energiaekosysteemi ja murrosareena (Yrjö Majanne)
TAUKO 13:45 – 14:00
II jakso: Energiayhteisöihin liittyvät tekniset ratkaisut ja case-esimerkit (klo 14:00 -16:00)
4) ProCemPlus -hankkeen tuloksia
‒ Energiayhteisöihin varautuminen kiinteistöjen teknisissä ratkaisuissa (Sakari Uusitalo)
‒ Esimerkkejä tutkimustuloksista pilottikohteissa (Antti Hilden, Lasse Peltonen, Tomas Björkqvist)
‒ ICT-vaatimukset ja Simulointiympäristö (Kari Systä)
‒ Jakeluverkon hallinnan tietojärjestelmäarkkitehtuuri sekä energiayhteisöjen vuorovaikutukset muiden
sähkömarkkinaosapuolien kanssa (Sami Repo)
5) Case-esimerkkejä muista energiayhteisöhankkeista: LocalRES (Petra Raussi) ja Sender (Matti Aro)
6) Loppuyhteenveto
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Tampereen korkeakouluyhteisö
Yhdessä
Yliopisto ja samaan
konserniin kuuluva
Tampereen
ammattikorkeakoulu
muodostavat yhdessä
monialaisen
korkeakouluyhteisön,
joka on Suomen toiseksi
suurin.

Yhteisö

5 000
työntekijää

31 000
opiskelijaa

Ainutlaatuinen
yhdistelmä
tutkimus

+
akateeminen koulutus
+
AMK-koulutus

+
elinikäinen oppiminen

Yliopisto pähkinänkuoressa
Tampereen yliopiston tiedekunnat
•
•
•
•
•
•
•

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)
Johtaminen ja talous (MAB)
Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)
Lääketiede ja terveysteknologia (MET)
Rakennettu ympäristö (BEN)
Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)
Yhteiskuntatieteet (SOC)

Meitä on
25 000!

Toimimme Tampereella kolmella kampuksella

Keskusta

Hervanta

Kauppi

…ja lisäksi yliopistokeskuksissa Porissa ja Seinäjoella.

Työntekijöitä 4 300, joista ulkomaalaisia 15 %.
Opiskelijoita 21 000, joista ulkomaalaisia 7 %.

CNESS
Tampere University´s research platform on
Climate Neutral Energy Systems and Society

The CNESS platform

(https://research.tuni.fi/cness/)

• Combines the potential and expertise of nine research
teams from several engineering, natural science and
social science disciplines on the campuses in the City
Centre and Hervanta
• Focus on five interrelated research areas: electrification
of energy systems, hard-to-electrify areas, societal
implications of the energy transition, value creation and
energy transition, and energy policy
• The interdisciplinary character allows CNESS to overcome
limitations of individual disciplines in addressing climate
change and energy-related challenges
• CNESS seeks to liaise with partners and stakeholders

Lead PI: prof. Pami Aalto, pami.aalto@tuni.fi
Coordinator: Carl Muth, carl.muth@tuni.fi

CNESS goals

(https://research.tuni.fi/cness/)

• To establish electrification as a globally visible key area
in the study of energy systems, including transport, built
environment and industry
• To enable and support interdisciplinary combinations in
these fields not much seen so far nationally or globally
• To establish a visible presence for collaboration and cocreation with stakeholders in the industry, the public
sector and civil society
• To nurture new researcher generations, promote
diversity in the field and expose different researcher
cohorts to interdisciplinary work

Lead PI: prof. Pami Aalto, pami.aalto@tuni.fi
Coordinator: Carl Muth, carl.muth@tuni.fi

SENECC
Smart Energy Systems Competence
Center

SENECC - Smart Energy Systems Competence Center
Tampereen yliopiston ja VTT yhteistyöhön perustuva osaamiskeskus ja verkosto,
joka linkittää toimijoita Pirkanmaan alueella ja laajemminkin Suomessa
‒ Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kansallisessa ja kansainvälisessä kentässä
‒ Strategisempi ote tutkimus- ja kehitysavauksiin
‒ Lisää tehokkuutta tutkimusympäristöjen hyödyntämiseen yhdessä
‒ Paikallisen osaamisen kehittäminen
‒ Dynaaminen uuden ajan ekosysteemi

• Tulevaisuuden
energiajärjestelmä on
joustava ja dynaaminen
• Digitalisaatio ja uudet
teknologiat mahdollistavat
uusia ratkaisuja
• Yhteentoimivuus on suuri
haaste
• Rajapinnat eri tasojen välillä
keskeisessä asemassa

SENECC

New open tenure position
in the unit of Electrical Engineering
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor)
in the unit of Electrical Engineering in the field of Energy Storage Systems
Tenure track (-tutkija, -professori tai professori) tehtävä Sähkötekniikan
yksikössä sähköenergian varastoinnin alueella
• https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=3&jid=1249

Changes in energy business environment
• Challenges of climate change and actions to mitigate it
• Changes in electrical energy system
̶ Intermittent renewable energy production
̶ Demand response and energy storages
̶ Electrification of heating and transportation
̶ Increasing dependence of uninterrupted electricity supply
̶ Value is moving from energy to power and flexibility markets
• Digitalization
̶ Internet of Things, Edge and cloud computing, Digital twins
̶ Privacy and Cyber Security
̶ Information integration and coordination of decision-making
• Consumer / Producer / Provider
 Prosumer and active customer  Energy communities
• End-user and information oriented new ecosystems
̶ Aggregation of small-scale flexibility
̶ New kind of energy and flexibility alliances and trading
̶ Energy communities

Smart grid as a
multidisciplinary question

Prosumer Centric Energy Communities
- towards Energy Ecosystem (ProCemPlus)
• Business Finlandin Co-Innovation projekti
‒ aikataulu 1.3.2019 – 30.9.2021
‒ julkinen tutkimushanke 1,45 M€
‒ konsortiossa 11 yritystä

Työpaketit

• Projektin toteutuksesta vastaa
Tampereen yliopiston (TAU), VTT:n
ja Tampereen ammattikorkeakoulun
tutkimusryhmät
‒ Sähkötekniikka (prof. Pertti
Järventausta, prof. Sami Repo)
‒ Tietotekniikka (prof. Kari Systä)
‒ Automaatio ja hydrauliikka (prof. Matti Vilkko)
‒ Tuotantotalous ja tietojohtaminen (prof. Saku Mäkinen)
‒ VTT (tutkimusprof. Kari Mäki ja DI Antti Keski-Koukkari)
‒ TAMK / talotekniikka (yliopettaja Pirkko Harsia)
• Verkkosivut: http://www.senecc.fi/projects/procemplus

Energiaekosysteemi
Yhtenäiset platformit,
palvelut, prosessit

Yksittäisiä
energiayhteisöjä

ProCemPlus – tulokset ja loppuraportti
• Loppuraportin yleisesittely
‒ Tiivistelmä: Yhteenveto keskeisistä tuloksista
‒ Lainsäädäntöön ja säädöksiin liittyvä erityissanasto
‒ Johdanto - Tausta, Tavoitteet, Pilottikohteet, Julkaisulista
‒ Eri tutkimusteemoihin liittyvät luvut
‒ Yhteenvetona jatkotutkimustarpeita ja käytännön ratkaisujen yleistymistä tukevia
toimenpiteitä
• Projektin loppuraportti löytyy verkkosivulta osoitteesta:
https://www.senecc.fi/projects/procemplus

ProCemPlus – Pilottikohteet
• Keskeisiä teknisiin ratkaisuihin liittyviä pilottikohteita ovat olleet
‒ Tampereen yliopiston Kampusareena (https://sykoy.fi/en/blog/2021/03/26/kampusareenabuilding-at-tampere-university-won-the-breeam-in-use-award/)
‒ Lempäälän Energia Oy:n LEMENE-energiayhteisö:
(http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html)
‒ Ylöjärven Huurre Areena
• Laajemmin myös muihin kysymyksiin (asiakkaat, liiketoimintamallit, regulaation, energiayhteisön
muodostaminen jne.) liittyviä kohteita ovat olleet mm.
‒ Ilokkaanpuisto
‒ As Oy Amurinportti
‒ Torppala
‒ Särkänniemi
‒ Hiedanranta

Sähkömarkkinadirektiivi (EU) 2019/944
Artikla 2
• ’kansalaisten energiayhteisöllä’ tarkoitetaan oikeushenkilöä,
a) joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa tosiasiallista
määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä,
paikallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä yrityksiä;
b)jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön,
talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen
tai alueille, joilla se toimii; ja
c) joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin
olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, aggregointia, energian
varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen latauspalveluja tai
voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen
Artikla 16
• Vapaaehtoisuus ja mahdollisuus erota
• Loppukäyttäjän oikeuksien säilyminen energiayhteisössä

Energiayhteisöjen rooli sähköjärjestelmässä
• Sähkömarkkinadirektiivissä (EU) 2019/944 yhtenä keskeisenä ajatuksena on asiakkaan roolin
korostaminen.
• Yhteiskunnan näkökulmasta keskeisen infrastruktuurin toimintaan liittyvä liiketoiminta tulee
olla kaikkien toimijoiden osalta kestävällä pohjalla sisältäen myös asiakkaat sekä uutena EU:n
Sähkömarkkinadirektiivin määrittelemänä energiajärjestelmän oikeudellisena toimijana
energiayhteisöt, jotka tulee integroida osaksi koko energiajärjestelmää siten, että siinä
huomioidaan
‒ täysimääräisesti uusiutuvan energian mahdollistuminen
‒ energiajärjestelmän tarvitsemat joustot
‒ kokonaisjärjestelmän resurssitehokkuus
‒ sektori-integraation mahdollistaminen
‒ globaalin vientiliiketoiminnan vaatima teknologiakehitys.
• energiayhteisöt yleistyvät maailmanlaajuisesti ja ovat uusi markkina-alue monelle
suomalaiselle teknologia- ja palvelutoimijalle.

Energiayhteisöjen luokittelua

Sähkömarkkinalaki
71 § (9.8.2013/588)

Valtioneuvoston asetus
sähköntoimitusten
selvityksestä ja
mittauksesta,
12.8.2021/767

Sähkömarkkinalaki
13 § (15.7.2021/730)
+ eduskunnan
lausuma
jatkovalmistelusta

Sähkömarkkinalaki
11 § (9.8.2013/588)

Energiayhteisöihin liittyvän
lainsäädäntötyön jatko
• Eduskunnan lausuma (EV 109/2021 vp) osana Sähkömarkkinalain päivitystä 23.6.2021:
‒ ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää vaalikauden loppuun mennessä
laajapohjaiseen valmisteluun ja kattavaan vaikutusarviointiin perustuen erillisiä linjoja
koskevan sääntelyn muutostarpeet energiayhteisöjen toiminnan mahdollistamiseksi
tarkoituksenmukaisena osana energiajärjestelmää.”
• Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu, 2022:1:
‒ Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163767
‒ Selvityksen suosituksena ”…ehdotetaan energia-alan sääntelyn
hiekkalaatikon valmistelun käynnistämistä. Tässä voitaisiin
toteuttaa hajautettujen energiayhteisöjen kokeiluja.”

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö

Hyvityslaskenta
+ oman tuotannon hyödyntäminen kiinteistösähkön lisäksi
huoneistoissa
‒ jäykkä, perustuen ennakkoon ilmoitettavaan
jakosuhteeseen ja jälkeenpäin tapahtuvaan laskentaan
‒ ei mahdollista ns.naapurihyvitystä tai joustojen tarjontaa
‒ ei tue sektori-integraatiota

Takamittarointi
+ mahdollistaa dynaamisen ja reaaliaikaisen tehon hallinnan
ja joustojen tarjonnan
+ sektori-integraation hyödyntäminen (lämpö, sähkö,
autopaikat ja -lataus, vesimittaus…)
+ kustannustehokkuus
‒ edellyttää palveluoperaattorin
+ uutta liiketoimintaa palveluoperaattorille

Kiinteistörajan ylittävä energiayhteisö

• Sähkömarkkinalain (15.7.2021 hyväksytty päivitys) mukaan luvanvaraisen sähköverkkotoiminnan ulkopuolelle jää
erillisen linjan kautta tapahtuva sähkönjakelu, jos jaeltava sähkö on tuotettu pienimuotoisessa sähköntuotannossa
̶ SML 3§, 14 kohta: pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan voimalaitosta tai usean voimalaitoksen
muodostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria
• edellytyksenä on, että erillinen linja ei muodosta sähkönkäyttöpaikkojen liittymisjohtojen kanssa rengasyhteyttä
sähköverkkoon tai sähköverkkojen välille.
• toiminta muuttuu luvanvaraiseksi sähköverkkotoiminnaksi, jos erillinen linja yhdistäisi vähintään kaksi
jakeluverkkoon liitettyä käyttöpaikkaa toisiinsa.

Virtuaalinen energiayhteisö
Paikallinen virtuaalinen energiayhteisö

20/0,4 kV muuntaja

Yhteisön rajapinta

Yhteinen mittauspiste

Yhteinen energiavarasto
Käyttöpaikka 3
Käyttöpaikka 2

Yhteinen
tuotantoyksikkö

~
Käyttöpaikka 1

Maantieteellisesti hajautettu virtuaalinen energiayhteisö

Sektorikytkennät energiayhteisöissä
• Sähkö ja lämpö
‒ sähköenergiayhteisön paikalliset lämmitysratkaisut
• Sähkö ja liikenne
‒ sähköauton lataus osana kerrostalon energiayhteisöä
• Energiaratkaisujen (sähkö, lämpö, jäähdytys, liikenne) kokonaisvaltainen tarkastelu myös
energiayhteisöjen tapauksessa
• Huomioitava myös muut näkökulmat kuin energia
‒ esim. vesimittaukset, jolloin sama toimija voisi hoitaa kaikkien toimintojen mittaroinnin
ja laskutuksen, tämä toimija voi olla isännöitsijä tai joku uusi toimija
• Haasteena
‒ Eri sektorien liiketoimintaympäristöjen erot
‒ Eri sektorien erilainen regulaatio

Jatkotutkimustarpeita ja käytännön ratkaisujen
yleistymistä tukevia toimenpiteitä (taulukko 8.1)
Energiayhteisöjen toimintamallit
 Hyvityslaskentamallin (1A) sekä takamittaroidun energiayhteisöratkaisun (1B) käytännön
kokemuksia tulisi kerätä ja analysoida niiden haasteita ja hankinnassa olevia pullonkauloja, sekä
erilaisten kotitalouksien mielipiteitä järjestelmästä.
 Uusien ympäristöystävällisten asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelua varten pitäisi tutkia, mitä
hyötyjä/haittoja eri energiaverkkojärjestelmien väliset erilaiset omistajuus- ja yhteistoimintamallit
tuottaisivat esim. sektorikytkennän edistämiseksi.
 Kehitettyjen arvonjakomallien pilotointi ja arvonjakomallin vaikutukset energiayhteisön yksittäisen
jäsenen päätöksentekoon sekä energiayhteisön tuottamaan arvoon.
 Energiayhteisötyyppien, funktioiden ja sidosryhmien monimuotoisuuden vuoksi palveluntarjoajat
ovat keskeisessä asemassa helpottamassa asiakkaan päätöksentekoa. Palveluntarjoajien
toimintamallit ja niiden tarvitsemat resurssit ovat keskeisessä roolissa jatkossa myös tutkimuksen
osalta.
 Energiayhteisöjen yhteiskehittämisen prosesseja pitäisi kehittää ja niissä ottaa paremmin eri
osapuolien osaaminen ja tarpeet paremmin huomioon.
Lainsäädäntö ja yleiset ohjeistukset
 Sektori-integraation osalta tulisi kartoittaa eri sektoreiden lainsäädännössä olevat ristiriitaisuudet ja
edistää kokonaisvaltaisia ratkaisuja mahdollistavaa lainsäädäntöä.
 Sääntelyn pohjaksi tulisi luoda yhteinen termien määrittely sekä tarkentaa niiden käyttöä.
 Lainsäädäntöä tulisi laajentaa siten, että se mahdollistaa sähkömarkkinadirektiivin tunnistamat
erilaiset energiayhteisöratkaisut sisältäen mm. erillisiin linjoihin pohjatuvat verkolliset
energiayhteisöt sekä paikallisesti että maantieteellisesti hajautetut virtuaaliset energiayhteisöt.
 Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten ja laskennan uudistamisen yhteydessä tulee
laskentarajoja tarkentaa niin, että ne myös tukevat paikallisen, uusiutuvan energian tuotantoa ja
käyttöä tarkoituksenmukaisesti.
 Energiayhteisöjen sähköverkkoihin liittyviä sähköturvallisuusnäkökulmia tulee kartoittaa sekä luoda
alalle uusia ohjeita ja malleja. Vastuuhenkilöiden määrittelyjä tulee uudistaa
sähköturvallisuuslainsäädännössä.
 Rakennusten älykkyysindikaattorin (SRI) roolia energiayhteisöjen toteutumisen edistäjänä tulee
selvittää.

Energiayhteisöihin varautuminen kiinteistöjen teknisissä ratkaisuissa
 Tarvitaan tiedon keräämisen ja erityisesti jakamisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat tarvittavat
jouston toteutuksen, optimoinnit sekä tulojen ja kustannusten jakamisen. Ratkaisun pitää taata
käyttäjien yksityisyys mutta samalla mahdollistaa erilaiset yhteisöjä tukevat liiketoiminta ratkaisut.
 Saarekekäyttöratkaisuihin liittyvät tekniset kysymykset verkon hallinnan ja suojauksen osalta ja
kaupalliset kysymykset taseenhallinnan ja joustopalveluiden tuottamisen suhteen.
 Piensähköverkon kustannusten tutkiminen rinnan käytössä jakeluverkon kanssa ja saarekkeena:
millainen kustannusrakenne-ero syntyy, jos piensähköverkkoa halutaan käyttää saarekkeena
verrattuna jatkuvaan käyttöön yleisen verkon rinnalla .
 Käytännön toteutuksiin sekä uudis- että perusparannuskohteissa tarvitaan ohjeistuksia, malleja
kaikille toimijatahoille tavoiteasettelusta käyttöönottoon. Tyypillisiin kohteisiin tulee kehittää
tuotteistettuja ratkaisuja.
 Uusien omatuotanto- ja energiavarastointijärjestelmien sekä latausympäristöjen tilavaatimuksia
tulee kehittää tutkimuksiin perustuen. Niihin liittyvää ohjeistusta tulee laatia.
 Energiayhteisöihin varautumisen kustannusvaikutuksia tarvitaan päätöksenteon pohjaksi.
 Täysin verkkosuuntaajiin perustuvan mikroverkon simulointi ja pilotointi.
 Prosumereiden ja energiaresurssien horisontaalinen ja tietoturvallinen tiedonvaihto ja
automaatioratkaisu energianhallinnan ja joustojen toteuttamiseksi
Energiayhteisöjen vuorovaikutukset muiden sähkömarkkinaosapuolien kanssa
 Erilaisten energiayhteisöjen ja muiden sähkömarkkinaosapuolien vuorovaikutuksiin ja
koordinaatiomekanismeihin liittyvien laajempien käyttötapausten simulointi ja energiayhteisöjen
toiminnallisuuksille muodostuvan arvon analysointi.
 Hajautetun automaatioarkkitehtuurin kehittäminen horisontaalisen tiedonvaihdon ja koordinaation
toteuttamiseksi laajamittaisen jouston hyödyntämiseksi kaikkien markkinaosapuolten osalta
 Verkkopalvelumaksurakenteiden kehittäminen erilaisille energiayhteisötyypeille sekä niiden
laskentamenetelmien kehittämiseen liittyvät tarkemmat kysymykset, kuten energiayhteisöjen
vaikutukset jakeluverkonhaltijan kustannusten jakautumiseen eri asiakasryhmille ja energiayhteisön
sisäisten siirtojen käsittely verkkopalvelumaksujen näkökulmasta katsottuna.
Energiayhteisötoiminnallisuuksien kehittäminen pilottikohteissa
 ”Regulatory sandbox” toimintamallin kehittäminen uusien toiminnallisuuksien pilotoinnin
tukemiseksi.
 Data-alustojen ja datan hyödyntäminen rakennusten ja verkkojen simuloinneissa sekä mikroverkon
mittausten ja hallinnan kehityksessä.
 Kerätyn datan jakaminen tutkimuskäyttöön.

ProcemPlus
Seminaari 27.1.2022

Energiayhteisöihin liittyviä
säädösnäkökulmia
yliopettaja Pirkko

Harsia/TAMK Talotekniikka

Monia ohjaavia näkökulmia
Sähkönjakelu
Sähkömarkkinat

Rakentamisen
ohjaus
Energiatehokkuustavoitteet

Sähköturvallisuus

Mittaroinnit

Vastuuhenkilöt
Tilaturvallisuus

Tekniset
vaatimukset/ohjeet

Tarkastelurajat
Termit, määritelmät

P Harsia/TAMK
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Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus
SML 588/2013
• Luvanvaraista ei ole:
1. kiinteistön tai sitä vastaavan
kiinteistöryhmän sisäinen
sähköntoimitus
2. pienimuotinen sähköntuotanto
erillisen linjan kautta.

Kiinteistöryhmässä
useita omistajia

P Harsia/TAMK

Halkominen tai
lohkominen =>
uusia kiinteistöjä

27.1.2022 | 3

Paikallinen energiayhteisö
VNa 767/2021 3§, kohta 7
” jäsenten tai osakkaiden
sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat
samalla kiinteistöllä tai sitä
vastaavalla kiinteistöryhmällä ja on
liitetty jakeluverkonhaltijan
jakeluverkkoon samalla liittymällä”
” sähköntuotantolaitteisto ja
energiavarasto kuuluvat 7 kohdassa
tarkoitettuun liittymään.”

P Harsia/TAMK

=/~

=/~

+
-

27.1.2022 | 4

Sähkö: Liittymä, liittymispiste

Kiinteistön
tontinraja
=/~

• Liittymän kokoa (”liittymän liittymisteho”) tai
pääsulakkeita (”laitteiston suojalaitteena toimiva
ylivirtasuoja”) käytetty määritteenä säädöksissä, ei
sähkölaitteiston kokoa
• Käytönjohtajavelvoite
• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset
• Liittymä asuinkiinteistössä
=> ei määräaikaistarkastusvelvoitetta omatuotantolaitteistolle

• Jakelu- ja kiinteistöverkon rajat, vastuut ja velvoitteet
• Saman omistajan kiinteistöryhmän verkko on kiinteistöverkkoa
• Useita omistajia => jakeluverkko
• Eroja mm. määräaikaistarkastuksissa

P Harsia/TAMK

=/~

PK/
MK
Ostoraja
Verkon
omistusraja

Liittymispiste
vai
liittymiskohta?

Missä on määritelty
”liittymä”?
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Energiatehokkuusvaatimukset
• Asetetaan rakennuksen ”sisäpuoliselle”
standardikäytölle, ei kiinteistölle tai
kiinteistöryhmälle
• Ostoraja
• Mikä on omatuotantoa?
• Mikä on ostoenergiaa?
• Entä mikä verkkoon siirrettyä?
• Varastointi ET-laskennassa
• Vesivaraaja mukana, sähkövarasto ei?
• Energiamuotokertoimet
• Sähkö 1,2
• Kauko- tai aluelämpö 0,5

P Harsia/TAMK
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Paikallinen
sähköntuotantojärjestelmän
määritelmä?

G

• YM asetus 718/ 27.10.2020 määritelmä:
• Rakennukseen tai kiinteistölle, jolla rakennus
sijaitsee, asennettua järjestelmää, joka on
suunniteltu paikalla tapahtuvaan
sähköntuotantoon ja joka on liitetty
rakennukseen ja sen sähkölaitteistoihin.
Vastuuhenkilövaatimukset (omatuotanto,
automaatio) ei koske kiinteistön ulkopuolista
laitteistoja tai usean kiinteistön yhteisiä
laitteistoja?
Kiinteistöryhmän sisäinen verkko

P Harsia/TAMK
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Mittaroinnit
•Vesi huoneistokohtaisesti
(loppukäyttäjä)
•Lämmitys
kiinteistökohtaisesti
(loppuasiakas)
•Sähkö ?
• Loppuasiakas -määrittely

P Harsia/TAMK
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Yleisiä huomioita
• Uudet energiayhteisösääntelyt tehty
sähkömarkkinanäkökulmasta
• Termien määrittelyissä eroavaisuuksia, epäselvyyksiä
ja epäjohdinmukaisuuksia
• Sähköverkon perinteisesti puumainen rakenne on
ohjannut ajattelua
• Rakennus- / kiinteistö-/ kiinteistöryhmä-/tonttikohtaiset
vaatimukset?

P Harsia/TAMK
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Yhteenvetona
• Sektori-integraatio ?
•Sähköturvallisuuslaki
•Energiatehokkuusmäärittelyt
•…
• Rakentamisen sääntely lähtee rakennus- ei kiinteistönäkökulmasta
• Kiinteistöjen jakamisen vaikutukset?
• Energiatehokkuus

• Energiayhteisön tarkastelu lämmön tai sähkön näkökulmista?
Erillisjulkaisu: Paikallisen energiayhteisön sähkötekninen
toteutus. https://urn.fi/URN:ISBN:978‐952‐03‐2154‐3
P Harsia/TAMK

27.1.2022 | 10

Energiayhteisöjen muodostaminen ja liiketoimintamallit
27.1.2022 ProCemPlus-loppuseminaari

Väitöskirjatutkija Jussi Valta, prof. Saku Mäkinen
Tuotantotalous, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Taloyhtiöiden energiayhteisöt
tyypit 1A,1B

Juuso Pusan diplomityö: Isännöitsijät ja taloyhtiöiden puheenjohtajat (n=8+9)
Essi Salorannan diplomityö: Asukkaat (n= 253)
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Joka neljännes harkitsee hankkivansa
aurinkosähköjärjestelmän seuraavan
viiden vuoden sisällä

Omakotitaloissa ollaan valmiita hankkimaan
järjestelmiä lyhyemmällä aikajänteellä kuin
kerros-, rivi- ja paritaloissa

Millä ajanjaksolla tulet todennäköisesti
hankkimaan aurinkosähköjärjestelmän?
Millä ajanjaksolla tulet todennäköisesti
hankkimaan aurinkosähköjärjestelmän?
| 2

Kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa

Minulla on riittävästi tietoa aurinkosähköjärjestelmistä,
jotta voisin tehdä päätöksen sen hankinnasta.

Reilut puolet vastaajista tietää mistä
luotettavaa tietoa voi löytää

Tiedän, mistä voin saada luotettavaa tietoa liittyen
aurinkosähköjärjestelmiin.

28.1.2022
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Kuluttajat pitävät tärkeinä sähkön hinnan nousulta suojautumista,
luonnonvarojen säästämistä ja paikallista energiatuotantoa

28.1.2022
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Isännöitsijät ja taloyhtiöiden puheenjohtajat ovat riskitietoisia ja
tarvitsevat lisätietoa energiayhteisöistä.

”Minulla on semmoinen tapa ollut isännöitsijänä, että olen
yrittänyt sanoa ihmisille, että jos teillä on toimiva järjestelmä,
niin älkää suinpäin rynnätkö sinne uusiin järjestelmiin. Et
sitten, jos sinulla on sellainen tilanne, että tiedetään että se
järjestelmä alkaa olemaan teknisen käyttöikänsä päässä, niin
sitten sen investoinnin kannattavuus tulee myöskin sieltä ja
kannattavuus paranee sillä, että jos se joka tapauksessa vaatii
sen investoinnin.”
- isännöitsijä A
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Taloyhtiötä laajemmat energiayhteisöt
Ovatko ne mahdollisia Suomessa ja mitä energiayhteisötyyppiä ne edustaisivat?
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Eurooppalaisia esimerkkejä naapurusto-tason yhteisöistä

Sveitsi  “ZEV”:
• Takamittaroitu yhtenäinen
Kortteli tmv. yhtenäinen alue (1B)
• Huom. Sveitsi ei EU-jäsen

Ranska  “Autoconsommation collective”:
• Toimii julkisen verkon yli (3A).
• Jäsenet 2km säteellä voivat olla mukana

Italia “Comunità energetiche”:
• Toimii julkisen verkon yli (3A).
• Jäsenet samassa pienjänniteverkossa voivat
olla mukana.

Lähteet kuville:
Müller, L., Musiolik, J., 2020. D3.2: Report on the findings on the diversity, processes and contributions of SIE-fields and their SIE-initiatives in six countries.
https://coherence-energies.fr/une-operation-dautoconsommation-collective-etendue-boucle-locale-denergie-a-perenchies/
https://www.interregeurope.eu/potent/news/news-article/12270/energy-communities-ready-steady-go/
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Energiayhteisön perustamisen alkuvaihe
•

Mistä energiayhteisöideat lähtevät liikkeelle?
 Ajurit

•

Miten energiayhteisöä perustellaan ja lähdetään suunnittelemaan?
 Visio

•

Mitä olennaisia kysymyksiä suunnittelussa esiintyy?
 Suunnittelu

• 3 casea, 12 haastattelua (~1h/hlö), media, sidosryhmien julkaisut, työpajat
| 8

Torppalan ekokylä

Kalajoki Smart Grid

• Maanomistajien halu välttää ”tavallinen
kaavoittaminen” ja suojella luontoarvoja.
Ajuri

Visio

Ajuri

• Alueellinen joutsenmerkki
• Paikallinen energiayhteisö
• Merilämmön käyttäminen

• Alueen ideasuunnitelma tehty, kiinteistöjako
selvittämättä.
• Lähtötiedot operaattorin ja huollon
kilpailuttamiseen laadittava.
Toteutuksen • Asukkaan osallistaminen: Kiinnostuneiden
suunnnittelu Facebook-ryhmä perustettu, osuuskunta tai
asukasyhdistys muodostettava.

Visio

• Kaupungin halu saada kilpailuetua ja luoda
työpaikkoja tarjoamalla edullista energiaa.
• Kaupungin ja tuulivoimainvestoijan halu luoda
hyväksyttävyyttä paikalliselle tuulivoimalle

• Hiilineutraali yrityspuisto.
75,6 MW tuulivoimaa, 10MW solar, 5MWh
akku. Vedyn tuotanto (?)
• Kokeilualusta älverkkoratkaisuille esim.
tekoälyn kautta.

• Kumppanien omat investoinnit rakenteilla.
• Ankkuri-investoija tarvitaan (datakeskukset,
kasvihuoneet).
Toteutuksen • Lupa-asiat suljetun verkon suhteen.
suunnnittelu • Organisaatiorakenne ja -omistajuus.

Hiedanranta

• Kaupungin kestävyystavoitteet uudelle asuinalueelle
Ajuri

Visio

Toteutuksen
suunnnittelu

• BREEAM-sertifikaatti, hiilinielualue.
• Teknologian kokeilualusta (aurinkoenergia,
varastointi, kaksisuuntainen energiaverkko, alueen
sisäinen energiamarkkina).
• Kehitysprojektit (EKAT ja RECO)

• Tontinluovutusehdot ja rakentamistapaohjeet.
• Vaihtoehdot energiaoperaattorin vastuualueista
• Palveluyhtiö, energiayhtiö, energiayhteisö
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Yhteenvetoa
• Taloyhtiömallille näyttää löytyvän kysyntää, mutta asiakkaat heikosti tietoisia
hyvityslaskentamallista ja sen eduista.
• Avoimia kysymyksiä taloyhtiötä laajemman energiayhteisön perustamisvaiheessa:
•
•
•
•

Energiayhteisön operaattorin vastuiden määrittely
Eri energiaverkkojen ja tuotannon omistajuus ja integrointi
Yhteisön jäsenten houkuttelemisen ja osallistamisen tavat
Monitulkintaisuus lainsäädännöstä ja sen kehityksestä hidastaa uusien toimijoiden tuloa toimialalle.
• Tonttien laajentaminen energiayhteisöjä varten perusteltavissa kaavoituksessa?
• Suljetun jakeluverkon saamisen vaatimukset?
 Alueellinen tariffi energiayhteisölle jatkotarkastelun arvoinen
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Mitä hyötyä
energiayhteisöistä
on minulle?

Verkkoyhtiö, sähkönmyyjä,
aggregaattori,…

Mikä malli ja toiminnot
sopisivat tähän caseen
parhaiten?

Loppukäyttäjä, yhteisön
perustaja




Teknologiantoimittajat ja
palveluntarjoajat

Miten tästä tehtäisiin
yhtenäinen
kokonaisuus?



Standardit, protokollat
Systeemiarkkitehtuuri: keskitetty vs.
hajautettu
DSO:n tarpeet alueella?

Teknologia

Talous

Tekninen
ympäristö

Ympä ristö
-miksi ja
mitä?

Suunnittelu

Vastuut
-kuka?

Kontrollointi

Koordinointi
-miten?

Institutionaalinen
ympäristö





Markk inat ja regulaatio. Esim.
omatuotannon k ulutuksen verottomuus,
DSO:n oikeudet,...
Poliittiset tavoitteet
Onko pää toiminen vastuuhenki lö?
Mitä ongelmaa hanke ratkaisee?



Keskitetty vs. hajautettu
energia ntuotanto ja verkko. Mikä on
energia n kysyntä ja onko alueella tila a?
Omavaraisuuden aste
Kustannustehokkuu s
 Tuotannon ja siirron kapasitee tti
 Verkkojen kaks isuuntaisuus
 Joustopotentiaalit
 Sektori-integraatio (lämpö, sä hköautot)






Operaatiot, monitorointi, huolto ja
yllä pito
Rakennusautomaa tiojärjestelmien
yhteensopivuus




Hallinto





Organisointi

Kiinteistörajat ja kiinteistöjen omistajuus.
Energia resurssien omistajuus ja vastuut
yllä pidosta ja toimivuudesta.
Ra hoitusmalli ja tariffit
Energia yhteisön yhtiömuoto ja
päätöksenteko
Insentiivit eri sidosryhmille




Sopimukset ja transaktiot
L iiketoimintamallit ja funktiot. Mille
energiamarkkinoille osallistuta an?
Tiedonvälitys, kommunikointi

Miten hommassa
edettäisiin?
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Value Sharing in Energy Communities
• Energy community is an entity formed by prosumers with the purpose to generate
social, environmental, and financial benefits
• Energy community is non-commercial, formed by voluntary participation of
members, and its achieved revenue must be used to provide services/benefits to the
members
• To share the acheived revenue (by sharing electricity inside energy communities and
providing services to other stakeholders) between members, a suitable value sharing
mechanism is necessary
‒ Fair
‒ Stabilizing
‒ Understandable
‒ Computational feasible
‒ Able to incentivize individual members to act in a way
that benefits the whole energy community

Value Sharing in Energy Communities
• The literature includes variety of value sharing mechanisms
Fairness
Equal share
Production
capacity share
Consumption
based allocation
Marginal
allocation
Shapley value
based allocation

Worst-case excess
minimization

Stability

Very simple

Incentives for
smart control
Weak

Computational
requirements
Simple and fast to calculate

Very simple

Very weak

Simple and fast to calculate

Very simple

Very weak

Simple and fast to calculate

Unstable
in Intermediate
many cases

Relatively high

Relatively
calculate

Unstable
in Complex
many cases

Relatively high

Complexity of calculations
is intermediate

Stable

Relatively high

Computationally
demanding

All members get the same benefit regardless of how they Unstable
affect the total costs of the EC and their additional
investments
Producer members get all the benefit. This takes into Unstable
account the investments on production units but not the
effect on EC total costs
Consumer members get all the benefit. This does not take Unstable
into account the effect on EC total costs or investments
Benefit is divided between members based on the
marginal contribution of each member to the community.
This takes into account the direct effect on total EC costs
but not the investments
Usually considered the most fair method since it gives each
member a share of the whole value that is proportional to
the average of all his marginal contributions to all possible
coalitions. This takes into account the direct effect on EC
total costs but not the investments
The highest benefits go to members with high production
and consumption and, hence, takes somehow into account
the total EC costs and possibly also investments

Understandability

Complex

simple

to

Value Sharing in Energy Communities
• The method is originally based on the following expression
Sharing values in a way that no set of members can leave the
community to increase their payoff
• This can be mathematically formulated as
• Which is very simple and complex at the same time
Prosumers in energy community

Number of possible sets

10

1.024

20

1.048.576

30

1.073.741.824

40

1.099.511.627.776

• The huge number of sets causes difficulty in understanding and computation

Value Sharing in Energy Communities
• The focus is on reducing the number of expressions without affecting the solution
Simulation results
In a hypotetical EC with 6 prosumers, 64 expressions are reduced to 2
expressions
In an EC with 24 members, 16.777.216 expressions are reduced to 0
(9 cases) to 65,536 (1 case) expressions (in 9 cases, there is a unique
sharing mechanism which is directly achieved using the properties)

• Publications
‒ Coalitional Game Theory based Value Sharing in Energy
Communities, IEEE Access journal
‒ Comparing Value Sharing Methods for Different Types of
Energy Communities, ISGT Europe 2021 Conference
‒ Modified Worst-Case Excess Minimization for Value Sharing in
Energy Communities, submitted to PESGRE 2022 Conference
‒ Value Creation and Sharing Methods in Household Energy
Communities, submitted to PESGRE 2022 Conference
‒ Stabilizing Value Sharing Mechanisms in Energy Communities,
revising according to comments received from IEEE Access
journal

ProCemPlus
Electricity Distribution Network Service
Charges
MSc (Tech) Kimmo Lummi
kimmo.lummi@tuni.fi
Tampere University
27.1.2022
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Viewpoints
• Different aspects were investigated regarding electricity network
service charges
o Focus was on energy communities (ECs) operating over the public distribution grid
o Directive (EU) 2019/944  ECs should contribute to the overall cost sharing of the
system in an adequate and balanced way

• Key question: Are the present pricing schemes suitable for different
types of ECs?
• Application possibilities of present ’power tariffs’ in the case of ECs
• Calculation methods, i.e., how tariffs are determined
o Ensuring that network service charges are proportionate calls for well-founded and
sustainable calculation methods
o New emerging customer types affect the cost allocation between different
customers
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Results and conclusions
• Discussion can be found in the final report (4.4.)
o Lummi, K., Järventausta, P., Kulmala, A., “Aspects of development needs for
distribution network tariffs in the case of energy communities as new emerging user
types”, The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
(CIRED 2021), 20-23 Sept. 2021, Online
1. Cost allocation between customers including ECs
2. Possible needs for different pricing schemes suitable for different types of ECs

• Present tariffs of larger customers used by the DSOs might not be
suitable for different EC types as such
• The calculation methods in tariff design should be investigated (Tariff
system includes present and emerging customers)
• It seems that different aspects of distribution network tariff design in
the case of ECs has not been researched thoroughly
• Clear future research needs were recognized
• DSO-EC pricing and the internal pricing schemes inside the EC interface
28.1.2022 | 3

Resilient Smart City Solutions
Ecosystem, RECO
Transition Arena of the Built Environment
ProCemPlus result seminar 27.1.2022
Yrjö Majanne

Outline
•SENECC co-operation
•RECO project
•Built Environment Workshop
•Some Results
•Next Steps

28.1.2022 | 2

SENECC co-operation
•Energy & Automation & ICT related co-operation
• Smart and sustainable solutions for built environment
•Local energy production
•Smart buildings
•Innovation systems
•Energy Communities

•TAU – VTT – Tampere city
• 4D Energy vision for Hiedanranta
• RECO

28.1.2022 | 3

Resilient Smart City Solutions Ecosystem,
RECO
• Funded by The ministry of Economic Affairs and Employment of
Finland
• Ecosystem funding 2021 – 2027

• Main themes (separate projects)
• Sustainable Industry X (Business Tampere)
• Buildings, Energy and Infrastructure (City of Tampere)
• Digital healthcare solutions (Business Tampere)

• The focus area 2021 – 2023 for RECO: Buildings, Energy and
Infrastructure in Hiedanranta, Tampere
• Budget 2021: 250 000 €
• including VTT 30 000 € and TUNI 40 000 €.
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Resilient Smart City Solutions Ecosystem,
RECO
•Project plan 6.2021 – 2.2022
1. Forming common understanding, roles and goals for the ecosystem:
Transition arena –method. Tampere University
2. Choosing and further developing a structured process for scaling up
innovation. VTT Oy
3. Facilitating a Challenge Competition for Resilient Smart City
Solutions. City of Tampere
4. Developing ecosystem services and funding. City of Tampere
28.1.2022 | 5

Transition Arena Method
• Transition arena is a workshop
method for management of systemic
transition.
• It is a series of workshop
interactions, in which a selected
group of frontrunner actors
developed future transition pathways
based on a negotiated vision and
aims.
• http://murrosareena.fi
28.1.2022 | 6

RECO Workshops
Series of workshops

Realization of the RECO workshops

• First step is to define the goals of the
project (vision) and after that drivers,
barriers and uncertainties reaching the
goals.

1. Vision, transition goals, drivers, barriers,
uncertainties

• After the vision and background workshop
follows the transition workshops focusing
on the definition and analysis of the
transition paths leading to the destination

2. Building of transition paths (I)
3. Building of transition paths (II),
immediate operations needed to start
the transition process
4. Presentation of the results and
comments

28.1.2022 | 7

Circular economy & Sector
integration

Education, Competence

Energy efficient buildings

Automation & ICT

Sustainable energy solutions

Innovation and business

Themes and perspectives of the RECO
workshops
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Goals
•Definition of the vision of the ecosystem connected
with the urban and sustainable way of living such
that strengthening and reforming solutions of
sustainable urbanization in a co-operation with
different stakeholders
• City developers, companies, educational establishments,
research institutes, decision makers, legislators, other projects

•Find out the objective with the help of interviews,
workshops and wide expertise of stakeholders.
28.1.2022 | 9

Goals
• Founding of a research and business community integrating
energy-, construction, and automation & ICT sectors
• During next few years producing ambitious carbon negative
and scalable solutions for city districts such as Hiedanranta
• Ambitious co-operation with residents, companies and
communities
• Innovative Hiedanranta will be a development environment
and platform for co-operation of projects and
demonstrations of intelligent and sustainable urban
development
28.1.2022 | 10

Steps
•Collect the task force consisting of a wide set of
representatives from different interest groups.
•Definition of the goals suitable for the project plan.
•Finding drivers and barriers connected with the
transition
•Building up transition paths leading to the goals.
•Analysing the results and making clear steps how to
proceed to reach the goals.
28.1.2022 | 11

Realisation
• Four virtual workshops
• 14.10., 28.10., 18.11., 9.12.

• Invitations for 140 potential attendees
• City of Tampere 23 (governance 4, agencies 9, development projects 6,
companies 4)
• Ministries 6
• Financers 6
• Associations 6
• Similar projects 3
• Companies 63 (energy 21, construction 16, automation & ICT 26)
• Research & education organizations 33
28.1.2022 | 12

Assembly of the first workshop

Participation
• Workshop 1, 14.10.2021: 51 attendees
• Workshop 2, 28.10.2021: 41 attendees
• Workshop 3, 18.11.2021: 33 attendees
• Workshop 4, 09.12.2021: 35 attendees

28.1.2022 | 13

Some results, sustainable energy
Goals

Drivers

Barriers

• User-friendliness
• Renewable
• Sustainable
• Flexible
• Informative
• Open networks
• Resiliency
• Life cycle efficient

• Climate change
• Responsibility for
future
• Regulation
• Economic incentives
• Technology
development
• Environmental
consciousness
• New services

• Decentralized liability
• Lack of cooperation
practices
• Regulation
• Lack of know-how
• Long life cycle of
investments, path
dependency
• High investment
costs
28.1.2022 | 14

Some results, energy efficient buildings
Goals

Drivers

Barriers

• Intelligence, ease
• Life cycle perspective
• Customer centrism
• Data collection, open
interfaces
• Flexibility
• Energy efficiency
• Safety, healthy

• Regulation
• New services
• New technology
• Environmental goals
• Life cycle
management
• Energy efficiency
• Urban planning, land
use planning

• Lack of know-how
and willingness
• Cons vs. pros
(constructor –
resident)
• New area, no
standard solutions,
construction design,
ICT, …
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Some Results, Energy Communities
•Legislation is expected to change to allow more free
operation of enenrgy communities across real property
borders and decentralized over several DSOs.
•The role of energy community in the development of
Hiedanranta was not seen necessary, but it might
accelerate sector integration and improve the promotion
of sustainability
•Not clear yet who will be the members of the energy
community
28.1.2022 | 16

Some Results, Civic Participation
• In definition of goals and drivers, civic participation had high
importance
• In practice, in energy system design and construction design the
role of civic participation is very limited
• Possible other targets
• Housing specific conditions (temperature, lightning, air conditioning, …)
• Versatility, flats sold as raw space
• Planning of green spaces
• Internal solutions of own flat (materials, etc.)
• Group building
• Needs of sharing economy
28.1.2022 | 17

Transition Paths, Big Picture
Goals
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Transition paths worked in workshops

28.1.2022 | 19

Piloting, agile development towards
carbon neutral solutions
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Piloting, agile development towards
carbon neutral solutions
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Proposed Pilots and Development Projects
• All pilots should include a work package related with
competence needs, new learning paths, further training,
common operating models and solutions.
• Intelligent energy management, dynamic modeling of functions
• A map/3D based platform for sharing and visualizing energyrelated data and developing an energy strategy.
• Pilot house (company), which tracks the path of residents from
the purchase of an apartment to housing; how they begin to live
with a new type of energy system.
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Proposed Pilots and Development Projects
•Household demand response pilot
•Tampere carbon neutrality functions pilot. Concrete
activities and impact assessment of the entire property
mass
•A service design project that seeks solution options for
the energy operation model in concrete terms with those
who are now identified in the market (mapping
sufficiently widely including new potential players)
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Next Steps
•Analysis and reporting of workshop results 12.2021 –
1.2022
• Transition paths and most important transition steps
• General road map for intelligent and sustainable built
environment

•2.2022 Writing an application for RECO2
•Virtual result seminar on 17.3.2022 9:00 – 11:00
•Result seminar at Tampere Smart City Week on June
2022
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Energiayhteisöihin
varautuminen kiinteistöjen
teknisissä ratkaisuissa
Osaraportti: Paikallisen energiayhteisön sähkötekninen toteutus
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2154-3

Selkeästi asetetut tavoitteet helpottavat
teknisen toiminnallisuuden määrittelyä
Yhteisön toiminnalle asetetut tavoitteet, sovitut hyödynjakomallit ja omistussuhteet
asettavat vaatimuksia mm. teknisten järjestelmien mitoitukselle,
tietoliikenneyhteyksille, tietoturvalle, sisäisille ja ulkoisille rajapinnoille,
energianhallinnan toiminnalle, ylläpidon toteuttamiselle yms.
Yhteisöllä
tavoiteltavat hyödyt
yhteisön jäsenten,
yhteiskunnan ja
muiden
sidosryhmien
näkökulmasta.

Vaatimukset
tekniselle
toiminnallisuudelle.

Toiminnallisuuksien
toteuttamiseksi
tarvittavat tekniset
järjestelmät ja
niiden välinen
integraatio.

Energiayhteisöihin liittyy olennaisesti
energian omatuotanto uusiutuvilla
energialähteillä ja energian varastointi
Omatuotannossa ja energian
varastoinnissa tulee huomioida eri
tehoisten tuotantolaitosten ja
varastojen vaikutukset energian
jakeluverkkoon liittyvien keskusten
ja kaapeleiden mitoitukseen sekä
suojausten toimintaan yms.

Yhteisön energiankäyttöä tulee hallita
kokonaisuutena
Energianhallinnan näkökulmasta erityisen tärkeää on yksittäisten, spesifiä
toiminnallisuutta toteuttavien, erillisjärjestelmien ja laitteiden välinen yhteentoimivuus
yksittäisen rakennuksen sisällä sekä yhteisöön kuuluvien muiden jäsenten välillä.

Kotiautoma atiojärjestelmä

Rakennusau toma atiojärjestelmä

AK02

PILVIPAL
VEL
U

Aurinkoene rgiajärjestelmä

T

Latausjärjes telmä

BACnet

Automa atiojärjes telmä y
Aurinkosähköjärjes telmä y
Latausjärjes telmä y
Automa atiojärjes telmä x
Aurinkosähköjärjes telmä x
Latausjärjes telmä x

KNX
KIUAS

Modbus
TCP/IP
kWh

AK01

M-Bus

kWh

Automa atiojärjes telmä z
Aurinkosähköjärjes telmä z
Latausjärjes telmä z

Pilottikohteet:
Kampusareena ja LEMENE-mikroverkko
ProCemPlus
Antti Hildén
Tampereen yliopisto

• Hervannan kampuksella sijaitseva vuonna 2015
valmistunut rakennus, jossa opiskelutiloja, kirjasto,
ravintoloita ja yritysten toimitiloja
• 57 kW:n aurinkovoimala ja sähköauton
latauspaikkoja (10 kpl, type 2)
• Rakennuksen ilmanvaihto ja jäähdytys osallistuvat
kulutusjoustoon osana virtuaalivoimalaitosta
• Datankeräysjärjestelmä, jolla kerätty n. 4900
muuttujan data lähes neljän vuoden ajalta
Datankeräyksen kohteet:
• Kiinteistöautomaatio
• Sähkön laadun mittaukset
• Sähköenergian mittausjärjestelmä
• Aurinkovoimalan invertterit
• Sähkön tuntihinta
• Sääasema
• Sääennuste
• Fingridin avoin data

Kampusareena

Kampusareena
Toiminnot ProCemPlus-hankkeessa:
• Infonäyttö, jossa esitetään lähes reaaliaikaista tietoa mm. rakennuksen
sisäolosuhteista ja sähkön kulutuksesta, tuotannosta ja hinnasta
• Tutkimus meneillään kysyntäjouston vaikutuksista paikalliseen sähkön laatuun
• Rakennuksen dataa hyödynnetty tutkimuksessa, diplomitöissä ja opetuksessa

Infonäytön esitykset nähtävissä osoitteessa:
https://procem.ain.rd.tut.fi/iotticket/

LEMENE-mikroverkko (Marjamäki)
• Lempäälän Energian LEMENE-hankkeessa
toteuttama mikroverkko Lempäälän
Marjamäessä Ideaparkin vieressä
• Sähkön ja lämmön tuotantoa ja varastointia
‒ 2 x 2 MW aurinkovoimala, 2.4 ja 1.6 MW
akustot, 8.1 MW kaasumoottoreita, kaksi
polttokennoa (130 kW)

• Mahdollisuus irrottautua saarekkeeseen
julkisesta sähkönjakeluverkosta
• ProCemPlus-hankkeessa toteutettu
Kampusareenaa vastaava
datankeräysjärjestelmä sähkön laadun
mittauksille
‒ Mittausdataa nyt n. 1.5 vuoden ajalta
http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html

Marjamäen alue
kokonaisalaltaan 300 ha
Yhteensä 9 km
rakennettua 20 kV
-sähköverkkoa

110/20 kV

8

http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20149/Hanke-esittely.html

LEMENE-mikroverkko (Marjamäki)
• Sähkön laadun analyysit aloitettu
saarekekäyttötilanteista, mistä kirjoitettu blogi
SENECCin sivuille: http://www.senecc.fi/blog
• Mittausdatalla voidaan varmentaa mikroverkon
sähkön laatu ja kehittää energiaresursseista ja
sähköverkosta rakennettavia simulointimalleja
• Myös Ideaparkin 40 sähköauton latauspaikat sähkön
laadun seurannassa (22 kW/auto)
‒ Dataan pohjautuen suunniteltu sähköauton
lataustapahtumien tunnistamisen tutkimusta
Verkon taajuus - akkuvarasto 1

Pätöteho - akkuvarasto 1

TRANSIENTTISIMULOINTIEN ROOLI
MIKROVERKKOTARKASTELUISSA
27.1.2022

Lasse Peltonen / väitöskirjatutkija
lasse.peltonen@tuni.fi

Transientit sähkövoimajärjestelmissä
• Sähkövoimatekniikassa transientit kuvaavat:
1. Sähkömekaanisia heilahteluita, joita ovat tahtikoneiden roottoreiden heilahtelut esim. vian jälkeen.
Aikaskaala ~1 sekuntista kymmeniin sekunteihin.
2. Sähkömagneettisia ilmiöitä, joissa nimensä mukaisesti vuorovaikuttavat (vain) sähkö- ja magneettikentät
(esim. viat, salamaniskut). Aikaskaala mikrosekuntista joihinkin kymmeniin millisekunteihin (1 us – 40 ms).

• Ns. perinteiset sähkövoimajärjestelmät:
• koostuvat suoraan verkkoon kytketyistä (suurista) tahtikoneista
• voimajärjestelmänäkökulmasta tahtikoneiden toiminta on hyvin tunnettua
• tahtikoneiden simulointimallit ovat ”well-established” (i.e. mallien toiminnasta on runsaasti kokemusta)
• voimajärjestelmät, laajassa mittakaavassa, muuttuvat, mutta varsin hitaasti

• Perinteisten voimajärjestelmien reunaehdot verrattain hyvin tiedossa
• reunaehdot: stabiilius, tuotantoyksiköiden säätö ja tehonjako (rinnankäyttö), suojauksen toimivuus,
vikavirtatasot, komponenttien mitoitus….
| 2

Tyypillinen kuva perinteisestä ja hajautetusta
sähkövoimajärjestelmästä
Perinteinen
voimajärjestelmä

Hajautettu
järjestelmä
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Hajautettu sähkövoimajärjestelmä ja mikroverkko
1

2
3

-

Aurinkopaneeli: DC-DC-AC (hakkuri + vaihtosuuntaaja), MW-kokoluokka
Eivät pysty muodostamaan verkkoa ja toiminta vain ”grid-following” -moodissa.
Tehonsäätö onnistuu alas, mutta ylös vain rajoitetusti ja erikoistoimenpitein.

-

Pieni (kW) aurinkopaneeli: DC-DC-AC - varmistettava, ettei vaaranna
(sulake)suojausta PJ-verkossa tai jää vikatilanteessa verkkoon ylläpitämään
jännitettä.
-

4

-

-

DC-AC: usein akku, mutta myös esim. polttokenno.
Akun tehonmuutosnopeudet tyypillisesti suuria ja usein akku on mikroverkon
tärkein osa.
Varasto voi olla myös vauhtipyörä (flywheel, kineettinen energia kemiallisen
sijaan).

Voi olla:
Suoraan kytketty AC-epätahtigeneraattori
DFIG (kaksoissyötetty)
AC-DC-AC (täystehotaajuusmuuttaja)
Eivät pysty muodostamaan verkkoa ja toimii vain ”grid-following” -moodissa.
Tehonsäätö onnistuu alas, mutta ylös vain rajoitetusti ja erikoistoimenpitein.

Pieni osa muusta verkosta voi muodostaa mikroverkon, joka voi toimia muun verkon
rinnalla normaalitilanteessa ja irrottautua saarekkeeksi esim. ulkoisen verkon vian
seurauksena
Myös täysin ”off-grid”-ratkaisut mahdollisia (ei yhteyttä muuhun verkkoon)
| 4

Julkaisusta “Islanding of a Microgrid Operating at Constant-Frequency with
Two Grid-Forming Inverters” (CIRED 2021)
Saarekoituminen – osa simulointien vasteista ajan funktiona

Väitöskirjassani (osana ProCemPlus-hanketta)…

1.2

Umicrogrid

1.0

Yksi lähestymistapa löytää säätö- ja
suojausratkaisuja, kun kaikki tuotantoyksiköt ovat
kiinni verkossa tehoelektroniikan välityksellä

0.8

Saarekoituminen

0.6
(p.u)

Mikroverkon
jännite

0.4
0.2
0.0
-0.2
3.0

Q_BESS_1

P_BESS_2

Q_BESS_2

1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
2.5

Teho, BESS2
Verkkoa tukeva
yksikkö

P_BESS_1

2.0
(MW,Mvar)

Teho, BESS1
Verkon
muodostava
yksikkö (akku)

2.0
1.5
(MW,Mvar)

…tutkin mikroverkon tuotantoyksiköiden säätötapaa,
jossa taajuutta ei käytetä säätösuureena.

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
51.00

Freque ncy est imat e

50.75
50.50
50.25
(Hz)

Taajuusestimaatti

50.00
49.75
49.50
49.25
49.00
1.75

Teho, PV
Verkkoon
syöttävä yksikkö

P_PV

Q_PV

P_load

Q_load

1.50
1.25
(MW,Mvar)

Jotta vaihtosuuntaajien vasteita voidaan tutkia tarkasti:
1. saarekoitumisessa (mikroverkon
muodostamisessa),
2. vikatilanteissa ja…
3. ..tuotantoyksiköiden keskinäisessä tehonsäädössä,
niin…

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

Teho, kuormat
Kuormitukset
muuttuvat

7.0
6.0
5.0
(MW,Mvar)

 …tarvitaan sähkömagneettisten ilmiöiden
tarkasteluun soveltuvaa mallinnustyökalua (itselläni
käytössä PSCAD:iä, Power System Computer Aided
Design)

-0.25

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0

sec

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
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Transienttisimuloinnit (1 us – 40 ms –tason)
• Transienttisimulointeja tarvitaan toki jatkossakin myös perinteisten voimajärjestelmien analyyseissä
• …mutta erityisesti mikroverkkojen tapauksessa, koska monessa kohdin haetaan vasta (aiemmin mainittuja)
reunaehtoja luotettavalle ja turvalliselle toiminnalle. Tarkasteluihin vaikuttavat mm.:
• mikroverkkojen pieni koko (nimellisteho), jolloin suhteelliset (kuormitus)muutokset ovat suuria
• useita eri tuotantoyksikkökombinaatioita, joilla jokaisella omat säätö- ja suojausominaisuudet (vrt. kalvo 4).
• Mitä paremmin (luotettavammin, tehokkaammin) eri tuotantoyksiköt pystyvät toimimaan rinnakkain, sen paremmin hajautettuja
resursseja (esim. tuuli ja aurinko) pystytään hyödyntämään.
• Kalvoesityksissä hienoja esimerkkejä mikroverkoista, mutta sähkö- ja säätötekniikkatasolla vielä paljon selvitettävää

• Myös useita erilaisia verkon topologioita, jotka vaikuttavat mikroverkon toimintaan (mm. maadoitusratkaisut, vikavirtojen
suuruudet…), paljon uutta tekniikkaa, joka myös muuttuu nopeasti (vrt. 50 vuoden pitoajalla olevat suurvoimamuuntajat),
jne.

Käytännän hankkeita ja hankesuunnitteluja:
1. Lempäälän Energian kanssa tarkoitus miettiä vaihtoehtoja, joilla Marjamäen saareketta voidaan ajaa ilman
tahtimoottoreita  vikavirtatasojen riittävyys sekä eri tuotantoyksiköiden tehokas rinnankäyttö
2. Toinen erillishanke, jossa verkkoyhtiö on teettänyt tutkimuksen, jossa selvitetään miten akkujärjestelmä
(termi sis. myös vaihtosuuntaajan) pystyy turvaamaan keski- ja pienjännitesaarekkeet
| 6

Kiitos!
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Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille, pilottikohde Huurre
Areena Yläjärvellä
ProCemPlus tuloswebinaari
27.1.2022
Tomas Björkqvist, Olli Suominen, Matti Vilkko
Tampereen yliopisto, Automaatiotekniikka
Heli Hiekkalahti, Panu Vuorenmaa
Caverion

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Joustotarve, sen syyt ja mahdollisuudet
‒ Kulutuksen jousto on keskeinen ominaisuus hyvin toimivassa energiayhteisössä
‒ Muuttuvatehoiset tuuli- ja aurinkovoima lisääntyy
‒ Säätyvä kasvihuonekaasupäästöjä tuottava fossiilipohjainen voima vähenee
‒ Tarvitaan joustoa myös kulutuksen puolella jotta tehotasapaino säilyy
‒ Jäähallien suuret kompressoritehot ovat otollisia hyödynnettäviksi
joustomarkkinoilla

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Joustomarkkinat
‒ Nord Poolin ylläpitämä day-ahead markkina tasapainottaa tuotannon ja kulutuksen
tuntitasolla ja luo tuntikohtaisen spot-hinnan eri hinta-alueille.
• Kulutusta voidaan hintatieto huomioiden esimerkiksi siirtää kalliilta tunneilta
halvemmille.
‒ Fingridin järjestämät reservimarkkinat ylläpitävät tehotasapainon tuntien sisällä,
jotta sähköverkon taajuus pysyisi lähellä tavoitearvoaan 50 Hz.
• Vapaa joustava tuotanto ja kulutus voi osallistua reservimarkkinoihin.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Taajuuden vakautusreserveistä taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N on tässä
tutkimuksessa käsitelty päämarkkinana jäähalleille
‒ Tavoitteena on pitää taajuus normaalialueella 49,9 – 50,1 Hz.
‒ Symmetrinen tuote, jossa reservin on pystyttävä sekä kulutuksen alentamiseen
että lisäämiseen.
‒ Taajuusohjatussa käyttöreservissä kohteen tulee aktivoitua jatkuvasti taajuuden
muutoksiin 0,1 Hz:n maksimitaajuuspoikkeamaan asti.
‒ Aktivoituva tehon määrä tulee olla lineaarisesti suhteessa taajuuspoikkeaman
suuruuteen.
‒ Markkinoille osallistuvan kohteen vähimmäiskoko on 100 kW ja säädön tulee
aktivoitua askelmaisen 0,1 Hz:n taajuusmuutoksen seurauksena täysimääräisesti
kolmessa minuutissa.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Taajuuden vakautusreserveistä taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N on tässä
tutkimuksessa käsitelty päämarkkinana jäähalleille, jatko
• Reservikohde, jonka aktivointikyky on rajallinen, tulee mitoittaa siten, että
reservikohde kykenee vähintään 30 minuutin yhtäjaksoiseen täysimääräiseen
aktivointiin per suunta.
• Säätö perustuu reservin omaan taajuusmittaukseen, jonka tarkkuus tulee olla
vähintään 10 mHz ja resoluutio 1 mHz.
• Kohteen aktivointi pyydettäessä varmistetaan tehomittauksesta, jonka
resoluution tulee olla 0,01 MW ja vaadittu mittaustarkkuus on +-5 % kun
reservin nimellisteho on alle 2 MW. Mittausten näytteenottoväli saa olla
enintään 1 s
• Kantaverkkoyhtiöillä on suunnitteilla päivitettyjä vaatimuksia säädön osalta
taajuuden vakautusreserveille

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Prosessien yleiset joustoehdot
‒ korkean sähkönkulutuksen vaativat prosessit
‒ luonnolliset ja näennäiset sähköenergian varastot
‒ suuremmat kuormituskyvyt kuin mitä keskimäärin tarvitaan
• Jäähallin joustomahdollisuudet ilman päätoimintojen liikaa häirintää
‒ Moderni hiilidioksidijäähdytysteknologia sisältää kompressorikoneikon joka on
korkeaa sähkönkulutusta käyttävä prosessi.
‒ Jääkenttä ja sen alla oleva betonirakenne sekä lämpimän puolen lämpövaraajat
toimivat näennäisinä sähköenergian varastoina, joiden ansiosta muutokset
kompressorien tehoissa näkyvät käyttäjän kannalta hitaasti.
‒ Kompressorikoneikko on mitoitettu kesän hellekelejä varten.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Jäähallin tehon käytön normaali vaihtelu
‒ Tehonotto vaihtelee riippuen jään käyttöasteesta, jään kunnostushetkistä, ns.
jäänajoista, kun kuumalla vedellä sulatetaan jään pinta, sekä jäähallin ilman
lämpötilasta ja kosteudesta.
‒ Muuttuva tehon tarve ei Fingridin mukaan kuitenkaan ole esteenä
joustomarkkinoiden osallistumiselle, kun vain on osoitettavissa mikä osuus tehon
käytöstä on säätöön osallistumista ja mikä osuus on normaalin toiminnan
aiheuttamaa tehon tarvetta.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Prosessikytkennän ja ohjausjärjestelmän antamat osallistumismahdollisuudet
‒ Mahdolliset tehonoton katvealueet
‒ Kompressoritehojen säätömahdollisuus

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Huurre Areena, ohjauskokeet
‒ Caverion on rakentanut testiohjausympäristön nykyisen jäähdytysjärjestelmän
ohjauksen rinnalle Ylöjärven Huurre Areena -nimisen jäähallin
pilvipalvelupohjaiseen automaatiojärjestelmään.
‒ Kenttätesteissä ohjattiin kysyntäjousto-ohjaus käyttöliittymän parametreja etänä ja
annettiin verkkotaajuuden muutokset manuaalisesti.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Huurre Areena, ohjauskokeet, jatko
‒ Verkkotaajuus muutettiin manuaalisesti sekvenssillä 50,0–49,9–50,0–50,1–50,0 Hz.

Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet
joustomarkkinoille
• Johtopäätökset
‒ Suurin haaste tässä asennuksessa on lineaarisen säädön
toteuttaminen.
‒ Toisena haasteena on, että nykyisellä kompressorikoneikkoa
ohjaavalla säätimellä ei voida suoraan käskeä tehoja.
‒ Nämä haasteet eivät kuitenkaan estäisi tehon hyödyntämistä
markkinoilla osana aggregoitua tuotetta.
• Ratkaisumahdollisuuksia
‒ Käyttää kompressoreiden mitoitusta, joka mahdollistaa
kaikkia tehoja ilman katvealueita.
‒ Käyttää kompressorikoneikon avoimia ohjausjärjestelmiä tai
saada valmiita joustotoimintoja suljettuihin
ohjausjärjestelmiin, jotka mahdollistavat suoran
tehonsäädön.

ProcemPlus

- ICT requirements for energy communities
- Simulation environment
Kari Systä, 27.01.2022

It is mostly about inter-operability

27.1.2022 | 2

From the end-report
Electricity market
point of view.
Communities
may need other
providers, too

27.1.2022 | 3

Basic picture
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Energy community
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Multiple communities
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With data
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Data sources and their adapters in
CampusArena Pilot
Source

Device

Connection

Protocol

Power quality
measurement

Laatuvahti
(MX Electrix)

Ethernet

TCP (Proprietary)

Solar power plant

SMA PV inverters

Ethernet

Modbus TCP/IP

Building automation

Siemens (Desigo)

BACnet

BACnet

Weather

Vaisala weather
station

Internet

SQL database

Battery

Build by TUT

CAN/Ethernet
27.1.2022

Modbus
TCP/IP
9

Power consumption

ISS Measurement
switch

Ethernet

Modbus TCP/IP

Weather forecast

FMI web service

Internet

REST

Electricity price

Fingrid / Nordpool
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REST
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GAIA-X
• “Gaia-X represents the next generation of data infrastructure: an
open, transparent and secure digital ecosystem, where data and
services can be made available, collated and shared in an
environment of trust.”
• Example from Energy white paper:
• “The LCE (local energy manager) concept overcomes building energy
seasonal peaks and provides interoperable business models and digital
services based on trading of various energy carriers between the communities
and the gross market and ancillary support to the distribution and transport
networks. The essence of the business model is to have long time ambitions
and to share a part of the gains with the end users that become prosumers”

27.1.2022 | 12

•Assumptions

A study about the ICT requirements
of energy communities

• Forming and running energy communities require new ICT solutions
• and enable new businesses and new players

•Questions:
• How ICT can help to forming and running electricity communuties?
• Are there ICT business opportunities?

•Approach:
• Analyzed research papers to find statements about requirements
• Categorized the requirements for the end-report
• Summary in the end report (5.1.4)
• Publication still in preparation
27.1.2022 | 13

Example requirements
• RQ4: Support end-user energy consumption netting from a distant production
plant
• The energy consumption locally and production in the remote location, e.g. a summer home,
are both measured. The production is then Computationally shared according to the
consumption. This can be done for example by the energy retailer or separate service
provider. [1]

• RQ5: Enable virtual net metering (VNM)
• VNM involves aggregation of measurements from different power meters having one
connection point in the distribution network and treating them as one virtual metering point. Its
aim is to encourage local energy consumption which lessens the load for the distribution
network. The energy consumer benefits via lower energy costs and transmission tariffs. [6]

• RQ6: Provide a central database for virtual net metering measurements
• When energy community members are located in a wide geographical area, a central
database for all involved virtual metering measurements is required. [6]

27.1.2022 | 14

Categories 1/2
1) Stateholder:
•
•

Recogonized 8 different categories
Most common were naturally: community, community member and
distribution grid.

2) System owner:
• Owns a physical or virtual system (maybe partly)
• The findings in the publications indicate that the the system behind
recognized requirement is more often owned by the community than
by the member.
• Sometimes the owner were assumed to be the DSO or aggregator
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Categories 2/2
3) Anergy Resource Type
• Can produce, store or consume
• Most the found requirements were connected to all
(but consumption was most common)

4) Energy resource owner
• Special case of system our owner
• In this exercise we considered two special cases: community member and
community (= shared). Most requirements considered both.

5) Purpose
• To which purpose or motivation the requirement is related to
• Flexibility was found to be the most commonly mentioned

27.1.2022 | 16

Notes
•Analysis should be continued
•Security is not considered in the papers
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Simulation environment
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Simulation environment

SimCES is a distributed simulation platform to enable the management of complex
simulation scenarios
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•Document:
• https://simcesplatform.github.io
• Introduction
• User guide
• Developer guide
• Energy-domain-specific simulation components

•Source code:
• https://github.com/simcesplatform
• MIT open source licence
• Copyright (c) 2021 Tampere University and VTT Technical
Research Centre of Finland
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Components
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Research publication
Petri Kannisto, Otto Hylli, Ville Heikkilä, Antti Supponen, Sami Repo,
Kari Systä, Antti Keski-Koukkari, Amir Safdarian, Anna Kulmala,
Software and Communications Platform for Simulation Environment of
Complex Energy System (SimCES), IEEE Madrid PowerTech, 2021
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Jakeluverkon hallinnan
tietojärjestelmäarkkitehtuuri energiayhteisöjen
vuorovaikutukset
Sami Repo
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Arkkitehtuureista
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Miksi?
• 23.6.2021 uusittu sähkömarkkinalaki edellyttää, että verkkoyhtiöt hyödyntävät
kustannustehokkaimpia ratkaisuja ja laativat vaihtoehtoiset kehittämissuunnitelmat
passiivisille verkkoratkaisuille
• Aktiivisesta jakeluverkonhallinnasta tulee aidosti investointivaihtoehto
• Aktiivinen hallinta on monessa tapauksessa mahdollisuus lykätä passiivisia verkkoinvestointeja

• Aktiivinen verkonhallinta on mahdollisuus energiayhteisöille ja prosumereille
• Joustava liittymissopimus
• Pitkäaikaiset kahdenväliset joustosopimukset (Piclo Flex)
• Paikallinen joustomarkkina (Nodes, Enera, ETPA)

• Laajamittainen jouston hyödyntäminen koskettaa kaikkia markkinaosapuolia
välillisten vuorovaikutusten kautta
• Jouston toimitusketjussa on useita osapuolia
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Hierarkkinen säätöjärjestelmä
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Arrowhead core services
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Needed features what Arrowhead brings
•Registration and discovery of service endpoints
•Device and system registry
•Configuration of systems and service component
compositions
•Transfer of data and messages in loosely coupled settings
•Metainformation of how information is organized message,
topics, etc.
•Authentication and authorization
•Encryption of data and messages
David Hästbacka
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Mahdollisuudet
• Jouston osallistuminen monelle markkinalle – Joustoa voivat hyödyntää kaikki
markkinaosapuolet
• Koordinoidut mekanismit jouston vaikutusten validoimiseksi
• Eriytetään joustoresurssi selkeämmin sen tarjoamasta palvelusta
• Tiedonvaihdon, palveluiden ja resurssien ei tarvitse olla “kovakoodattuja”, vaan
niitä voidaan joustavasti muokata tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
• Toimijat hyödyntävät toistensa järjestelmiä tietoturvallisesti yhdessä, eikä
rinnakkaisia järjestelmiä tarvita
• Prosumerin omistaman aurinkopaneelin tiedot voidaan julkaista palvelussa, joka sijaitsee
energiayhteisön privaatissa verkossa.
• Kaikki kyseiseen tietoon oikeutetut osapuolet ja muut palvelut saavat oikeudet kyseisten
tietojen käyttämiseen.
• Palvelu on kaikkien sitä tarvitsevien löydettävissä, eikä palvelun fyysisellä sijainnilla ole
merkitystä ja sitä voidaan yksinkertaisesti vaihtaa.
28/01/2022 | 8

Price
forecast

Load
forecast

Optimization

Simulation case
Load

Grid

Production
forecast

Optimization

Load &
Controller

Energy
Community

Storage &
Controller

Monitoring

Local
Flexibility
Market

DSO

Energy communities have batterie
to be utilized for internal energy
management
Generation • Optimized against day-ahead
energy prices
• Flexibility provided to local
flexibility market is calculated a
a marginal change28/01/2022
of energy
| 9
optimization (volume and price

Sekvenssikaavio
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Jänniteprofiili

Simulointiesimerkki

Herkkyysmatriisi jouston hankkimiseksi
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Yhteenveto
Simuloinneista
• Syvällä jakeluverkossa jouston on sijaittava oikeassa paikassa ja sitä
on oltava saatavissa haluttuna ajankohtana riittävä määrä
• Jouston määrää rajoittaa erityisesti rebound ilmiö, mikä näkyy sekä
akuilla että kysyntäjoustossa

IT-arkkitehtuureista
• Toimijoiden välinen tiedonvaihto haastaa ITjärjestelmien integrointia
• Reaaliaikaisen horisontaalisen tiedonvaihdon
tarve kasvaa, kun
• Hajautetaan päätöksentekoa
• Kokonaisjärjestelmän toiminta on riippuvainen
osajärjestelmien tiloista
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Empowering local
renewable energy
communities for the
decarbonisation of
the energy systems
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819

ProCemPlus
closing seminar

Case example of energy community project - Kökar
Petra Raussi
VTT
27 January 2022

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819

petra.raussi@vtt.fi
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Spain
Austria
France
Belgium
21

Kökar
Subcontracting
139 k€
Other goods
and services
426 k€

1 ASSOC.
1 UNIV.
4 PUBLIC
*2 3rd PART.

Demo cases

Kökar (Finland)
Berchidda (Italy)
Ispaster (Spain)
Ollersdorf (Austria)

M€ total cost

~7.18 M€ in total
6.1 M€ EU Contribution

Finland
Italy
Ireland
Germany

Partners

6 RTOs
2 LARGE
2 COOP.
5 SMES

4

7

Countries

Indirect
costs
1 418 k€

Equipment
716 k€

Ollersdorf
Ispaster

Travel
301 k€
Personnel
4 228 k€

Azienda Elettrica Comunale
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819
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RECs

SCENARIO
PLANNING,
BUSINESS
MODELS…

ENERGY SERVICES:
ANCILLARY SERVICES,
SELF-CONSUMPTION, P2P
TRADING…
COLLABORATIVE
APPROACH

4 DEMONSTRATION
SITES IN: AUSTRIA,
ITALY, FINLAND & SPAIN

PARTICIPATORY
PROCESSES

PLANNING
TOOL

CITIZENS &
COMMUNITIES

LOCAL
ENERGY
MANAGEMENT

Multi
Market
MEVPP

for LOCAL
SECTOR COUPLING

for CO-DESIGN
of RECs
VALIDATION and REEVALUATION
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819
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Kökar demo site

1

COMMUNITY
ENGAGEMENT
PUBLIC EV
CHARGER

2

RENOVATION
OF SCHOOL
HEATING
SYSTEM

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819
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PV & WIND FOR
SCHOOL
PV & BESS FOR
ELDERLY HOUSE

4

SMART ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEMS FOR
SCHOOL &
DEMO HOUSES

Kökar is an island municipality in
Åland with population of 170 all year
and 18 000 visitors per year. This
results in high volatility and puts extra
demand on the flexibility. Kökar takes
part in the CE4EUI and has published
its clean energy transition agenda.
Kökar is connected to mainland by
ferries and electric and telephone
underwater cables. Annual electricity
consumption is 2.9 GWh with peak
load 800 kW. Ferry transport to and
from the island accounts for third of
the total energy consumption. There
are two small industries in Kökar; a
bakery and apple orchard. There are
also three farms and some small
service companies. The
demonstration actions include
community engagement,
improvements to school and elderly
house, and public EV charging.
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Kökar demo site

Archipelago municipality, Åland islands, Finland
• POPULATION: 234 INHABITANTS
• OBJECTIVES:
• MINIMIZE BLACKOUTS
• 100% RENEWABLE (2030: 60%)
• MEMBER OF CE4EUI
• COMMUNITY-BASED MANAGEMENT
• SPECIFIC “WORKING GROUP”
• PUBLIC BUILDINGS & HOUSEHOLDS

TEAM
Kökar Kommun

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819
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Thank you for your attention!
Questions?

Petra Raussi
petra.raussi@vtt.fi

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 Programme under the Grant Agreement no. 957819
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Sustainable consumer engagement and demand response

ProCem+ Final Seminar
27.1.2022

EU H2020 SENDER
Matti Aro (VTT)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No. 957755.
The information and views set out in this deliverable are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the
European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.
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SENDER in a nutshell
Sustainable consumer engagement in demand response

•

Co-creation process with households
o

•

Cost-efficient harnessing of flexible capacity
o
o
o

•

Consumer viewpoint on new energy services

Heat pumps, hot water tanks, electric vehicles etc.
SENDER box as gateway
Consumer pattern modelling

Piloting of SENDER solution with 400 households
o

Pilots in 04/2023 - 04/2024
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SENDER box in the center
SENDER solution includes Demand
Response services as well as other
convenience services, such as security and
health related services.
SENDER Smart Box connects DERs (heat
pumps, hot water tanks, electric vehicles)
with 3rd party such as Aggregators or DSOs
In the Finnish pilot we also try to use
existing interfaces for demand response
(Sub-aggregator approach)
UC1: Explicit Demand Response
UC2: Maximize Use of RES
UC3: Minimize Electricity Bill
UC4: Monitor and Control Devices Remotely
UC5: Peer-to-peer trading
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Use Case 5: Peer-to-peer trading (by NTNU from Norway)
• Sellers define min. price for selling
inside local energy community
• Buyers define max. price for buying
from local sellers
• P2P trading platform optimises all
offers – connects buyers and sellers
• Open questions:
• Regulation in Finland for P2P trading
• Feasibility if buyer and seller not on same
premises
“Furthermore, some final end-users in Finland raised the concern
of a “faced network” as monetary relationships may endanger
good-neighbourly relations. We should thus assess the
anonymization of the transactionsand consider the risk of
deanonymization –possible by studying patterns.”
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Kysely* suomalaisille kotitalouksille:
https://forms.gle/yemZuuDeYhLVKe8u8

*Kysely on anonyymi ja se toteutetaan samanlaisena Suomen lisäksi Espanjassa ja Itävallassa.

Sustainable consumer engagement and demand response

Questions or comments?
Thank you!
https://www.sender-h2020.eu/
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No. 957755.
The information and views set out in this deliverable are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the
European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.
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