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TIIVISTELMÄ  

Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset Tampereen yliopiston (TAU), VTT:n ja Tampereen am-
mattikorkeakoulun (TAMK) yhteistyönä toteuttamasta ProCemPlus (Prosumer Centric Energy Com-
munities towards Energy Ecosystem) tutkimusprojektikokonaisuudesta. TAU:n osalta projektin toteu-
tukseen on osallistunut tutkimusryhmiä kolmen eri tiedekunnan neljästä eri yksiköstä; Sähköteknii-
kasta, Tietotekniikasta, Automaatio- ja konetekniikasta sekä Tuotantotaloudesta. Hankkeen toteutus 
on edellyttänyt poikkitieteellistä lähestymistapaa, jossa yhdistyy hajautettujen resurssien ja sähköjär-
jestelmän teknistaloudellinen hallinta, tietotekniikan mahdollistamat uudet toiminnallisuudet, resurs-
sien optimaalinen käyttö eri toimijoiden näkökulmasta sekä uudet liiketoimintamallit ja ekosysteemit. 

Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella yksittäisten energiayhteisöjen muotoutumista 
laajemmiksi liiketoimintalähtöisiksi energiaekosysteemeiksi energiayhteisöjen kehitykseen liittyvien 
teemojen ja konkreettisten pilottikohteiden kautta, joiden toteutukseen yritykset ovat osallistuvat 
omilla tuotekehityshankkeillaan ja jotka ovat tarjonneet tutkimusaineistoa julkisen tutkimushankkeen 
tutkimuskysymyksille.  

Tutkimusprojekti on muodostunut laajempien tutkimusteemojen ympärille rakentuneista työpake-
teista. Tutkimusteemoja ovat olleet: 

• Asiakas osana energiayhteisöä 
• Liiketoimintamallit ja regulaatio 
• Digitalisaatio ja tietotekniset alustat 
• Energiateknologiat ja –resurssit sekä niiden hallinta 

Seuraavassa esitettyyn taulukkoon on koottu tutkimusprojektin keskeisiä tutkimuskohteita ja niihin 
liittyviä tuloksia ja johtopäätöksiä, joita on tarkasteltu tarkemmin raportissa ja/tai projektin muissa 
julkaisuissa. Koska yhteenvetotaulukko on haluttu pitää tiiviinä, kaikkia raportissa ja projektin aikana 
tehdyissä muissa julkaisussa esitettyjä tuloksia ei luonnollisesti pysty kuvaamaan yhdessä taulukossa, 
vaan taulukko pyrkii nostamaan esille keskeiset tulokset ja johtopäätökset.  
 
Taulukko 1. Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Tutkimuskohde  Keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
Raportin kappale /  
Julkaisu (nro) 

Energiayhteisöjen toimintamallit 

Energiayhteisötyyppien 
määrittely 

Hankkeessa määriteltiin tärkeimmät energiayhteisöjen luokittelukri-
teerit. Luokittelun lähtökohtana oli vahvasti lainsäädäntö, erityisesti 
EU-direktiivit, ja toimijoiden roolitus energiayhteisössä. Luokittelun 
pohjalta päädyttiin kuuteen erilaiseen energiayhteisötyyppiin: 

• kaksi erilaista kiinteistön sisäisiä energiayhteisöä joko hyvityslas-
kennalla tai ns. takamittaroinnilla toteutettuna. 

• kaksi erilaista verkollista energiayhteisöä perustuen joko kiin-
teistörajan ylittävään erilliseen johtoon tai suljettuun verkkoon. 

• kaksi virtuaalista energiayhteisöä: joko paikallinen verkossa ole-
van yhteisen mittauspisteen taakse muodostuva tai laajemmin 
maantieteellisesti hajautettu yhteisö.  

Luku 2 
Julkaisu [15] 

Energiayhteisöihin 
liittyvä lainsäädäntö 

EU-direktiivit määrittelevät energiayhteisöt uutena energiajärjestel-
män oikeudellisena toimija. Direktiivit mahdollistavat erilaisia ener-
giayhteisöratkaisuja, joiden toteutus poikkeaa eri jäsenmaissa kan-
sallisen lainsäädännön pohjalta. 

Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa nykyisin tiettyjä energiayhteisö-
ratkaisuja, mutta lainsäädäntöä tulee vielä kehittää energiayhteisö-
jen yleistymisen mahdollistamiseksi. Energiayhteisöjen kehittyminen 
edellyttää sähkömarkkinalain lisäksi myös uudelleentarkasteluja mm. 
rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin ja sähköturvallisuuteen 

Luvut 1 ja 2 
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liittyvissä lainsäädännöissä, huomioiden erityisesti sektori-integraa-
tion optimaalinen mahdollistaminen. 

Nykyisissä sähköverkkoihin liittyvissä säädöksissä lähtökohtana on 
yleensä verkon puumainen rakenne keskitetystä sähköntuotannosta 
kulutukseen. Hajautettu tuotanto asettaa uusia tarpeita tarkastella 
laajasti kokonaisuutta sekä eri osa-alueiden sektori-integraatiota.  

Energiayhteisöjen  
muodostuminen 

Taloyhtiöissä aurinkosähkön ja energiayhteisöjen yleistyminen edel-
lyttää viestintää, asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja referenssejä. 
Hankintaprosessin pitäisi olla selkeä ja läpinäkyvä ja asiakaslähtöi-
nen, sekä korostaa ympäristöarvoja. Erityyppisissä yhteisöhankkeissa 
kannattaa eritellä taloyhtiöiden asukasprofiileja. 

Energiayhteisöt edellyttävät monen eri toimialan tuntemista, sillä 
taustalla olevat ajurit, kuten energiatehokkuus ja sähköistyminen 
ovat tärkeässä roolissa usean eri alan kestävyystavoitteissa. 

Eri toimijoiden osallistamista visiointiin ja suunnitteluun pitäisi kehit-
tää, sillä se on hankkeiden toteuttamisen, hyväksyttävyyden, asiakas-
tyytyväisyyden kannalta tärkeää, mutta parhaita tapoja siihen ei vielä 
tunneta. 

Kappale 3 
Julkaisut  
[6, 10, 21, 32] 

Energiayhteisöjen  
liiketoimintamallit 

Energiayhteisöjen moninaisuuden vuoksi eri toimijoiden tulisi tunnis-
taa, missä energiayhteisötyypissä he toimivat ja mitä arvoa ja kenelle 
he pystyvät tuottamaan. Erityyppisissä energiayhteisöissä on erilaisia 
funktioita, joilla on eri arvo yhteisön jäsenille, energiajärjestelmän 
toimijoille ja teknologiatoimittajille ja palveluntarjoajille. 

Kappale 4 
Julkaisut [7, 
8, 15, 16, 31] 

Energiayhteisöjen  
arvonjakomallit  

Energiayhteisön sopiva koko: Energiayhteisön tuottama lisäarvo kas-
vaa prosumereiden (energiayhteisön jäsenten) lukumäärän nous-
tessa. 

Stabiilin arvonjakomallin olemassaolo: Energiayhteisölle on lähes 
aina olemassa stabiili arvonjakomalli, jolloin prosumereilla ei ole ra-
hallista kannustinta erota energiayhteisöstä. 

Stabiilin arvonjakomallin ainutlaatuisuus: Jossain tapauksissa ainut-
laatuista arvonjakomallia energiayhteisölle ei ole olemassa, jolloin 
stabiili arvonjakomalli voidaan valita kannustaen tietynlaiseen kulu-
tukseen. 

Tuotannon ja kulutuksen kannustimet: Yleisesti, stabiili arvonjako-
malli on suotuisa paikalliselle tuottajalle, jos yhteisöllä on paikallista 
kulutusta enemmän kuin tuotantoa ja vastaavasti suotuisa paikalli-
selle kulutukselle, jos yhteisöllä on tuotantoa enemmän kuin kulu-
tusta. 

Pienten ja suurten prosumereiden osuudet: Stabiilissa arvonjakomal-
lissa pienten prosumereiden osuus on usein uniikki, mutta suurten 
prosumereiden osuutta voidaan muuttaa. 

Kehitetty arvonjakomalli on helposti toteutettavissa: Energiayhtei-
söille kehitetty arvonjakomalli on stabiili ja sillä ei ole erityisiä lasken-
nallisia vaatimuksia. 

Kappale 4.3 
Julkaisut  
[12, 19, 23, 
 24, 25] 

Energiayhteisöjen vaiku-
tus jakeluverkkoyhtiöi-
den verkkopalvelumak-
surakenteisiin 

Energiayhteisöjen sähkönkäyttöprofiilit voivat poiketa huomattavasti 
perinteisten kulutusasiakkaiden profiileista, jolloin nykyiset verkko-
palvelumaksurakenteet eivät sellaisenaan välttämättä sovellu hyvin 
energiayhteisöille, eivätkä toteuta sähkömarkkinalain edellyttämää 
aiheuttamis- ja kustannusperusteisuutta. Lisäksi erilaiset energiayh-
teisötyypit tulisi huomioida eri tavoin kehitettäessä verkkopalvelu-
maksujen muodostamisperiaatteita ja -rakenteita.  
 

Kappale 4.4 
Julkaisu [14] 
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Energiayhteisöihin varautuminen kiinteistöjen teknisissä ratkaisuissa  

Kiinteistöverkon 
suunnittelu 

Energiayhteisön vaatimien rakennuksen sähköjärjestelmän toimin-
nallisuuksien (esim. mittarointi ja ohjattavuus) toteutus tai niihin va-
rautuminen on huomioitava sekä laitevalinnoissa, sähköverkon ra-
kenteessa, asennuksissa, mitoituksessa, että ohjausjärjestelmissä.  
Tarve koskee sekä uudis- että korjausrakentamiskohteita. Kohteesta 
riippuen myös paikalliseen sähkön- ja lämmöntuotantoon ja sähkö-
varastoihin tulee varautua. 

Luku 5 

Automaatio 
ja ICT-vaatimukset 

Kun järjestelmistä tulee osa pilvipohjausta (e2e) palvelua ja palvelui-
den sekä niiden datan kaupallinen arvo kasvaa, integroinnin haasteet 
muuttuvat. Vaikka järjestelmien tekninen yhteensopivuus tulee toi-
vottavasti kasvamaan useiden toimijoiden välinen integraatio edel-
lyttää tiedon teknistä yhtenäisyyttä, kaupallisia sopimuksia ja tieto-
jenhallinnan sekä turvallisuusnäkökulmien (mm. huoltovarmuus, 
käyttöturvallisuus, tietoturvallisuus) ratkaisemista. 

Luku 5 

Rakennustekniset 
valmiudet 

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan sähköva-
rastoihin (akkutilat ja sähköisen kulkuneuvot), omatuotannon hyö-
dyntämiseen ja sijoitteluun sekä reitityksiin. 

Luku 5 

Energiayhteisöjen vuorovaikutukset ja niiden simulointi muiden sähkömarkkinaosapuolien kanssa 

Energiayhteisöjen integ-
roitumista sähkömarkki-
noille tukevat tiedon-
vaihtoarkkitehtuurit 

Projektissa tarkasteltiin sähkömarkkinaosapuolten välistä horison-
taalista ja vertikaalista tiedonvaihtoa sekä määriteltiin hajautettuun 
hierarkkiseen arkkitehtuuriin perustuva jakeluverkon markkinapoh-
jainen hallintajärjestelmä, jossa energiayhteisö on järjestelmän aktii-
vinen toimija tiiviissä yhteistyössä muiden markkinaosapuolien 
kanssa. 

Kappale 7.1 

Energiayhteisöjen ja säh-
kömarkkinaosapuolien 
väliset vuorovaikutukset 
ja koordinaatiomekanis-
mit 

Energiayhteisöstä tulee uusi markkinaosapuoli, joka käy kauppaa 
sekä sähköenergialla että jouston lisäpalveluilla. Usein energiayhtei-
söt ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne käy aktiivista kauppaa suo-
raan markkinapaikoilla, vaan heitä edustaa jokin kaupankäyntiin eri-
koistunut yritys. Energiayhteisöjen lukumäärän ja niiden aktiivisen 
osallistumisen erilaisille sähkö- ja joustomarkkinoille kasvaessa, alka-
vat myös vuorovaikutukset konkretisoitua ja markkinaosapuolien on 
tiivistettävä tiedonvaihtoaan. Samalla energiayhteisön tarjoaman 
jouston arvo kasvaa ja sitä voidaan hyödyntää entistä monipuolisem-
min.  
Raportissa on kuvattu joitakin kaupallisessakin käytössä olevia koor-
dinaatiomekanismeja jouston hyödyntämiseksi moneen tarkoituk-
seen ja usealla markkinalla toimiminen tehokkaasti, mutta silti välte-
tään monimutkaiset tiedonvaihdon ja koordinaation tarpeet. Laaja-
mittaisen jouston hyödyntäminen tulevaisuuden energiajärjestel-
mässä edellyttää kokonaisjärjestelmän pelisääntöjen ja ratkaisuiden 
määrittämistä, jotta jouston hyödyntämisessä ei päädytä osajärjes-
telmien keskinäiseen kilpailuun jouston hyödyistä ja haitoista. 

Kappaleet 
7.2 ja 7.3 

Simulointiympäristö  Projektissa määriteltiin tarvittavat simulointiympäristön toiminnalli-
suudet sekä toteutettiin simulointiympäristö kompleksisten energia-
järjestelmien ja markkinaosapuolten tiedonvaihdon ja koordinaatio-
mekanismien analysointiin. Simulointiympäristö toteutettiin avoi-
mena lähdekoodina. 

Kappale 7.4 

Energiayhteisötoiminnallisuuksien kehittäminen ja tarkastelu pilottikohteissa 

Kampusareena 

a) Rakennuksen datan vi-
sualisointi ja havainnol-
listaminen rakennuksen 
käyttäjille 

a) Kampusareenan data-alustan sähkönkulutus, aurinkosähkön tuo-
tanto ja sisäolosuhde dataan perustuvia visualisointeja esitetään 
Kampusareenan toiseen kerrokseen asennetulla infonäytöllä. Info-
näytön toteutus osoitti, kuinka paljon datan yhteen kerääminen ja 
sen visualisoiminen vaativat rakennuksen eri osapuolien välistä yh-
teydenpitoa, datalähteiden määrityksien selvittämistä ja datalähtei-

Kappale 6.1 
[20] 
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b) Kulutusjouston oh-
jausten vaikutus paikalli-
sen sähköverkon sähkön 
laatuun 

c) Datan hyödyntämisen 
laajentaminen 

den ylläpitoa. Toisaalta toteutus havainnollistaa rakennuksesta saa-
tavilla olevaa dataa ja tuo sitä sekä rakennuksen toimintaa lähem-
mäksi rakennuksen käyttäjää. 

b) SYK Oy:n omistaman Kampusareenan ilmanvaihtokoneiden säh-
kötehoa säädetään osana kaupallisia joustomarkkinoita Vibeco Oy:n 
toimesta. ProCemPlus-projektissa tutkitaan yhteistyössä Siemens 
Oy:n kanssa, miten kulutusjousto vaikuttaa sähkön laatuun raken-
nuksessa, ja miten vaikutuksia voitaisiin mitata ja arvioida. Tutki-
muksen tuloksista saadaan tukea kulutusjouston toteutuksiin tule-
vaisuudessa. 

c) Projektissa kerättyä dataa on hyödynnetty myös hankkeen ulko-
puolella tehdyissä diplomitöissä. 

Marjamäki 

a) Kampusareenan data-
alustan hyödyntäminen 
toisessa kohteessa 

b) Mikroverkon sähkön 
laadun seuranta 

c) Ainoastaan suuntaaja-
kytkettyjä energiaresurs-
seja sisältävän mikrover-
kon saarekoituminen ja 
tehotasapainon (taajuu-
den) hallinta saarek-
keessa 

a) Marjamäen LEMENE-mikroverkossa käyttöönotettiin onnistu-
neesti Kampusareenaa vastaavalla toteutuksella sekunnin resoluuti-
olla tehtävät sähkön laadun mittaukset sekä niiden siirto ja tallen-
nus tutkimusprojektin data-alustalle reaaliaikaisesti. 

b) Kerättyä sähkön laadun mittausdataa analysoitiin mm. LEMENE-
mikroverkon saarekekäyttötilanteista sekä viereisen Ideapark-kaup-
pakeskuksen sähköautojen latausaseman (40 sähköauton lataus-
mahdollisuus) lataustapahtumista. 

c) Saarekoitumista ja saarekkeen hallintaa tutkittiin LEMENE-mikro-
verkosta muodostetulla virtuaalisesti varioidulla PSCAD-mallilla (ei 
vastaa sellaisenaan nykyistä LEMENE-verkkoa). Simulointitulokset 
osoittavat, että valitulla säätöperiaatteella mikroverkon  tuotanto-
yksikkö kykenee muodostamaan verkon ja stabiloimaan verkon niin 
vika- kuin merkittävissä kuormitusmuutostilanteissa. 

Kappale 6.2 
[13, 18, 30] 

Huurre Areena 

Energiayhteisön kulutus-
jousto 

Huurre Areena -niminen jäähalli edustaa energiayhteisöiltä tulevai-
suuden toivottua kulutusjoustoa. Jäähallin energiaresurssit ovat ol-
leet tutkimuksen kenttäkokeissa kulutusjoustossa ohjattavina ener-
giaresurssina. Tulokset osoittavat, että kyseiset energiaresurssit sopi-
vat hyvin joustotoimintaan ja että kompressoritehojen optimaalinen 
mitoitus ja tehosuureen tuominen aktiiviseksi säätökohteeksi suju-
voittavat resurssien käyttöä.   

Kappale 6.3 
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Lainsäädäntöön ja säädöksiin liittyvä erityissanasto 

Aggregaattori Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yhdistää useita asiakaskuormia tai 
tuottaa sähköä myytäväksi, ostettavaksi tai huutokaupattavaksi millä tahansa 
sähkömarkkinoilla. (EU 2019/944) 

Aktiivinen asiakas Loppuasiakasta tai yhdessä toimivien loppuasiakkaiden ryhmää, joka kuluttaa 
tai varastoi omissa tiloissaan rajatulla alueella tai jäsenvaltion niin salliessa 
muissa tiloissa tuotettua sähköä tai joka myy itse tuottamaansa sähköä tai 
osallistuu joustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen 
toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa (Direktiivi 
2019). 

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä 
Samassa sähkönliittymässä olevien loppukäyttäjien, joiden sähkönkäyttöpaikat 
sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä, muodostama sähköntoi-
mitusten selvitystä varten muodostama ryhmä, joka yhdessä tuottaa tai varas-
toi sähköä taikka osallistuu joustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjeste-
lyihin. Sähkön mittauksesta vastaa jakeluverkon haltija ja loppukäyttäjien säh-
köntuotantolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat samaan liittymään. 
(VNa1133/2020, VNa767/2021) 

Jakeluverkko Sähköverkko, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia (Sähkö-
markkinalaki 3§).  

Jakeluverkon haltija Jakeluverkonhaltija on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja 
joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa (Sähköturvallisuuslaki 4§). 

Kansalaisen energiayhteisö 
Tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uu-
siutuvista lähteistä peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, 
aggregointia, energian varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajo-
neuvojen latauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai 
osakkailleen (Direktiivi 2019). 

Kiinteistöryhmä Termille tai sen tulkinnalle ei löydy säädöspohjaista määritelmää. Energiavirasto 
(lausunto v. 2015)  on määritellyt, että vakiintuneen käytännön mukaan kiinteis-
töryhmäksi tulkitaan pääsääntöisesti saman tahon hallitsema kiinteistökokonai-
suus, jonka kiinteistöt rajoittuvat toisiinsa. Hallinta voi perustua omistukseen tai 
sopimusoikeudelliseen järjestelyyn, kuten maanvuokrasopimukseen (Saajo & 
Vestman, 2015). 

Käytönjohtaja Käytön johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudate-
taan sähköturvallisuuslakia, sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttä-
mässä kunnossa käytön aikana ja että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammat-
titaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja. Käytön johtajalla on oltava kysei-
siin töihin oikeuttava pätevyystodistus ja tämän on joitain poikkeuksia lukuun 
ottamatta oltava sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. (Sähköturval-
lisuuslaki 1135/2016).   

Liittämiskohta Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen välinen kohta 
(omistusraja), jollei toisin ole sovittu. (LE 2019) 

Loppuasiakas  Luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö, joka ostaa energiaa omaa loppukäyttö-
ään varten. (Energiatehokkuuslaki 1429/2014 + 787/2020) 
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Loppukäyttäjä  Luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö, joka käyttää energiaa tai lämmintä käyt-
tövettä riippumatta siitä, onko tällä sopimussuhdetta kyseisen energian tai läm-
pimän käyttöveden toimittajan kanssa. (Energiatehokkuuslaki 1429/2014 + 
787/2020).  

Asiakas, joka ostaa sähköä omaan käyttöönsä (Sähkömarkkinalaki 588/2013). 

Koska taloyhtiö on oikeushenkilö (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 4§), voi 
lain 787/2020 loppukäyttäjätulkinnan mukaisesti myös taloyhtiö olla loppukäyt-
täjä. 

Mikroverkko Ryhmä toisiinsa kytkettyjä kuormia ja hajautettuja energiaresursseja, jotka 
muodostavat yhdessä selkeästi määritetyn sähköteknisen kokonaisuuden. Toi-
mii yhtenä hallittavana kokonaisuutena suhteessa verkkoon. Voi toimia sekä 
verkkoon liitettynä että saareketilassa (IEEE 2030.7/2017) 

Paikallinen energiayhteisö  
Oikeushenkilö, joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa 
taikka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluja tai 
muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen. Sen ensisijainen tarkoitus on 
tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhtei-
söön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, jolla se toimii. Säh-
kön mittauksesta vastaa jakeluverkon haltija ja loppukäyttäjien sähköntuotan-
tolaitteisto ja sähkövarasto kuuluvat samaan liittymään. Jäsenet tai osakkaat 
ovat luonnollisia henkilöitä, kuntia tai muita paikallisviranomaisia taikka pieniä 
tai keskisuuria yrityksiä, osallistuminen on vapaaehtoista ja avointa ja tosiasial-
lista määräysvaltaa käyttävät sen jäsenet tai osakkaat. (VNa 1133/2020, 
VNa767/2021) 

Prosumer Energiayhteisö muodostuu erilaisista toimijoista, joista yksi keskeinen on aktii-
vinen asiakas, prosumer, eli kuluttaja (consumer), joka myös tuottaa energiaa 
(producer) ja osallistuu aktiivisesti energiayhteisön toimintaan. Prosumerit voi-
vat tuottaa energiaa, myydä sitä joko sähköverkkoon tai suoraan kuluttajille, va-
rastoida energiaa esimerkiksi sähköauton akussa, osallistua kysyntäjoustoon ja 
innovaatiotoimintaan. 

Sähkön käyttöpaikka Sähkön käyttöpaikalle ei ole laissa tarkkaa määritelmää. Tässä raportissa sillä 
tarkoitetaan mitä tahansa sähköä käyttävää paikkaa, jonka kulutusta mitataan 
erikseen jakeluverkkoyhtiön mittarilla. Sähkönmyyjän kanssa tehtävä sähköso-
pimus kohdistuu käyttöpaikalle. Samalla sähköliittymällä voi olla useita käyttö-
paikkoja.  
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1 Johdanto 

Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset Tampereen yliopiston (TAU), VTT:n ja Tampereen am-
mattikorkeakoulun (TAMK) yhteistyönä toteuttamasta ProCemPlus (Prosumer Centric Energy Com-
munities towards Energy Ecosystem) tutkimusprojektikokonaisuudesta. Raportissa kuvataan eri osa-
tehtävien toteutusta ja keskeisiä tuloksia, joita on kuvattu laajemmin ja yksityiskohtaisemmin projek-
tin aikana tehdyissä kansainvälisissä julkaisuissa ja opinnäytetöissä sekä muissa erillisdokumenteissa. 
Loppuraportin kirjoittajina on toiminut yhteistyössä lähes koko projektiryhmä, ja raportin eri lukujen 
teksteissä näkyy paikoin eroja käsittelytavassa ja yksityiskohtaisuudessa. Projektin eri työpaketit pai-
nottuvat raportissa hieman eri tavoin riippuen työpaketin aihepiiristä ja toteutustavasta sekä niihin 
liittyvistä muista raporteista. Tavoitteena on kuitenkin, että raportti antaa kokonaiskuvan energiayh-
teisöihin liittyvistä tutkimusprojektissa käsitellyistä teemoista ja tutkimusaktiviteeteista.  

1.1 Tausta 

Sähkön käyttö on moninkertaistumassa tulevaisuudessa liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä sekä 
sähköpolttoaineiden valmistuksen lisääntyessä osana yhteiskunnan siirtymistä hiilineutraaliksi. Tässä 
siirtymässä sähköjärjestelmän rooli entisestään korostuu yhtenä tärkeimmistä yhteiskunnan infra-
struktuureista. Sähköverkon tehtävänä osana energiajärjestelmää on toimia teknologianeutraalina 
alustana kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian täysimääräisen hyödyntämisen mahdollistavan 
energia- ja resurssitehokkaan sähkö- ja joustomarkkinoiden ja energiajärjestelmän mahdollista-
miseksi, sekä yhteiskunnan kriittisenä infrastruktuurina, jonka palvelulla tulee olla läpinäkyvä kustan-
nuksiin pohjautuva hinnoittelumalli.   

Energiayhteisöillä uutena toimijana on merkittävä rooli hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä 
sekä energiajärjestelmän joustojen tarjoajana. Sähköenergiajärjestelmän joustojen kannalta merkit-
tävä sektori-integraatio toteutuu uudella tavalla aktiivisten asiakkaiden ja energiayhteisöjen toimin-
nassa. Energiayhteisön paikalliset lämmitysratkaisut vaikuttavat myös sähköenergiajärjestelmään 
joustojen tarpeen ja potentiaalin osalta. Sähköautojen yleistyminen on toinen esimerkki sektori-integ-
raation vaikutuksesta joustoihin. Energiaratkaisuja (sähkö, lämpö, jäähdytys, liikenne) tulisikin tarkas-
tella kokonaisvaltaisesti energiayhteisöjen tapauksessa, joskin haasteena on eri sektorien liiketoimin-
taympäristöjen erot ja erilainen regulaatio. Energiayhteisöjen mahdollistamisella voidaan tukea täysi-
määräisesti uusiutuvan energian mahdollistumista, energiajärjestelmän tarvitsevien joustojen tarjon-
taa, parantaa kokonaisjärjestelmän resurssitehokkuutta ja lisätä kokonaisjärjestelmän kustannuste-
hokkuutta sekä tukea sektori-integraation toteutumista. 

Energiayhteisö muodostuu erilaisista toimijoista, joista yksi keskeinen on aktiivinen asiakas, prosumer, 
eli kuluttaja (consumer), joka myös tuottaa energiaa (producer) ja osallistuu aktiivisesti energiayhtei-
sön toimintaan. Prosumerista voidaan käyttää myös suomenkielistä käännöstä “kuluttaja-tuottaja”, 
mutta tämä tavallaan määrittelee prosumerin toiminnan vain energian tuottamisen kautta. Prosume-
rin rooli energiayhteisöissä ja tulevaisuuden energia ekosysteemissä sisältää myös muun aktiivisen toi-
minnan, esimerkiksi energiajärjestelmän tarvitsemien joustojen tarjonnan (provider). Prosumerit voi-
vat tuottaa energiaa, myydä sitä joko sähköverkkoon tai suoraan kuluttajille, varastoida energiaa esi-
merkiksi sähköauton akussa, osallistua kysyntäjoustoon ja innovaatiotoimintaan. Prosumerien ja 
heistä muodostuvien energiayhteisöjen aktiviteetteja tuetaan erilaisilla teknologiaratkaisuilla, talou-
dellisilla kannusteilla, regulaatiolla ja niitä ohjaavat myös prosumerien omat lähtökohdat ja motivaa-
tiot.  

Energiayhteisöjen viimeaikaisen yleistymisen taustalla on vuonna 2019 julkistetut puhtaan energian 
direktiivipaketti, jonka toimeenpanon takaraja on pääosin vuonna 2021. Sähkömarkkinadirektiivissä 
(EU) 2019/944 yhtenä keskeisenä ajatuksena on asiakkaan roolin korostaminen. Direktiivi määrittelee 
käsitteen "aktiivinen asiakas", jolla tarkoitetaan "loppuasiakasta tai yhdessä toimivien loppuasiakkai-
den ryhmää, joka kuluttaa tai varastoi omissa tiloissaan rajatulla alueella tai jäsenvaltion niin salliessa 
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muissa tiloissa tuotettua sähköä tai joka myy itse tuottamaansa sähköä tai osallistuu joustoa tai ener-
giatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai am-
matillista toimintaa (Direktiivi 2019).” 

Puhtaan energian direktiivipakettiin kuului myös useampi direktiivi, jotka määrittelevät energiayhtei-
söjä. Näistä keskeisimmät ovat ”Kansalaisen energiayhteisö” (Citizen energy community - CEC), ”Uu-
siutuvan energian yhteisö” (Renewable energy community - REC) ja ”Yhdessä toimivat itse tuotettua 
energiaa käyttävät kuluttajat”. Kansalaisen energiayhteisö ja uusiutuvan energian yhteisö määrittävät 
organisatorisen viitekehyksen uudenlaiselle markkinatoimijalle. Jälkimmäinen puolestaan takaa oikeu-
den kuluttaa ja jakaa paikallisesti esim. kerrostalossa tuotettua energiaa kustannustehokkaasti. 

Sähkömarkkinadirektiivissä ”kansalaisen energiayhteisöllä” tarkoitetaan ”oikeushenkilöä, joka voi har-
joittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, 
kulutusta, aggregointia, energian varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen la-
tauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen” (Direktiivi 2019). Di-
rektiivin 2019/944 16 artiklassa tarkennetaan puitteita, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat säätää kan-
salaisten energiayhteisöt mahdollistavassa sääntelykehyksessä mm. siten, että ”kansalaisten energia-
yhteisöillä on oikeus omistaa, perustaa, ostaa tai vuokrata jakeluverkkoja ja hallinnoida niitä itsenäi-
sesti” (Lintilä 2020). 

Kansalaisten energiayhteisöt ovat jäsenyysrakenteensa, hallinnointivaatimustensa ja tarkoituksensa 
perusteella uudentyyppisiä yhteisöjä. Niiden olisi sallittava toimia markkinoilla tasapuolisin edellytyk-
sin vääristämättä kilpailua, ja markkinoiden muihin sähköalan yrityksiin sovellettavia oikeuksia ja vel-
voitteita olisi sovellettava kansalaisten energiayhteisöihin syrjimättömällä ja oikeasuhteisella tavalla. 
Voitontavoittelun sijaan energiayhteisö tavoittelee taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia hyötyjä; 
niihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimuuteen; ja niitä hallinnoivat paikalliset jul-
kiset ja yksityiset toimijat, poissulkien isot yritykset (CEER, 2019; EU, 2019). CEC- ja REC-direktiivit eivät 
määrittele maantieteellistä rajaa omatuotannon kulutukselle, mikä onkin yksi keskeisistä kysymyksistä 
direktiivien toteuttamisessa. Energiayhteisöjä koskevien siirtomaksujen pitää olla kustannuksia vas-
taavia ja energiayhteisöjen tulee osallistua tasapinoisesti järjestelmän kokonaiskustannusten jakoon 
(EU, 2019). Direktiivissä 2019/944 jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia se, että kansalaisten 
energiayhteisöistä tulee joko yleisen järjestelmän mukaisia jakeluverkonhaltijoita tai niin sanottuja 
”suljetun jakeluverkon haltijoita”. Kun kansalaisten energiayhteisölle on myönnetty jakeluverkonhal-
tijan asema, sitä olisi kohdeltava samalla tavalla ja sillä olisi oltava samat velvoitteet kuin jakeluver-
konhaltijalla. (Euroopan unionin virallinen lehti, L 158/130 FI, 2019). 

Sekä energiayhteisöjen sisäisillä että ulkoisilla energiajärjestelmälle tarjottavilla joustoilla on myös vai-
kutusta energiayhteisöjen ansaintamahdollisuuksiin joustomarkkinoilla sekä toisaalta kustannuksiin, 
mm. niiden maksamiin verkkopalvelumaksuihin. Yhteisön jäseniä ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa asi-
anmukaisista kustannuksista, maksuista ja veroista, joita perittäisiin samankaltaisessa tilanteessa ole-
vilta yhteisöön kuulumattomilta loppukuluttajilta tai tuottajilta tai kun siirtoihin käytetään mitä ta-
hansa julkista verkkoinfrastruktuuria (Euroopan unionin virallinen lehti, L 158/130 FI, 2019). Ylipäänsä 
asiakkaiden maksamiin verkkopalvelumaksuihin sisältyviin kustannuseriin ja niiden muodostumiseen 
tulisi saada lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Energiayhteisöjen mahdollistamilla joustopalveluilla voi 
olla myös vaikutusta sähköverkon investointipaineiden keventämisessä, mikä vähentää osaltaan kaik-
kien asiakkaiden verkkopalvelumaksujen korotuspainetta. 

Aihepiirissä on käynnissä paljon aktiviteetteja kansainvälisesti, mutta kokonaisvaltainen näkemys on 
vielä kehitysasteella ja esim. käsitteistö on vielä monilta osin epäselvää. Energiayhteisöjen käsitteistön 
synnyttäminen edellyttää sekä kansallista että kansainvälistä vuorovaikutusta. Tätä tukevat konkreet-
tiset energiayhteisöjä synnyttävät aloitteet ja hankkeet, joiden pohjalta syntyy niiden toiminnallisuu-
teen liittyvää uutta ymmärrystä. Energiayhteisöihin liittyvät kysymykset kaipaavat edelleen syvällisem-
pää tutkimusta sekä konkreettisten pilottien ja kokeilujen toteutusta, jotka tukevat politiikkatoimen-
piteiden valmistelua sekä liiketoimintalähtöisten ekosysteemien syntymistä. Uusien energiayhteisöjen 
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syntyminen edellyttää uusia asiakkaiden käyttäytymismalleja, liiketoimintamallien uudistamista, uu-
denlaista regulaatiota ja politiikkatoimenpiteitä, uusia menetelmiä energiaresurssien optimoituun hal-
lintaan sekä erilaisia digitaalisia alustoja. 

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Älyverkkotyöryhmä hahmotteli loppuraportissaan (Pah-
kala 2018) kolme erilaista energiayhteisömallia (kiinteistön sisäinen energiayhteisö, kiinteistörajan 
ylittävä energiayhteisö sekä hajautettu energiayhteisö), jotka perustuivat raportin mukaisesti tuolloin 
voimassa olleen Sähkömarkkinalain ja vanhan Sähkömarkkinadirektiiviin 2009/72/EY tulkintoihin. Äly-
verkkotyöryhmän raportissa ei ole kuitenkaan vielä tarkastelu uuden Sähkömarkkinadirektiivin 
2019/944 sisältämiä linjauksia energiayhteisöistä. Vuoden 2021 alusta tuli voimaan valtioneuvoston 
asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-
misesta (1133/2020), joka määrittelee paikallisen energiayhteisön ja mahdollistaa kiinteistön sisäisen 
energiayhteisön muodostamisen ns. hyvityslaskennan avulla yhden liittymän takana olevan useita 
käyttöpaikkoja sisältävän yhteisön osalta, erityisesti asuinkerrostaloissa sovellettavaksi. Asetus ja 
muutettu asetus VNa 66/2009 korvautuu 1.11.2021 voimaantulevalla uudella Valtioneuvoston pää-
töksellä (VNa 767/2021). Lisäksi kiinteistön sisäinen energiayhteisö on mahdollista toteuttaa Sähkö-
markkinalain 71§ mukaisesti yhden käyttöpaikan takaisena ns. takamittaroituna ratkaisuna. Kesä-
kuussa 2021 eduskunta hyväksyi sähkömarkkinalain päivityksen, jonka mukaan on jatkossa mahdol-
lista rakentaa ilman vastuualueen jakeluverkkoyhtiön lupaa kiinteistörajan ylittävä erillinen linja, jolla 
liitetään pienimuotoista sähköntuotantoa sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän verkkoon tietyillä rajoituksilla. Lisäksi eduskunta edellytti, että valtioneuvosto selvittää 
vaalikauden loppuun mennessä laajapohjaiseen valmisteluun ja kattavaan vaikutusarviointiin perus-
tuen erillisiä linjoja koskevan sääntelyn muutostarpeet energiayhteisöjen toiminnan mahdollista-
miseksi tarkoituksenmukaisena osana energiajärjestelmää. Energiayhteisöjen kehittyminen ja mah-
dollistaminen edellyttää myös uudelleentarkasteluja monissa eri säädöksissä, kuten mm. rakennusten 
energiatehokkuusvaatimuksiin ja sähköturvallisuuteen liittyvissä lainsäädännöissä. Uudelleentarkas-
telua tulisi tehdä suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon vastuuhenkilöistä ja heidän tehtävistään eri-
tyisesti laitteistojen määrittelyn osalta. Tästä esimerkkinä käytönjohtajavaatimus, joka on määritetty 
sähköliittymän koon, ei laitteiston laajuuden, mukaan. Energiatehokkuuslaskennassa epäselvyyttä on 
esimerkiksi, mikä on ostoenergian raja usean käyttöpaikan kiinteistöissä, tulisiko laskenta tehdä ra-
kennukselle, kiinteistölle vai kiinteistöryhmälle sekä miten sähkön varastointi voidaan ottaa huomi-
oon. Omatuotannon osalta laskenta ottaa huomioon vain itse käytetyn osuuden, eikä siis ulosmyytyä, 
laskentajakson aikana (kuukausi tai tunti). 

Sähköenergiajärjestelmä, ja vielä laajemmin nähtynä koko energiajärjestelmä, on muuttumassa yhä 
kompleksisemmaksi monitoimija ja monimarkkina kokonaisuudeksi, jossa energiayhteisöt ovat yksi 
uusi toimija. Yleisesti ottaen, mitä älykkäämmäksi kokonaisjärjestelmän eri osia rakennetaan, sitä vä-
hemmän oikeastaan tiedetään, miten kokonaisuus toimii. Kokonaisuuden rakentaminen ei ole enää 
kovin ennustettavaa tai ennalta arvattavaa, mikä synnyttää uudenlaisia tarpeita vuorovaikutuksien ja 
koordinoinnin hallintaan, kehittyneelle tiedonvaihdolle ja ymmärrykselle miten koko järjestelmä toimii 
ja millä tavoin sitä voidaan kehittää. Teknisten asioiden osalta tähän pyritään vaikuttamaan verkko-
koodien yms. avulla, mutta näissäkin näkyy yleensä vahvasti kantaverkkoyhtiön tarpeet ja jakeluverk-
kojen tarpeet unohtuvat. Markkinoiden osalta vastaavaa kehitystä ei koordinoi kukaan, koska on vahva 
usko siihen, että markkinat itsessään ratkaisevat asian. Tällä hetkellä on kuitenkin kehittymässä mm. 
erilaisia sopimusrakenteita ja markkinapaikkoja, erityisesti jouston suhteen. Välttämättä kukaan ei hal-
litse kokonaisuutta, esim. mitä ominaisuuksia eri joustoresursseilla tarvitsee olla, jotta niillä voi käydä 
kauppaa eri joustotuotteilla. Varsinkin joustotuotteiden vaatimukset elävät jatkuvasti. Tämä johtaa 
tehottomuuteen kokonaisjärjestelmän näkökulmasta, resurssit jäävät vajaakäytölle ja investoinnit 
muuttuvat riskipitoisiksi ja pahimmillaan kannattamattomiksi. Tätä taustaa vasten tutkimusprojektissa 
on kehitetty simulointiympäristöä kompleksisten energiajärjestelmien tutkimiseen ja vuorovaikutuk-
sien ymmärtämiseen, sisältäen myös energiayhteisöjen roolin kokonaisuudessa. 
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1.2 Tutkimusprojektin tavoitteet ja toteutus 

Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella yksittäisten energiayhteisöjen muotoutumista 
laajemmiksi liiketoimintalähtöisiksi energiaekosysteemeiksi energiayhteisöjen kehitykseen liittyvien 
teemojen ja konkreettisten pilottikohteiden kautta. Laajempien ja poikkitieteellisten tutkimuskysy-
mysten pohjalta on muodostettavissa kokonaisvaltainen näkemys eri osatekijöiden vaikutuksesta 
energiayhteisöjen ja mikroverkkojen kehittymiseen. Lisäksi tutkimusprojektissa on keskitytty valittui-
hin kokonaisuuksiin yksityiskohtaisemmin. Tällöin tutkimuskysymykset ovat liittyneet läheisesti myös 
erilaisia energiayhteisöjä ja mikroverkkoja kuvaaviin pilottikohteisiin, joiden toteutukseen yritykset 
ovat osallistuvat omilla tuotekehityshankkeillaan ja jotka ovat tarjonneet tutkimusaineistoa julkisen 
tutkimushankkeen tutkimuskysymyksille.  

Tutkimusprojekti on muodostunut laajempien tutkimusteemojen ympärille rakentuneista työpake-
teista. Tutkimusteemoja ovat olleet: 

• Asiakas osana energiayhteisöä 
• Liiketoimintamallit ja regulaatio 
• Digitalisaatio ja tietotekniset alustat 
• Energiateknologiat ja –resurssit sekä niiden hallinta 

Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet yhteistyössä Tampereen yliopisto (TAU), VTT ja Tampereen am-
mattikorkeakoulu (TAMK). Tampereen yliopiston osalta projektin toteutukseen on osallistunut tutki-
musryhmiä kolmen eri tiedekunnan neljästä eri yksiköstä; Sähkötekniikasta, Tietotekniikasta, Auto-
maatio- ja konetekniikasta sekä Tuotantotaloudesta. Hankkeen toteutus on edellyttänyt poikkitieteel-
listä lähestymistapaa, jossa yhdistyy hajautettujen resurssien ja sähköjärjestelmän teknistaloudellinen 
hallinta, tietotekniikan mahdollistamat uudet toiminnallisuudet, resurssien optimaalinen käyttö eri 
toimijoiden näkökulmasta sekä uudet liiketoimintamallit ja ekosysteemit. 

1.3 Pilottikohteet  

Keskeisiä teknisiin ratkaisuihin liittyviä pilotttikohteita ovat olleet Tampereen yliopiston Kam-
pusareena ja Lempäälän Energia Oy:n LEMENE-energiayhteisö sekä laajemmin muihin kysymyksiin 
(asiakkaat, liiketoimintamallit, regulaation, energiayhteisön muodostaminen jne.) liittyviä kohteita 
ovat olleet mm. Ilokkaanpuisto, As Oy Amurinportti, Torppala, Särkänniemi ja Hiedanranta. 

Kampusareena (https://sykoy.fi/en/blog/2021/03/26/kampusareena-building-at-tampere-university-
won-the-breeam-in-use-award/): Kampusareena on Tampereen Yliopiston Hervannan kampuksen 
keskellä oleva rakennus, jossa on sekä yliopiston että yritysten toimintoja. Rakennuksen omistaja on 
Suomen Yliopistokiinteisöt (SYK). Kampusareenan pilottia varten on rakennettu edeltäneessä ProCem-
projektissa alusta, jossa kerätään tietoa erilaisista lähteistä sisältäen mm. kiinteistössä olevan aurin-
kovoimalan (huipputeholtaan 57 kW), ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneet, hissikäytöt, sähköautojen la-
taus. ProCemPlus-projektissa on käytetty ja edelleen kehitetty olemassa ollutta alustaa ja sen kerää-
mää dataa. 

Marjamäki (http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html): Marjamäen teolli-
suusalue sijoittuu Lempäälän kuntaan, Helsinki – Tampere moottoritien viereen kauppakeskus Idea-
parkin pohjoispuolelle. Teollisuusalueella toimivan LEMENE-energiayhteisön tarkoituksena on lisätä 
uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä paikallisesti sekä lisätä sähkön toimitusvarmuutta saareke-
käytön avulla. Energiayhteisön toteutuksesta vastaa Lempäälän Energia Oy, jolle Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö (TEM) myönsi energiakärkihanke -haussa tammikuussa 2017 noin 4,7 miljoonaa euroa inves-
tointitukea. Marjamäen energiayhteisö sisältää yhteisteholtaan 4 MW aurinkosähkön tuotantoyksi-
köitä, kuusi yhteisteholtaan 8,1 MW kaasumoottoria suuntaajineen, kaksi MW-kokoluokan akkuvaras-
toa ja kaksi yhteisteholtaan yli 100 kW polttokennoa. Lisäksi alueella on mm. lämpö- ja kylmävarastoja. 
Ideaparkin pysäköintialueella on lisäksi 40 sähköauton latauspaikkaa, joiden yhteinen syöttöpiste on 
ollut tutkimusprojektissa mittauskohteena. 

https://sykoy.fi/en/blog/2021/03/26/kampusareena-building-at-tampere-university-won-the-breeam-in-use-award/
https://sykoy.fi/en/blog/2021/03/26/kampusareena-building-at-tampere-university-won-the-breeam-in-use-award/
http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html
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Huurre Areena on Ylöjärven jäähalli, jossa on kaksi kaukaloa. Caverion on toimittanut vuonna 2019 
uuden hiilidioksidipohjaisen energiajärjestelmän jäähalliin. Uusi, energiatehokas järjestelmä pienen-
tää hallin hiilijalanjälkeä. Järjestelmä tuottaa sekä jäähdytyksen että kaiken jäähallissa tarvittavan läm-
mön. Jäähallin energiaresurssit ovat tässä käytettynä kenttäkokeissa energiankulutuksen joustoresurs-
sina. Jäähalli ei ole tässä osa energiayhteisöä, mutta demonstroi energiayhteisön osallistumista jous-
tomarkkinoille. 

Muut pilottikohteet: 

Särkänniemestä ollaan luomassa ilmastopositiivista elämystalouden edelläkävijää (https://visittam-
pere.fi/kestavan-matkailun-hub/uudistuva-sarkanniemi-ilmastopositiivinen-elamystalouden-edella-
kavija/). Osana tätä suunnitelmaa on hahmoteltu energiayhteisöä, joka vastaisi alueen energian han-
kinnasta ja omatuotannosta sekä kulutuksen optimoinnista. ProCemPlus laati Ekokumppanien kanssa 
tarkemman tiekartan energiayhteisön suunnittelua varten. Ekokylä Torppala (https://www.ekokyla-
torppala.fi/) on uusi suunnitteilla oleva asuinalue Kaarinassa (~50 hehtaaria ja n 1000 asukasta). Eko-
kylää varten on suunniteltu energiayhteisöä, mitä varten ProCemPlus järjesti työpajan loppuvuodesta 
2019. Lisäksi päätoimijoita on haastateltu valmisteilla olevaan vertailevaan case study -tutkimukseen. 
Samaan tutkimukseen on tehty haastatteluja Kalajoki Smart Grid -hankkeesta 
(https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A76031) sekä Hiedanrannan energia-
yhteisöstä (https://hiedanranta.fi/). Lisäksi ProCemPlus-hankkeessa tehtiin asukaskyselyjä 9 taloyhti-
össä (mm. Amurinportti) Tampereella sekä tutustuttu Ilokkaanpuiston asuinalueen 
(https://www.arkta.fi/ilokkaanpuisto-koivistonkylaan-rakentuu-alue-jossa-hyodynnetaan-aurin-
koenergiaa/) kokemuksiin hajautetun energiayhteisön perustamisessa. 

1.4 Verkkoaineisto ja julkaisut 

Loppuraportti ja tutkimusprojektin muu julkinen dokumentaatio löytyy projektin verkkosivulta osoit-
teesta: https://www.senecc.fi/projects/procemplus. 

Tutkimusprojektin tuloksien pohjalta on valmistunut/valmistumassa useita kansainvälisiä konferenssi- 
ja lehtijulkaisuja sekä muita kotimaisia julkaisuja. Tutkimustuloksia sisältyy myös useampaan jo valmis-
tuneeseen tai valmistumassa olevaan opinnäytetyöhön. Seuraavassa on listattuna projektiin liittyvät 
kansainväliset julkaisut ja opinnäytetyöt. Näihin viitataan myöhemmin raportissa hakasuluissa esite-
tyllä numerolla, esim. [1]. Raportin muu lähdeaineisto on listattu raportin lopussa ja siihen viitataan 
normaalin viittauskäytännön mukaisesti, esim. (Dóci 2021) 

Kansainväliset julkaisut 

1. Koskela J., Lummi, K., Mutanen, A., Rautiainen A., Järventausta P., Utilization of Households’ Electrical 
Energy Storages with Power-Based Distribution Tariffs. IEEE Transactions on Power Systems, Volume 34, 
Issue 3, 2019, pp. 1693 – 1702 

2. Koskela J., Rautiainen A., Järventausta P., Using electrical energy storage in residential buildings – Sizing 
of battery and photovoltaic panels based on electricity cost optimization. Journal of Applied Energy, 
April 2019, p. 1175-1189 

3. Peltonen L., Järventausta P, Rintala J., Case study on commercial sized MV-level microgrid. 25th Interna-
tional Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019), June 2019, Madrid 

4. Hilden A., Pakonen P. and Verho P., Solar power plant in a modern office building: Power and power 
quality considerations, 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019), Madrid, 
June 2019 

5. Lummi K., Mutanen A., Järventausta P., Upcoming Changes in Distribution Network Tariffs – Potential 
Harmonization Needs for Demand Charges. Proceedings of 25th International Conference on Electricity 
Distribution (CIRED 2019), Madrid, June 2019 

6. Valta J., Kotilainen K., Järventausta P., Mäkinen S. J., Institutional Complexity and Organisational Charac-
teristics in the Emerging Sector of Local Energy Systems-Case Study. 16th International Conference on 
the European Energy Market (EEM 2019), Slovenia, September 2019 

https://www.ekokylatorppala.fi/
https://www.ekokylatorppala.fi/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A76031
https://www.arkta.fi/ilokkaanpuisto-koivistonkylaan-rakentuu-alue-jossa-hyodynnetaan-aurinkoenergiaa/
https://www.arkta.fi/ilokkaanpuisto-koivistonkylaan-rakentuu-alue-jossa-hyodynnetaan-aurinkoenergiaa/
https://www.senecc.fi/projects/procemplus
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7. Kotilainen K., Valta J., Systä K., Mäkinen S. J., Järventausta P., Björkqvist T., Exploring the Potential of 
Blockchain as an Enabler for Three Types of Energy Communities. 16th International Conference on the 
European Energy Market (EEM 2019), Slovenia, September 2019 

8. Kotilainen K., Saari U. A., Valta J., Mäkinen S. J., Kufeouglu S., Business Model Readiness of Start-up 
Driven Energy Innovations–an Empirical Review. 16th International Conference on the European Energy 
Market (EEM 2019), Slovenia, September 2019 

9. Divshali P.H., Kulmala A., Järventausta P., Forming a Local Market using a Virtual Energy Community, 
17th International conference on the European Energy Market Conference, virtual conference, Septem-
ber 2020.  

10. Valta J., Haukijärvi V. P., Mäkinen S. J., Framework for Evaluating Organisations’ Sustainability Drivers 
for Participating in Energy Communities. International Conference on Technology and Entrepreneurship-
Virtual (ICTE-V), April 20220, IEEE 

11.  Kannisto, P., Hylli, O., Heikkilä, V., Supponen, A., Aaltonen, T., Repo, S., Systä, K., Keski-Koukkari, A., 
Safdarian, A. & Kulmala, A., Software and Communications Platform for Simulation Environment of 
Complex Energy System (SimCES), 14th IEEE PowerTech conference, 2021. 

12. Safdarian A., Hasanpor Divshali P.H., Baranauskas M., Keski-Koukkari A., Kulmala A., Coalitional Game 
Theory based Value Sharing in Energy Communities, IEEE Access, vol. 9, 2021, pp. 78266-78275 

13. Hildén A., Pakonen P., Koponen P., Power quality monitoring data management and analysis for distri-
bution networks, 26th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2021), 
September 2021 

14. 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, 26th International Conference & Exhibition 
on Electricity Distribution (CIRED 2021), September 2021 

15. Valta J., Kulmala A., Järventausta P., Kirjavainen J., Mäkinen S., Björkqvist T., Uusitalo S., Systä K., Repo S., 
Towards practical typology of energy communities: main differentiating elements and examples of 
promising implementations, 26th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 
2021), September 2021 

16. Valta J., Kulmala A., Järventausta P., Björkqvist T., Mäkinen S., Forming Collective Self-Consumption Mod-
els: How the end user sees them?, 26th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution 
(CIRED 2021), September 2021 

17. Repo S., Attar M., Supponen A., Keski-Koukkari A., Safdarian A., Kulmala A., Vilkko M., Peltonen L., Hilden 
A., Järventausta P, Coordination concepts for interactions between energy communities, markets and 
distribution grids, 26th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2021), 
September 2021 

18. Islanding of a Microgrid Operating on Constant Frequency With Two Grid Forming Inverters, 26th Inter-
national Conference & Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2021), September 2021 

19. Kulmala A, Baranauskas M., Safdarian A., Valta J., Järventausta P, Björkqvist T., Comparing Value Sharing 
Methods for Different Types of Energy Communities, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT 
Europe 2021), October 2021 

20. Hildén A., Järventausta P., Repo S., Systä K., Heikkilä V., Hylli O., Saarimäki N., Vilkko M., A Data Collection 
and Supplementary Control Platform of a Modern Building for Smart Energy Applications, (under review 
in Sustainable Energy, Grids and Networks (SEGAN)) 

21. Valta J., Kirjavainen J., Mäkinen S., Dialectic Tensions Driving Niche Creation – A Case Study of a Local 
Energy System. (under review in Environmental Innovation and Societal Transitions) 

22. Attar M., Repo S., Mann P., Congestion Management Market Design- Approach for the Nordics and Cen-
tral Europe, To be submitted to Applied energy 

23. Baranauskas M., Keski-Koukkari A., Divshali P.H., Kulmala A., Safdarian A., Value creation and sharing 
methods in household energy communities, Submitted to IEEE International Conference on Power Elec-
tronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE 2022), January 2022 

24. Safdarian A., Divshali P.H., Baranauskas M., Keski-Koukkari A., Kulmala A., Modified Worst-Case Excess 
Minimization for Value Sharing in Energy Communities, Submitted to IEEE International Conference on 
Power Electronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE 2022), January 2022 
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25. Safdarian A., Keski-Koukkari A., Baranauskas M., Deb S., Divshali P.H., Kulmala A., Mäki K., Stabilizing 
Value Sharing Mechanisms in Energy Communities, Submitted to IEEE Access 

Tutkimusraportit ja kotimaiset julkaisut 

1. Kortetmäki A., Harsia P., Taloyhtiöistä energiayhteisöiksi. Sähkö&Tele, 3/2021, pp. 14-15 
2. Kortetmäki, A. Aurinkopaneelit taloyhtiöön. Sähkö&Tele, 4/2021, pp. 10 

3. Harsia, P, Hietalahti, L., Kallioharju, K., Kortetmäki, A., Uusitalo, S. Paikallisen energiayhteisön sähkötekni-

nen toteutus.  TAMK:n erillisraportti 2021. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2154-3 

4. ProCemPlus -projektin lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta sähköntoimitusten selvityksestä ja mit-
tauksesta annetun asetuksen muuttamista, asetusluonnos VN 7702-2020, 13.5.2020 

5. Blogi -tekstit osoitteessa http://www.senecc.fi/blog 

Opinnäytetyöt 

6. Haukijärvi Ville-Pekka, Business Models of Energy Communities and Differing Incentives to join them. 
Diplomityö, Tampereen yliopisto 2020 

7. Pusa Juuso, Asunto-osakeyhtiöt energiayhteisöinä. Diplomityö, Tampereen yliopisto, 2021 

8. Uusitalo Sakari, Kuinka kone oppi tuntemaan rakennuksen: Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus-
ten arviointi Gaussin prosessin avulla. Diplomityö, Tampereen yliopisto, 2021 

9. Saloranta Essi, Kuluttajien asenteet aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan: Ovatko kuluttajat valmiita ryhty-
mään sähkön pientuottajiksi? Diplomityö, Tampereen yliopisto, 2021 

10. Lepistö Roope, Tuotannon ja kulutuksen ennustaminen tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmissä: 15 
minuutin aikaresoluutioon siirtyminen. Diplomityö, Tampereen yliopisto, 2021 

Avoin lähdekoodi 

Simulointiympäristön dokumentaatio julkaistaan projektin aikana osoitteessa https://simcesplatform.git-
hub.io/. Simulointiympäristön kunkin komponentin lähdekoodi julkaistaan osoitteessa https://github.com/sim-
cesplatform. 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2154-3
http://www.senecc.fi/blog
https://simcesplatform.github.io/
https://simcesplatform.github.io/
https://github.com/simcesplatform
https://github.com/simcesplatform
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2 Energiayhteisötyypit 

Energiayhteisö on käsitteenä laaja ja voi tarkoittaa monenlaisia yhteenliittymiä. Tästä syystä on tär-
keää pystyä yksilöimään, minkälaisesta yhteisöstä kulloinkin puhutaan. Energiayhteisöjen luokitte-
lussa tulee huomioida useita eri näkökulmia: lainsäädäntö, sopimukset, liiketoimintamallit ja tekninen 
toteutus.  

2.1 Eri energiayhteisötyyppien ominaisuudet 
ProCemPlus-hankkeessa määriteltiin kaikkein tärkeimmät energiayhteisöjen luokittelukriteerit ja nii-
den järjestys päätöspuun muodossa. Luokittelun lähtökohtana oli vahvasti lainsäädäntö, erityisesti EU-
direktiivit, ja toimijoiden roolitus energiayhteisössä. Energiayhteisöä perustettaessa nämä asettavat 
olennaisimmat reunaehdot toiminnalle ja sille, minkä tahojen kanssa keskustelua tulee käydä. Mikäli 
luokittelu olisi perustunut ensisijaisesti liiketoimintamalleihin tai tekniseen toteutukseen, oltaisiin pää-
dytty erilaiseen lopputulokseen. Hankkeen tutkijoiden näkemyksen mukaan tällainen malli ei olisi yhtä 
yleiskäyttöinen ja eri osapuolten välistä ymmärrystä lisäävä kuin nyt valittu luokittelu.  

Luokittelukriteereiksi valittiin seuraavat:  

• Verkollinen vai virtuaalinen? 

• Kiinteistön sisäinen vai kiinteistörajat ylittävä (koskee verkollista)? 

• Paikallinen vai hajautettu (koskee virtuaalista)? 

• Asiakastyyppi (vain teollisia ja kaupallisia toimijoita vai myös kuluttaja-asiakkaita)? 

• Energiaresurssien omistus (yhteisesti vai myös jäsenten omia resursseja)? 

• Käyttöpaikkojen ja verkkosopimusten määrä? 

• Sopimukset sähkönmyyjän kanssa (yksi yhteinen vai jokaisella jäsenellä oma)? 
 
Hankkeessa määritellyn päätöspuun yksinkertaistettu versio on esitetty alla (Kuva 2.1).    
 

 

Kuva 2.1. Energiayhteisöjen luokittelun päätöspuu yksinkertaistettuna.   

Tarkempaan tarkasteluun valittiin kuusi energiayhteisötyyppiä: hyvityslaskenta, kiinteistön sisäinen 
omilla mittauksilla (ns. takamittarointi), tuotanto liitetty erillisellä johdolla, yhteisöllä suljettu verkko, 
paikallinen virtuaalinen ja maantieteellisesti hajautettu virtuaalinen. Valinnat perustuivat pitkälti sii-
hen, millaisia energiayhteisötyyppejä EU- tai kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa. Kuvassa 2.1. on 
osoitettu EU-direktiivit, joihin kukin malli eniten linkittyy. Lisäksi mukaan otettiin yksi verkollinen ener-
giayhteisö (yhteisöllä oma suljettu verkko), koska direktiivi 2019/944 antaa jäsenvaltioille mahdolli-
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suuden sallia energiayhteisöille myös oikeuden sähkönjakeluun. Suomessakin suljettu verkko on mah-
dollinen, mutta vaatii luvan Energiavirastolta. Luvan saaneita suljettuja verkkoja Suomessa on muuta-
mia, joista viimeisin lienee Haminassa sijaitsevan Googlen palvelinkeskuksen teollisuusalue.  

Luokittelussa ja tarkemmassa tarkastelussa keskityttiin verkkoon kytkeytyneisiin energiayhteisöihin. 
Näiden lisäksi on olemassa myös verkosta kokonaan irrotettuja energiayhteisöjä. Tällaisissa tapauk-
sissa energiayhteisö huolehtii kaikesta toiminnallisuudesta ja kytkentää sähkömarkkinoille tai sopi-
muksia muiden toimijoiden kanssa ei tarvita. Erot yhteisöjen toiminnassa liittyvät resurssien omista-
juuteen ja kustannusten ja arvonjakoon jäsenten kesken.  

 Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö voi olla esimerkiksi taloyhtiö (kerros- tai rivitalo), toimistorakennus, 
liikerakennus tai kampusalue. Olennaista on, että yhteisö sijaitsee saman kiinteistön tai kiinteistöryh-
män alueella. Kiinteistöryhmällä tarkoitetaan yhden omistajan omistamia, toisiinsa rajoittuvia kiinteis-
töjä [Energiavirasto 2017].  

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö liittyy jakeluverkkoon yhden liittymispisteen kautta sähköliitty-
mällä. Käyttöpaikkoja voi olla useita, jolloin kullakin energiayhteisön jäsenellä on oma sopimuksensa 
sekä sähkönmyyjän että jakeluverkkoyhtiön kanssa, tai vain yksi käyttöpaikka liittymispisteessä, jolloin 
energiayhteisöllä on yksi yhteinen sopimus sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön kanssa. Kummassakin 
tapauksessa kiinteistöverkko on kiinteistön omistuksessa. Tarkempaan tarkasteluun valitut energiayh-
teisötyypit on kuvattu alla (Kuva ) kerrostaloyhteisöä esimerkkinä käyttäen. 
 

 

Kuva 2.2. Hankkeessa tarkastellut kiinteistön sisäiset energiayhteisötyypit, 1A Hyvityslaskenta ja 1B Kiinteistön sisäinen 
omilla mittauksilla.  

Energiayhteisötyyppi 1A Hyvityslaskenta tarkoittaa kiinteistön sisäistä energiayhteisöä, jonka sisäi-
sestä mittaroinnista vastaa jakeluverkkoyhtiö. Tämä energiayhteisötyyppi mahdollistui asetuksen 
1133/2020 myötä. Ennen lakimuutosta yhteisten energiaresurssien (esim. aurinkopaneelit talon ka-
tolla) huomioiminen kunkin jäsenen sähkölaskussa ei ollut mahdollista, vaan tuotanto hyödynnettiin 
ensin kiinteistösähkön kulutuksessa ja ylimenevästä osuudesta, joka käytettiin huoneistoissa piti mak-
saa huoneiston sähkömittarin mittauksen mukaisesti verkkopalvelumaksu ja verot myös omatuotan-
non osuudesta. Hyvityslaskenta mahdollistaa sen, että yhteisten energiaresurssien tuotanto voidaan 



 

20 

 

 

jakaa energiayhteisön jäsenten kesken etukäteen määritettyjen jako-osuuksien mukaisesti, ja sähkö-
laskutus perustuu laskennallisesti muodostettuun netotettuun arvoon. Omatuotannosta ei siis enää 
tarvitse maksaa jakeluverkkomaksua ja veroja. Koska hyvityslaskenta perustuu kiinteisiin jako-osuuk-
siin, keskittyy tämä energiayhteisötyyppi erityisesti maksimoimaan omatuotannon kulutusta. Jäsenet 
voisivat hyödyntää joustopotentiaaliaan siten, että siirtäisivät kulutustaan aikoihin, jolloin tuotantoa 
on paljon, mutta muita joustoon perustuvia funktioita hyvityslaskenta ei mahdollista.  

Energiayhteisötyyppi 1B Kiinteistön sisäinen omilla mittauksilla tarkoittaa kiinteistön sisäistä energia-
yhteisöä, joka vastaa energiayhteisön sisäisestä mittaroinnista (takamittarointi) ja laskutuksesta itse. 
Yksittäiset energiayhteisön jäsenet eivät solmi sopimuksia jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän kanssa 
ja tällainen yhteisö käsittääkin aina kaikki kiinteistön sähkönkäyttäjät. Mikäli kyseessä on taloyhtiöyh-
teisö, tulee sähkön yhteishankinnasta ja sähkövastikkeesta määrätä yhtiöjärjestyksessä ja myös mah-
dollisissa vuokrasopimuksissa on oltava asiasta maininta. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii yksi-
mielisen päätöksen. Takamittarointiin perustuvissa yhteisöissä sisäinen arvonjakomalli ei ole yhtä 
jäykkä kuin hyvityslaskennan tapauksessa, vaan yhteisö voi määrittää vapaammin sille sopivat lasku-
tusperusteet, jotka pitää olla kirjattu yhtiöjärjestykseen. Hyvityslaskennassa arvonjako perustuu en-
nakkoon ilmoitettavaan jakosuhteeseen ja jälkeenpäin tapahtuvaan laskentaan ja se ei mahdollista 
myöskään ns. naapurihyvitystä. Hyvityslaskentayhteisössä kiinteistön verkkoliittymän kokonaistehon 
hallinta ei ole mukana yhteisön kokonaisuudessa samalla tavoin kuin takamittaroinnissa, jossa yhtei-
söllä voi olla useampia toimintoja, joista osa voi perustua myös jouston hyödyntämiseen joko esimer-
kiksi huipputehon alentamiseksi tai joustomarkkinoilla myytäväksi. Takamittaroitu yhteisöratkaisu 
mahdollistaa dynaamisen ja reaaliaikaisen tehon hallinnan ja joustojen tarjonnan lisäksi myös parem-
min sektori-integraation toteuttamisen sisältäen myös lämmön ja veden mittaamisen sekä autopaik-
kojen latauksen yhdistämisen yhteisön toimintaan, mikä lisää ratkaisun kustannustehokkuutta. Tämä 
edellyttää palvelun tarjoajana, mikä toisaalta tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyisille pal-
veluntarjoajille. 

Kiinteistön sisäiset energiayhteisöt vaikuttavat kaikkiin sähkölaskun komponentteihin eli energiamak-
suun, siirtomaksuun ja veroihin. Itse tuotetusta sähköstä ei näitä maksuja makseta ja kustannus mää-
räytyykin tehdyn investoinnin ja käyttökustannusten mukaan.  

 Verkollinen energiayhteisö 

Verkollinen energiayhteisö tarkoittaa yhteisöä, joka omistaa sähköverkon alueellaan ja joka ulottuu 
useamman kiinteistön alueelle. Direktiivissä 2019/944 todetaan, että jäsenvaltiot voivat päättää, sal-
livatko ne kansalaisen energiayhteisöille verkkoliiketoiminnan. Suomessa on päätetty, että jakeluverk-
kotoimintaa ei sallita ainakaan toistaiseksi. Sähkömarkkinalain uudistuksessa sähkömarkkinalain 13 
§:n mukaan on jatkossa mahdollista rakentaa ilman vastuualueen jakeluverkkoyhtiön lupaa kiinteistö-
rajan ylittävä ”erillinen linja, jolla liitetään pienimuotoista sähköntuotantoa sähkönkäyttöpaikkaan tai 
kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän verkkoon”. Erillisen linjan luvanvaraisen verkkotoimin-
nan ulkopuolelle rajaamisen edellytyksenä on, että erillinen linja ei muodosta sähkönkäyttöpaikkojen 
liittymisjohtojen kanssa rengasyhteyttä sähköverkkoon tai sähköverkkojen välille. Toiminta muuttuisi 
luvanvaraiseksi sähköverkkotoiminnaksi myös siinä tapauksessa, että erillinen linja yhdistäisi vähin-
tään kaksi jakeluverkkoon liitettyä käyttöpaikkaa toisiinsa. Suljettu verkko on myös mahdollinen, mi-
käli alueella ei sijaitse kuluttaja-asiakkaita ja suljetun verkon lupa myönnetään.  

Energiayhteisötyyppi 2A Tuotanto liitetty erillisellä johdolla tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että 
tuotanto rakennetaan naapuritontille ja kytketään erillisellä johdolla kiinteistöön alla olevan kuvan 
(Kuva 2.3a) mukaisesti. Tällaisessa järjestelyssä ei vielä voida puhua energiayhteisöstä, sillä kyseessä 
ei ole toimijoiden yhteenliittymä. Ero järjestelyyn, jossa tuotanto sijaitsisi saman kiinteistön alueella, 
on hyvin pieni. Energiayhteisöstä voidaan puhua silloin, kun mukana on useampia toimijoita ja tuotan-
toa (sekä mahdollisesti varastointia), joita hyödyntää useampi energiayhteisön jäsen. Tällainen tilanne 
on kuvattu kuvassa 2.3b, jossa naapurien yhdessä omistamasta aurinkovoimalasta on rakennettu eril-



 

21 

 

 

linen linja myös naapurikiinteistöön, kuten ministeri Lintilä on kuvannut sähkömarkkinalain päivittä-
mistä koskevan hallituksen esityksen tiedotustilanteessa (Lintilä 2021). Tällaisessa ratkaisussa aurin-
kovoimala pitää jakaa erillisiin osiin, joista sähkö syötetään kumpaankin käyttöpaikkaan oman invert-
terin kautta. 
 
Tyypin 2A tapauksessa tuotanto netottuu liittymispisteen mittaukseen ja energiamaksu ja siirtomaksu 
määräytyvät netotetun arvon perusteella. Mikäli tuotanto on pienimuotoista (alle 800 000 kWh/vuosi) 
ja sähkönkäyttäjä omistaa tuotantolaitosta, ei sähköveroa tarvitse maksaa. Mikäli tuotannon omistaa 
muu kuin sähkönkäyttäjä, tulee verottajan näkemys asiaan selvittää.   
 

a)    b)  
 
Kuva 2.3. a) Aurinkopaneelikenttä on rakennettu eri naapurin tontille ja kytketty erillisellä johdolla kiinteistön sähköjär-
jestelmään yhden liittymispisteen taakse. b) Naapurien yhdessä omistama aurinkovoimala 

Energiayhteisötyyppi 2B:n mukaisella yhteisöllä oma suljettu verkko tarkoittaa laajemmalle alueelle 
levittäytynyttä energiayhteisöä, joka omistaa alueellaan olevan sähköverkon ja operoi sitä. Energiayh-
teisöllä on yksi liittymispiste jakeluverkkoon ja sisäinen verkkotariffi ja sisäiset energiamaksut, joiden 
perusteella energiayhteisö laskuttaa jäseniään. Suljetusta jakeluverkosta kulutukseen luovutetusta 
sähköstä maksetaan sähkövero normaalisti. Joissain tapauksissa verovelvollisuudesta voisi vapautua 
(pienimuotoinen tuotanto, jonka tuotantolaitoksen omistaja itse kuluttaa), mutta selkeää verottajan 
kantaa asiasta ei tiedetä.   

 Virtuaalinen energiayhteisö 

Virtuaalinen energiayhteisö tarkoittaa energiayhteisöä, joka toimii julkisen jakeluverkon yli eli yhteisö 
ei omista verkkoa. Tällainen energiayhteisö voi olla joko paikallinen tai maantieteellisesti hajautettu. 

Energiayhteisötyypin 3A Paikallinen virtuaalinen kaikki jäsenet sijaitsevat saman jakeluverkon alueella 
ja verkosta löytyy piste, jonka takana kaikki liittymispisteet sijaitsevat (esimerkiksi sähköasema tai ja-
kelumuuntamo). Kuvassa 2.4 on hahmoteltu paikallista hajautettua energiayhteisöä, jonka kaikki jäse-
net ja yhteiset energiaresurssit sijaitsevat saman muuntopiirin alueella. Tällainen energiayhteisö voi 
tarjota palveluja myös jakeluverkon suuntaan. Jakeluverkon kannalta hyödyllistä toimintaa voitaisiin 
kannustaa ”energiayhteisötariffilla”. Jos tällainen tariffi olisi olemassa, voisi tämä energiayhteisötyyppi 
vaikuttaa sekä energiamaksuun että siirtomaksuun. Sähköverot maksetaan tämän tyypin tapauksessa 
aina normaalisti. Kappaleessa 2.4 on käyty läpi muutaman EU-maan malli, jossa tällainen tariffi on 
otettu käyttöön.  
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Kuva 2.4. Paikallinen virtuaalinen energiayhteisö  

Energiayhteisötyypin 3B Maantieteellisesti hajautettu virtuaalinen jäsenet voivat sijaita missä tahansa 
Suomessa. Jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta energiayhteisön jäsenet ovat tavallisia asiakkaita ja heitä 
laskutetaan normaalien tariffien mukaisesti käyttöpaikkamittauksen perusteella ja sähkövero makse-
taan normaalisti. Sähkönmyyjän kanssa virtuaalinen energiayhteisö voi tehdä haluamiaan sopimuksia 
ilman suurempia lainsäädännön asettamia rajoituksia. Esimerkiksi netotusta voidaan tehdä millä ta-
hansa ajanjaksolla (esim. koko vuoden osalta), jos sähkönmyyjä tällaista palvelua tarjoaa, kun hyvitys-
laskennan kohdalla (energiayhteisötyyppi 1A) netotus tehdään aina jokaiselle tasejaksolle erikseen. 
Maantieteellisesti hajautetun energiayhteisön periaatetta on visualisoitu alla (Kuva ). Molemmat vir-
tuaaliset energiayhteisötyypit voivat osallistua myös joustomarkkinoille muodostaen virtuaalivoima-
laitoksen.  
 

 
 
Kuva 5. Maantieteellisesti hajautettu virtuaalinen energiayhteisö, jonka toiminta on energiapainotteista.  

2.2 Yhteenveto energiayhteisötyypeistä 
Hankkeessa tarkempaan tarkasteluun valittuja energiayhteisötyyppejä on vertailtu joistain näkökul-
mista alla (Taulukko 2.1). Tyypittelyä hyödynnetään myös seuraavissa raportin luvuissa ja eri tyyppis-
ten energiayhteisöjen toimintaa avataan eri näkökulmista. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tar-
kemmin Suomen eri lainsäädännön ja säädösten haasteita ja ristiriitaisuuksia. 
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Taulukko 2.1. Valittujen energiayhteisötyyppien vertailu eri näkökulmista.  

 
1A Hyvitys-
laskenta  

1B Kiinteistön si-
säinen omilla mit-
tauksilla 

2A Tuotanto liitetty 
erillisellä johdolla 

2B Yhteisöllä oma 
suljettu verkko 

3A Paikallinen 
virtuaalinen 

3B Maantieteel-
lisesti hajau-
tettu virtuaali-
nen 

Sähkön 
hankin-
nan kus-
tannuk-
set 

Vaikuttaa 
kaikkiin kol-
meen kompo-
nenttiin: verk-
komaksu, 
energia-
maksu, verot 

Vaikuttaa kaikkiin 
kolmeen kompo-
nenttiin: verkko-
maksu, energia-
maksu, verot 

Vaikuttaa verkko-
maksuun ja energia-
maksuun, vaikutus 
verotukseen epä-
selvä 

Vaikuttaa verkko-
maksuun ja energia-
maksuun, vaikutus 
verotukseen epä-
selvä 

Vaikuttaa ener-
giamaksuun ja 
mahdollisesti 
myös verkko-
maksuun, jos 
”energiayhtei-
sötariffeja” tu-
lee käyttöön. 
Verot pysyvät 
ennallaan.  

Vaikuttaa vain 
energiamak-
suun. Verkko-
maksu ja verot 
pysyvät ennal-
laan. 

Sopimuk-
set 

Jokaisella jä-
senellä oma 
sopimus säh-
könmyyjän ja 
verkkoyhtiön 
kanssa 

Yksi yhteinen sopi-
mus sähkönmyy-
jän ja verkkoyh-
tiön kanssa 

Kullakin käyttöpai-
kalla sopimus säh-
könmyyjän ja verk-
koyhtiön kanssa, 
erillisellä johdolla lii-
tetyllä tuotantoyksi-
köllä ei omia sopi-
muksia 

Yksi yhteinen sopi-
mus sähkönmyyjän 
ja verkkoyhtiön 
kanssa 

Jokaisella jäse-
nellä oma sopi-
mus verkkoyh-
tiön kanssa. Eri-
laisia vaihtoeh-
toja sähkön-
myyjän suun-
taan. 

Jokaisella jäse-
nellä oma sopi-
mus verkkoyh-
tiön kanssa. Eri-
laisia vaihtoeh-
toja sähkön-
myyjän suun-
taan. 

Mitta-
rointi  

Verkkoyhtiön 
mittarit 

Yhteisö vastaa 
mittaroinnista 

Verkkoyhtiön mittari 
käyttöpaikalla 

Yhteisö vastuussa 
mittaroinnista 

Verkkoyhtiön 
mittarit 

Verkkoyhtiön 
mittarit 

Laskutus Verkkoyhtiö 
ja sähkön-
myyjä laskut-
tavat hyvitys-
laskennan jäl-
keisen arvon 
perusteella 

Verkkoyhtiö ja 
sähkönmyyjä las-
kuttavat yhteisön 
yhteisen käyttö-
paikan mittauksen 
mukaan. Yhteisö 
laskuttaa yksittäi-
siä jäseniä. 

Verkkoyhtiö ja säh-
könmyyjä laskutta-
vat käyttöpaikan 
mittauksen mukaan 

Verkkoyhtiö ja säh-
könmyyjä laskutta-
vat yhteisön yhtei-
sen käyttöpaikan 
mittauksen mukaan. 
Yhteisö laskuttaa yk-
sittäisiä jäseniä. 

Verkkoyhtiö las-
kuttaa verkko-
maksun. Erilai-
sia vaihtoehtoja 
sähkönmyyjän 
suuntaan. 

Verkkoyhtiö las-
kuttaa verkko-
maksun. Erilai-
sia vaihtoehtoja 
sähkönmyyjän 
suuntaan. 

Lainsää-
däntö 

Asetus 
1133/2020 
joulukuussa 
2020 teki 
mahdolliseksi 

Ollut mahdollinen 
”aina” 

Kesäkuussa 2021 hy-
väksytyn päivitetyn 
Sähkömarkkinalain 
13 §:n mukaan mah-
dollista 

Mahdollinen vain, 
jos suljetun verkon 
lupa myönnetään. 
Tässä tapauksessa 
vain yritysasiakkaita. 

Ollut mahdolli-
nen ”aina” 

Ollut mahdolli-
nen ”aina” 
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2.3 Energiayhteisöt nykyisen Suomen sähkömarkkina-, sähköturvallisuus- ja 
energiatehokkuuslainsäädännön näkökulmasta 

Tässä alaluvussa käsitellään energiayhteisön määrittelyä ja sen sähkötekniseen toteutukseen, sähkö-
turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvää sääntelyä. Sisältö ei huomioi yleisesti sähkömarkki-
noihin, energiayhteisöjen yksittäisiin energiantuotantolaitoksiin (esim. kattilalaitokset) tai energiayh-
teisön muihin energiaverkkoihin liittyvää sääntelyä. Lisätietoa aiheesta löytyy ProcemPlus-hankkeen 
selvityksestä ”Paikallisen energiayhteisön sähkötekninen toteutus”. 

 Valtioneuvoston asetus 1133/2020  

Valtioneuvoston asetus 1133/2020 määrittelee paikallisen energiayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden 
ryhmän. Asetuksen mukaan paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka tuottaa, 
toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja, sähköajo-
neuvojen latauspalveluja tai muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen. Paikallinen energiayh-
teisö muodostuu useammasta asiakkaasta, jonka jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikat sijaitse-
vat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä ja jotka on liitetty jakeluverkonhaltijan 
jakeluverkkoon samalla liittymällä. Jäsenten tai osakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen sähkön mittauk-
sista vastaa jakeluverkonhaltija. 

Eräs haaste valtioneuvoston asetuksessa 1133/2020 on määritelmä ”sitä (kiinteistöä) vastaava kiin-
teistöryhmä”. Termille tai sen tulkinnalle ei löydy säädöspohjaista määritelmää, mutta vuonna 2015 
antamassaan lausunnossa Energiavirasto on määritellyt, että vakiintuneen käytännön mukaan kiinteis-
töryhmäksi tulkitaan pääsääntöisesti saman tahon hallitsema kiinteistökokonaisuus, jonka kiinteistöt 
rajoittuvat toisiinsa. Hallinta voi perustua omistukseen tai sopimusoikeudelliseen järjestelyyn, kuten 
maanvuokrasopimukseen (Saajo & Vestman, 2015). Myös kiinteistö on määritelty hieman eri tavalla 
eri lainsäädännön aloilla, mutta samassa lausunnossaan Energiavirasto on määritellyt, että heidän tul-
kintansa mukaan kiinteistö on kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukainen itsenäinen maan-
omistuksen yksikkö, joka on merkittävä kiinteistönä valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kiinteistö-
rekisteriin merkitään kiinteistöinä tilat, tontit, yleiset alueet, valtion metsämaat, luonnonsuojelulain-
säädännön nojalla perustetut suojelualueet, lunastuksen perusteella erotetut alueet, yleisiin tarpeisiin 
erotetut alueet, erilliset vesijätöt sekä yleiset vesialueet. Energiayhteisöjen tapauksessa oleellisimpina 
kiinteistöinä voidaan pitää tiloja ja tontteja. 

Aktiivisten asiakkaiden ryhmän voivat muodostaa sähköenergian loppukäyttäjät, jos ne yhdessä tuot-
tavat tai varastoivat sähköä taikka osallistuvat joustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin 
eikä loppukäyttäjien toiminta ole ensisijaisesti kaupallista tai ammatillista. Loppukäyttäjien sähkön-
käyttöpaikkojen tulee sijaita samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä ja niiden tulee 
olla liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liittymällä. Lisäksi loppukäyttäjien sähköntuo-
tantolaitteisto ja sähkövarasto tulee olla liitettynä samaan liittymään. Loppukäyttäjien sähkönkäyttö-
paikkojen sähkön mittauksista vastaa jakeluverkonhaltija. 

Aktiivisten asiakkaiden ryhmän määrittelyä sovelletaan myös yksittäiseen loppukäyttäjään, joka tuot-
taa tai varastoi sähköä taikka osallistuu joustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin ja jonka 
tuotantolaitteisto tai sähkövarasto on varustettu jakeluverkonhaltijan erillisellä mittauslaitteistolla.  

Loppukäyttäjän määritelmää ei ole esitetty asetuksessa 1133/2020. Sähkömarkkinalaista löytyy mää-
ritelmä, jonka mukaan loppukäyttäjä on asiakas, joka ostaa sähköä omaan käyttöönsä (sähkömarkki-
nalaki 588/2013). Toisaalta Energiatehokkuuslaki (Energiatehokkuuslaki 1429/2014 + Laki energiate-
hokkuuslain muuttamisesta 787/2020) määrittelee: ”loppukäyttäjällä (tarkoitetaan) luonnollista hen-
kilöä ja oikeushenkilöä, joka käyttää energiaa tai lämmintä käyttövettä riippumatta siitä, onko tällä 
sopimussuhdetta kyseisen energian tai lämpimän käyttöveden toimittajan kanssa”. Samassa laissa 
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määritellään myös loppuasiakas, jonka määrittely on seuraava: ”loppuasiakkaalla (tarkoitetaan) luon-
nollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka ostaa energiaa omaa loppukäyttöään varten”.  Koska taloyhtiö 
on oikeushenkilö (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 4§), voi lain 787/2020 loppukäyttäjätulkinnan 
mukaisesti myös taloyhtiö olla loppukäyttäjä. Tällöin taloyhtiöitä, jotka ovat liittyneet yhtenä käyttö-
paikkana jakeluverkkoon, voidaan asetuksen puitteissa käsitellä yksittäisen loppukäyttäjän aktiivisten 
asiakkaiden ryhmänä. 

Valtioneuvoston asetus 1133/2020 ja myös sen korvaana VNa 767/2021 on määritelty käsittämään 
vain hyvin rajatun osan energiayhteisötyypeistä, ja asetuksen määritelmien vajavaisuus aiheuttavat 
haasteita ja epäselvyyksiä lain tulkintaan. Haasteita asetuksen tulkinnassa voi syntyä esimerkiksi lop-
pukäyttäjään ja ”kiinteistön ja sen kaltaisen kiinteistöryhmän” määrittelyyn liittyen. Kiinteistön kaltai-
sen kiinteistöryhmän nykyinen tulkinta ei Energiaviraston mukaan ainakaan ”pääosin” mahdollista eri 
omistajien kiinteistöistä muodostettavaa paikallista energiayhteisöä, joiden yleistyminen tulevaisuu-
dessa on todennäköistä. 

 Energiayhteisön liittymispiste 

Sähkön jakeluverkon ja kiinteistöverkon liittymispiste on säädöksissä yhtenä määrittävänä tekijänä. Eri 
säädöksissä niille ei kuitenkaan ole yhteneväistä määritelmää tai se puuttuu kokonaan. Esimerkiksi 
sähkömarkkinalaissa liittymispistettä ei määritellä, vaikka siihen viitataan useassakin lain pykälässä. 
Sähkömarkkinalaki käsittelee kuitenkin liittymissopimusta (9.8.2013/588, luku 13) ja Energiateollisuus 
ry:n on laatinut ja Energiavirasto vahvistanut verkonhaltijoiden käytettäväksi suositellut liittymisehdot 
(LE 2019). Liittymisehdoissa määritellään, että liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. 
Tarkka kuvaus liittämiskohdasta on seuraava: ”Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteis-
tojen välinen kohta (omistusraja), jollei toisin ole sovittu.”.  

Liittymispisteen - eli oletetusti liittämiskohdan - määrittelyn perusteita on kuvattu myös Energiaviras-
ton dokumentissa liittymien hinnoittelumenetelmistä, jossa sanotaan seuraavaa: ”Liittymispisteen 
määrittämisessä on otettava huomioon sähkömarkkinalain säännökset ja tavoitteet, kuten liittyjien 
tosiasiallinen oikeus kilpailuttaa liittymisjohto sekä verkonhaltijan yksinoikeus rakentaa sähkönjakelu-
verkkoa vastuualueellaan. Liittymispisteen määritysperusteissa on otettava huomioon, mihin asti ver-
konhaltijan liittämisvelvollisuuden ja säännellyn sähköverkkotoiminnan voidaan katsoa lähtökohtai-
sesti ulottuvan ja toisaalta, mitä liittymisjohdon vapaalla kilpailuttamisella on tavoiteltu.” (Energiavi-
rasto, liite 2: Liittymien hinnoittelumenetelmät, 2018.) 

Sähköturvallisuuden näkökulmasta liittymispiste on määritelty standardissa SFS-EN 6000 termillä ”liit-
tymiskohta”, joka on ”kohta, jossa sähköenergia toimitetaan sähköasennukseen”. Lisäksi mainitaan, 
että ”Sähköasennuksella voi olla useita liittymiskohtia”. (SFS 6000-1:2017.) 

Selvitysten perusteella liittymispisteen määrittely vaatisi selvennyksiä eri säädösten ja velvoittavien 
ohjeiden välille. Lisäksi liittymisehdoissa määritelty maankäyttö- ja rakennuslain soveltaminen erimie-
lisyystilanteissa vaatii lisäselvityksiä sekä uusien että muuttuvien omistussuhteiden ja omistajien ta-
pauksessa. Selvitettävää on myös siinä, miten tulkitaan tilannetta, jossa olemassa oleva jakeluverkko-
yhtiön jakeluverkko siirtyy paikallisen energiayhteisön muodostamisen yhteydessä energiayhteisön 
hallintaan. Omistussuhteen muutoksen voidaan katsoa synnyttävän tilanteen, jossa koko järjestelmän 
sähköturvallisuuslain mukainen sähkölaitteistoluokka muuttuu aiheuttaen muutoksia paikallisen ver-
kon sähköturvallisuusvastuisiin, tarkastusvelvoitteisiin ja mahdollisesti myös suojausvaatimuksiin. 

 Paikallisen energiayhteisön sähköverkon määrittely 

Tässä luvussa käsitellään sekä asetuksen mukaisen paikallisen energiayhteisön että usean eri kiinteis-
tönomistajan toisiinsa rajoittuvien kiinteistöjen energiayhteisön sähköverkon määrittelyä. Kuten kap-
paleessa 2.3.1 on määritelty, on paikallinen energiayhteisö samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiin-
teistöryhmällä sijaitseva kokonaisuus. Energiaviraston määrittelyn mukaan kiinteistöä vastaavan kiin-
teistöryhmän määritelmää sovelletaan vain kiinteistöihin, jotka ovat pääosin saman tahon hallinnassa 
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olevat ja rajoittuvat toisiinsa (kappale 2.3.1). Jos paikallinen energiayhteisö sijaitsee kiinteistöllä tai 
kiinteistön kaltaisella kiinteistöryhmällä, on sähköturvallisuusviranomaisen (TUKES) tulkinta se, että 
sähköverkko on kiinteistön sisäistä sähköverkkoa ja siihen sovelletaan kiinteistön sähköverkon sään-
telyä (Huurinainen 2021). 

Selvitysten perusteella voidaan päätellä, että paikallisen energiayhteisön sähköverkko ei ole jakelu-
verkkoa vaan kiinteistöverkkoa ja siihen sovelletaan kiinteistöverkon sääntelyä. Jos energiayhteisö 
muodostuu toisiinsa rajautuvista kiinteistöistä (kiinteistöryhmä), mutta kiinteistöillä on eri haltijat, on 
kiinteistöjen välinen sähköverkko jakeluverkkoa ja toiminta on luvanvaraista sähköverkkotoimintaa, 
joka vaatii jakeluverkonhaltijan. Energiayhteisön mahdollisuus toimia jakeluverkonhaltijana on ky-
seenalaista, mutta toisaalta tulkinnanvaraa jää esimerkiksi siitä, kuuluuko toisiinsa rajautuvien kiin-
teistöjen välinen sähkönsiirto jakeluverkonhaltijan vastuualueeseen, kun Energiaviraston tulkinnan 
mukaan yksittäisen kiinteistön liittymiskaapelin ylläpito on kiinteistönomistajan vastuulla. 

 Energiayhteisön sähköverkon sähköturvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvoit-
teet 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 määrittelee, että sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston tur-
vallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää sähkö-
turvallisuuslain vaatimukset (§48). Sähköturvallisuuteen liittyvät velvoitteet eivät ole kaikille sähkölait-
teistoille samat, vaan velvoitteiden määrä lisääntyy sähkölaitteiston koon ja vaativuuden kasvaessa.  
Varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaati-
musten osalta sähkölaitteistot on luokiteltu seuraavasti: 

1) luokan 1 sähkölaitteisto: 

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa; 

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan ni-
mellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 

2) luokan 2 sähkölaitteisto: 

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sel-
laista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä 
yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai 
yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 
600 kilovolttiampeeria. 

3) luokan 3 sähkölaitteisto: 

e) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko. 

Kaikkiin luokittelun piiriin kuuluviin, siis lukuun ottamatta yhden tai kahden asunnon asuinrakennuk-
sien, sähkölaitteistoihin tulee suorittaa varmennustarkastus. Luokan 3 laitteistolle määräaikaistarkas-
tus on tehtävä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikais-
tarkastuksesta, joka luokan 3 on tehtävä viiden vuoden välein ja luokan 1 ja 2 laitteistoille 10 vuoden 
välein.  

Asuinrakennukset ja asuntoihin liittyvät asennukset, kuten autopaikat ja omatuotantolaitteistot, eivät 
kuulu määräaikaistarkastuksen piiriin.  Tämä koskee myös asuinrakennuksia ja niitä syöttävää sähkö-
verkkoa asetuksen mukaisissa paikallisissa energiayhteisöissä (Huurinainen; Lintula, 2020). Jos paikal-
liseen energiayhteisöön kuitenkin kuuluu muita sähkölaitteistoja, joiden ylivirtasuojan nimellisvirta on 
yli 35 ampeeria tai yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, niiden osalle on tarkastusvelvoite (esimer-
kiksi liiketilat, maatilan tuotantorakennukset). 

Suurempiin kiinteistöihin liittyy lisääntyneiden tarkastusvelvoitteiden lisäksi käytönjohtajavelvoite. 
Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos: 
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1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään 1 000 
voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
tai 

2) sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäi-
selle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolt-
tiampeeria. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 60§.) 

Käytön johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuus-
lakia, sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa käytön aikana ja että käyttö-
töitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja. Käytön johtajalla on 
oltava kyseisiin töihin oikeuttava pätevyystodistus ja tämän on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta 
oltava sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 59-62§). 

Selvitysten perusteella sähkölaitteistoluokitukset ja niiden tulkinta mahdollistavat hyvinkin suurien 
energiayhteisöjen sähkölaitteistojen rakentamisen ilman, että niissä on määräaikaistarkastusvelvoi-
tetta tai että ne edellyttäisivät käytönjohtajan nimeämistä. Sähkölaitteistoluokkien osalta tulkinnan-
varaa jää esimerkiksi siihen, miten määritellään asuinrakennuksista muodostuvan paikallisen energia-
yhteisön yhteinen parkkitalo tai alueella oleva suuri, ei asuinrakennukseen asennettu omatuotanto-
laitteisto. Lisäksi käytönjohtajavaatimuksiin määritelty sähkölaitteiston liittymisteho on haasteellinen. 
Esimerkkinä tästä tilanne, jossa käytönjohtaja vaaditaan, kun ”sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tar-
koitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liitty-
mien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.”. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liit-
tyjän sähkölaitteistojen välinen kohta (omistusraja), jollei toisin ole sovittu. Sähköturvallisuuslainsää-
dännön näkökulmasta olisi oleellista määritellä, miten energiayhteisön liittymisteho lasketaan, jos esi-
merkiksi kiinteistölle on asennettu omatuotantoa, varavoimaa tai sähkövarastoja. Lisäksi olisi hyvä sel-
keyttää tulkinta siltä osin, miten liittymisteho määritellään, jos omatuotantoa, varavoimaa tai sähkö-
varastoja lisätään tai poistetaan elinkaaren aikana ja onko sillä merkitystä, minne ja minkä suuruisina 
yksiköinä niitä lisätään. 

 Energiayhteisöjen sähköteknisen toteutuksen sääntely ja muu ohjeistus 

Suomen sähkölaitteiden ja laitteistojen turvallisuutta sääntelee Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 ja 
siitä johdetut asetukset 1434/2016, 1436/2016 ja 1437/2016. Olennaisten turvallisuusvaatimusten 
katsotaan täyttyvän, jos sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai vastaavia julkaisuja. Sähkötur-
vallisuuslain 33§ Sähköturvallisuusviranomainen eli Tukes on julkaissut sähkölaitteistojen turvalli-
suutta ja velvoittavat standardit luettelossa S10-2019. Energiayhteisöjen kannalta oleellisimmat vel-
voittavat standardit ovat: 

• Standardisarja SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset 
• SFS 6001 (2018) Suurjännitesähköasennukset 
• SFS-EN IEC 62485-2 (2018) Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikalli-

sakut 

Sähköjärjestelmien toiminnallisuus korostuu energiayhteisöissä perinteisiä sähköverkkoja enemmän. 
Ohjeistuksia sähköjärjestelmien toiminnallisuudesta on ollut huonosti, mutta vuonna 2020 julkaistiin 
kaksi uutta standardia, jotka keskittyvät sähköturvallisuuden sijaan juuri sähköjärjestelmän toiminnal-
lisuuteen. SFS 6008-1 esittelee tapoja säästää energiaa ja SFS 6008-2 tuottaja-kuluttajan sähköasen-
nuksien perusrakenteen ja suojausperiaatteet. 

 Rakennusten energiatehokkuuden sääntely ja energiayhteisöt 

Rakennusten energiatehokkuuden sääntelyllä ja energiatehokkuuslaskennalla on suuri merkitys uuden 
rakennuksen teknisiin ratkaisuihin. Rakennuksen energiatodistuksen E-luku määräytyy myös samojen 
laskentaperiaatteiden mukaan. Energiatehokkuuslaskennan periaatteet on määritelty Ympäristömi-
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nisteriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (YMa 1010/2017) sekä Ympäristömi-
nisterin asetuksessa rakennukset energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (YMa 
4/13 + muutos 2/17). Energiatehokkuuslaskenta ja energiatehokkuuden indikaattori, E-luku, perustuu 
rakennuksen laskennallisen ostoenergiankulutuksen suuruuteen, jota painotetaan energialähteittäin 
energiamuotokertoimilla. (Laki energiatodistuksesta 50/2013, Ympäristöministeriön asetus rakennuk-
sen energiatodistuksesta, valtioneuvoston asetuksessa rakennuksissa käytettävien energiamuotojen 
kertoimien lukuarvoista (788/2017)). Erityisesti paikallisen omatuotannon käsittely vaikuttaa E-lukuun 
energiamuotokertoimien vuoksi.  

Vakioituun käyttöön perustuva rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus koostuu lämmitys-, 
ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien sekä järjestelmien apulaitteiden, kuluttajalaitteiden ja valais-
tuksen energiamuodoittain eritellystä energiankulutuksesta, josta on vähennetty rakennukseen kuu-
luvalla laitteistolla ympäristöstä olevasta energiasta otettu energia siltä osin, kuin se on käytetty ra-
kennuksessa siinä tapahtuvan vakioituun käyttöön perustuvan energiankulutuksen kattamiseen. Ra-
kennukseen kuuluvalla laitteistolla ympäristössä olevasta energiasta otetun energian hyödyntäminen 
on laskettava, kohteesta riippuen, kuukausittain tai tunnin ajanjaksoina. Ympäristössä olevasta ener-
giasta otetulla energialla tarkoitetaan rakennukseen kuuluvalla laitteistolla paikan päällä tai rakennuk-
sen lähellä auringosta, tuulesta, maasta, ilmasta tai vedestä tuotettua lämpö- tai sähköenergiaa 
(YMa1010/2017). Ulkopuolisiin energiaverkkoihin syötettyä energiaa ei oteta laskennassa huomioon, 
joten se ei vaikuta E-luvun arvoon. 

Asetuksessa ostoenergia on määritelty seuraavasti: ”rakennuksen laskennallisella ostoenergiankulu-
tuksella (tarkoitetaan) rakennuksen vakioituun käyttöön perustuvaa energiankulutusta, joka lasketaan 
hankittavaksi rakennukseen sähkönjakeluverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta tai 
uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana.”. Taseraja ostoenergialle on esitetty ku-
vassa 2.5. 

 
Kuva 2.5. Laskennallisen energiantarpeen vertailuluvun taseraja ja sen muodostuminen. (YM 2018. Opas: Energiatehok-
kuus. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta). 
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Asetuksen haasteellisimmat kohdat energiayhteisöjen kannalta liittyvät E-luvun laskentaan ja erityi-
sesti paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotetun energian määrittelyyn ja ostoenergiarajaan. Ra-
kennuksen ostoenergia ja E-luku lasketaan asetuksen mukaan rakennukselle eikä kiinteistölle, mutta 
mikä on laskennan todellinen tulkinta edes tämän päivän useamman rakennuksen taloyhtiössä? Voi-
daanko asetusta tulkita siten, että sillä lasketaankin kiinteistön, eikä rakennuksen E-lukua? Jos oma-
tuotannon energia välittyy ostoenergiamittausten kautta, onko se ostoenergiaa vai omatuotantoa var-
sinkin silloin, kun kiinteistössä tai kiinteistöryhmässä on useita rakennuksia? Vai voidaanko energia 
määritellä sen mukaan omatuotannoksi tai ostetuksi energiaksi, mikä on laskennan kannalta edulli-
sempaa? Oman haasteensa asettaa lisäksi eri rakennustyypeittäin määritelty kuukausitasolle tai sitä 
lyhyemmille ajanjaksoille määritelty laskentavaatimus, joka vaatisi aina dynaamisen laskennan suorit-
tamisen. Laskenta ei myöskään ota suoraan kantaa energian varastointiin, ellei huomioida lämminve-
sivaraajien aiheuttamia energiahäviöitä. 

 Mittarointi 

Energiayhteisöissä energian kulutuksen mittaaminen on perusta kustannusten jakamiselle ja jatkossa 
toisaalta myös osa energian käytön hallintaa yhteisössä. Erityisesti asuinkiinteistöjen osalta energiate-
hokkuuden parantamisen yhtenä toimenpiteenä on lisätty vaatimuksia lämmityksen ja käyttöveden 
mittaamiselle. 

Rakennuksessa on oltava energiankäytön mittauksen mahdollistavat mittauslaitteet tai mittausval-
mius, jotta rakennuksen energiankäyttöä voidaan seurata tärkeimpien kulutuskohteiden ja rakennuk-
sen koko kulutuksen osalta tai tällainen seurantamahdollisuus on oltava helposti toteutettavissa. 
(YMa1010/2017). 

Kaukolämmön osalta mittauksen järjestäjän on tarjottava kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen loppu-
asiakkaille kilpailukykyisesti hinnoiteltua etäluettavaa mittaria, joka mittaa tarkasti energiankulutuk-
sen (Energiatehokkuuslaki 19§). Tämä ei kuitenkaan edellytä huoneistokohtaista (loppukäyttäjäkoh-
taista) mittausta. Yhteisen lämmitysjärjestelmän kulut siis jaetaan pääsääntöisesti huoneistojen koko-
jen tai osakemäärien suhteessa osana yhtiövastiketta. Huoneistokohtaisen sähkölämmityksen ener-
gian kulutus taas pääsääntöisesti menee käyttöpaikan (huoneiston) mittauksen kautta. 

Käyttöveden laskutuksen on perustuttava mitattuun kulutukseen rakennuksissa, joihin asennetaan 
huoneistokohtaiset etäluettavat veden kulutusmittarit 23.11.2020 jälkeen haetun rakennusluvan pe-
rusteella. (asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009), asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki 
(481/1995), vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001), 
aravarajoituslaki (1190/1993) ja asumisoikeusasunnoista annettu laki (650/1990).  

 Sähkön mittaus 

Kiinteistönhaltijan on järjestettävä toimitetun sähkön mittaus asianmukaisella tavalla, jos sähkö toimi-
tetaan loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta. 
Sähkön mittaus tulee tällöin järjestää siten, että jos loppukäyttäjä haluaa vaihtaa sähköntoimittajaa, 
huoneistokohtaisen mittauslaitteiston mittaama sähkönkulutus voidaan helposti ja teknisesti luotet-
tavalla tavalla etäluentaominaisuutta tai mittauslaitteiston lähettämiä mittauspulsseja hyväksi käyt-
täen sekä yhdistää kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän mitattuun kokonaiskulutukseen että 
erottaa siitä.  (SML 71 §) Huomattavaa kuitenkin on, laissa loppukäyttäjä on määritelty asiakkaaksi, 
joka ostaa sähköä omaan käyttöönsä. 

Kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkoso-
pimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon 
kautta. Kiinteistönhaltijan tulee luovuttaa loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiin-
teistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Jos sähkö toimitetaan kiinteis-
tössä loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, on 
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loppukäyttäjän korvattava kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä muutostöistä aiheutuvat 
kustannukset siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluverkon kautta. 

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksistä ja mittauksesta VNa 767/2021 mukaan 

• sähköverkkoon liitetty sähkönkäyttöpaikka tai samaan sähkönliittymään kuuluvat useat säh-
könkäyttöpaikat tulee varustaa sähkönkulutuksen mittaavilla mittauslaitteistoilla. (luku 6 2§) 

• Sähköntuotantolaitteisto, joka syöttää sähköä sähköverkkoon siinä siirrettäväksi, tulee varus-
taa mittauslaitteistolla. 

• Sähkönkäyttöpaikoihin asennettujen sähkönmittauslaitteistoille on asetettu teknisiä vaatimuk-
sia. Niissä on oltava yksisuuntainen, avoin tiedonsiirtorajapinta loppukäyttäjälle 

• Uusissa etämittauslaitteisoissa tulee olla 1-2 asunnon asuinrakennuksessa kuormanohjausrele 

• Uudisrakennukseen tulevat erilliset asuin- ja liikehuoneistot tulee, lähinnä pieniä tai erityiskoh-
teita lukuunottamatta, varustaa sähkön kulutuksen mittaavilla mittauslaitteistoilla, jos sähkö 
myydään sähkönkäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon 
kautta. Tätä sovelletaan myös kiinteistöön tai sitä vastaavaan kiinteistöryhmään, jonka sisäistä 
sähköverkkoa muutetaan siten, että sähkö myydään muutoksen jälkeen sähkönkäyttäjille kiin-
teistön sisäisen sähköverkon kautta. (luku 6 12§) 

Säädöksissä käytettyjä termejä “jakeluverkko” ja sisäinen sähköverkko” ei ole määritelty. Asennuksissa 
kuitenkin sähköverkko on kiinteistöverkkoa ja vain ostomittauksen paikka vaihtelee. Myös tässä sää-
döksessä jää auki se, miten sitä sovelletaan usean rakennuksen kiinteistöön tai kiinteistöryhmään. 

2.4 Esimerkkejä energiayhteisötyypeistä Euroopassa  

Koska energiayhteisöjen kehitys on vasta alkuvaiheessa ja Euroopan laajuista, on hyvä tarkastella eri 
maiden toteutuksia ja niiden eroja. Taulukossa 2.2 on lueteltu viiden eri maan toteutustapoja lainsää-
dännöllisesti. Esimerkit osoittavat, kuinka viime vuosina energiayhteisöjen lainsäädännössä on siirrytty 
energian tuotannosta saadusta syöttötariffista kohti paikallisen tuotannon kulutuksen kannustamista. 
Pohjana alun perin vuonna 2016 ehdotetuille direktiiveille oli muutama edelläkävijämaa. Maiden vä-
lillä on olennaisia eroja energiayhteisön maantieteellisessä määrittämisessä ja vaadituissa juridisissa 
muodoissa. Myös asiakkaan hyödyt toteutetaan eri maissa hieman eri tavoin. Omatuotannon kulutus 
kiinteistön sisällä on usein vapautettu kokonaan tai osin siirtomaksuista ja veroista. Julkista verkkoa 
käyttävissä yhteisöissä on esimerkiksi veroetuja, kuten Alankomaissa.  

Monessa maassa on implementoitu myös paikallistariffeja, jotka tyypillisesti tukevat samaan pienjän-
niteverkkoalueen sisäistä energiaomavaraisuutta. Paikallistariffi voi olla myös dynaaminen: esim. 
Ranskassa sähkön omavaraisuudesta hyötyy eri tavoin kesällä ja talvella sekä kellonajan mukaan. Ita-
liassa on vastaava järjestelmä, mutta sen lisäksi jokaisesta itse kulutetusta megawattitunnista makse-
taan yhteisölle jälkikäteen noin sata euroa. Kaiken kaikkiaan, osin energiayhteisöjä koskevat tuet ja 
tariffimuutokset ovat kustannusperusteisia, osin energiayhteisöjä tuetaan uusiutuvan energian inves-
tointien vuoksi. (Frieden et al., 2020). 
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Taulukko 2.2. Esimerkkejä toteutetuista energiayhteisömalleista Euroopassa (Campos et al., 2020; 
Frieden et al., 2020; Hall et al., 2020) 

 
 

 
Mallin nimi ja 
energiayhteisö-
tyyppi 

Alkaen 
Maantieteellinen 
rajautuminen 

Asiakkaan hyödyt Juridinen muoto 

Alanko-
maat 

Postcoderoos, 3A 2013 Sama postikoodi 
Itse kulutetulle tuotannolle saa verovä-
hennyksen, joka on noin €0.133/kWh. 

Yhteisön jäsenien omis-
tettava osuuksia yhtei-
söstä. Yhtiömuoto ei 
määritelty. 

Saksa Mieterstrom, 1A 2017 
Sama rakennus tai rakennus-
ten muodostama koko-
naisuus 

Operaattori saa DSO:lta 2.1–3.7 snt/kWh 
itse kulutetusta sähköstä. Tariffi oltava 
loppuasiakkaalle 10% halvempi kuin nor-
maali tariffi. Syöttötariffi ulos myydystä 
tuotannosta. EEG-tariffiosuus maksettava. 
Maks. kapasiteetti 100kW. 

Energiayhteisön ope-
raattorilla pitää olla säh-
könmyyjän status. 

Sveitsi 

Zusammen-
schluss zum Ei-
genverbrauch”- 
ZEV, 1B 

2017-
2019 

Ei julkista verkkoa tai aluetta 
tuotannon ja kulutuksen vä-
lillä. Yhteisö yhden liitännän 
ja mittarin takana. 

Säästöt verkkotariffeista ja veroista. Yhtei-
söt, joilla kulutus <50,000 kWh/a, tehota-
riffi on 30% maksimissaan. 

Ei määritelty. ZEV muo-
dostaa yhden asiakkaan 
DSO:n näkökulmasta. 

Ranska 
Autoconsomma-
tion collective, 3A 

2017, 
2019 

2km säteellä tuotannosta, 
sama matalajänniteverkko. 
Maks. 3 MW kapasiteetti. 

Vapaaehtoinen dynaaminen paikallistariffi 
(TURPE), joka kannustaa omavaraisuuteen 
huippukysyntätuntien aikana, ts. talvella, 
aamuisin ja iltaisin. 

Ei määritelty 

Italia 

Autoconsumo co-
llettivo e comu-
nità energetiche, 
3A 

2019-
2020 (pi-
lotoin-
nissa) 

 a) Kiinteistön tai rakennusten 
muodostama kokonaisuuden 
sisäinen 
 
b) Uusiutuvan energian yh-
teisö --> maks. 200 kW tuo-
tantolaitoksia, saman muun-
tajan takana oleva alue.  

Omatuotannon kulutuksen tuki:  
a) 100 € / MWh kiinteistön sisällä 
b) 110 € / MWh uusiutuvan energian yhtei-
söille  
 
Lisäksi 0,822€c/kWh säästö omatuotan-
non kulutuksesta (TSO:n osuus) 
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3 Energiayhteisöjen muodostaminen 

3.1 Perustamisprosessi taloyhtiöissä 
Taloyhtiömallissa perustamisprosessi on melko yksinkertainen ja yhdenmukainen. Useilla jakeluverk-
koyhtiöillä (esim. Elenia, Caruna, Helen, Järvi-Suomen Energia) on jo opastuksia energiayhteisön to-
teuttamiseksi. Aiemmin FinSolar-hanke on tehnyt uraauurtavaa työtä taloyhtiömallin edistämisessä 
(Auvinen et al., 2020). Yleisesti askeleet aurinkoenergian hankkimiseen taloyhtiössä ovat seuraavat: 

1. Taloyhtiö selvittää asukkaiden mielenkiinnon aurinkojärjestelmää kohtaan. 
o Selvitys konsultilta järjestelmän soveltuvuudesta taloyhtiöön, huomioiden asukkaiden kulu-

tusprofiilit, paneelien sijainnit ja muut tekniset seikat. 
2. Taloyhtiö päättää investoinnista yhtiökokouksessa. 

o Hyvityslaskentamalliin riittää enemmistön kannatus. 
o Takamittarointimalli vaatii yksimielisen päätöksen. Se vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen, ja 

asukkaat luopuvat omista sähkösopimuksistaan. Lisäksi investoitava mittarien uusimiseen. 
Asukkaalla on oikeus irtisanoutua takamittaroinnista, mutta hänen on maksettava mittarin-
vaihto. 

3. Tarjouskilpailun valmistelu. 
o Kulutusprofiilien tarkempi analysointi ja järjestelmän mitoitus nykytarpeeseen ja tulevaisuu-

den tarpeisiin nähden. Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistus verkkoon syötetystä sähköstä. 
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan satunnaisesta ja vähäisestä ylijäämäsähköstä ei tar-
vitse maksaa arvonlisäveroa (Juuti, 2021). 

o Takamittaroinnissa kannattaa laskea myös verkkopalvelumaksusta ja ostosähkön yhteissopi-
muksesta saatavat säästöt. 

o Tarjouspyyntöön kannattaa sisällyttää ehtoja takuista eri komponenteille ja huomioida eri 
töiden, kuten sähkökeskuksen laajentamisen, mukanaolo tarjouksessa. 

4. Arvonjakomalli hyvityslaskentaa varten. 
o Tällä hetkellä tuotanto jaetaan laskennallisesti tunneittain kiinteistölle ja asukkaille. Hyvitys-

laskennassa ensin allokoidaan kiinteistösähkö, jonka jälkeen yli jäänyt tuotanto jaetaan asuk-
kaille ennalta määritellyssä suhteessa. Mikäli tuotantoa on vielä enemmän, yli jäänyt tuo-
tanto myydään sähkönmyyjälle, jonka kanssa tehdään pientuottaja-sähkösopimus.  

o Osakkeiden määrä on tavanomainen jakoperuste, eikä vaadi yhtiöjärjestykseen muutoksia. 
o Useissa palveluissa jakomenetelmää voi vaihtaa jälkikäteen. Hyvityslaskentapalvelun hinta 

vaihtelee jakeluverkkoyhtiöiden välillä, ja osalla se tarjotaan ilmaiseksi. 
5. Rahoitusratkaisu. 

o Mahdolliset tuet (esim. Ara) tarkistettava 
o Investointi voidaan rahoittaa taloyhtiöllä olevilla säästöillä, taloyhtiön lainalla tai osakkaiden 

omilla varoilla ja lainoilla. 
o Leasing-ratkaisussa taloyhtiö maksaa vuokraa ja kuittaa järjestelmän itselleen sovitussa 

ajassa. Mukana tulee yleensä palvelusopimus, joka kattaa järjestelmän ylläpidon ja mahdolli-
set korjaukset. Palvelusopimus voi olla yhdistettynä myös sähkösopimukseen. 

6. Taloyhtiö ja palveluntarjoaja tekevät vaadittavat luvat ja ilmoitukset. 
7. Asennus ja käyttöönotto. 

o Ilmoitus omatuotannon verkkoon liittämisestä jakeluverkkoyhtiölle. 
o Liitetään järjestelmä osaksi taloyhtiön kiinteistövakuutusta. 

 Isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten näkemykset 

Juuso Pusan diplomityössä (2021) tutkittiin haastattelututkimuksen keinoin taloyhtiöiden hallitusten 
jäsenien (n=8) ja isännöitsijöiden (n=9) näkemyksiä energiayhteisöistä. Haastatteluissa ilmeni, että 
suurin painoarvo ja kiinnostus taloyhtiöissä on edelleen lämmityksessä ja sen kuluissa, jotka ovat ko-
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konaisuudessaan sähköä merkittävämmät. Toisaalta sähköautot ja mahdollinen maalämpöön siirtymi-
nen lisäävät sähkönkäyttöä tulevaisuudessa. Taloyhtiöissä on edelleen yleistä epäselvyyttä energiayh-
teisöjen konkreettisesta toiminnasta ja epävarmuutta aurinkosähkön toimintavarmuudesta ja hinnoit-
telusta. Harva haastateltava oli esimerkiksi kuullut hyvityslaskentapalvelusta. Haastateltavat toivoivat-
kin selkeää viestintää aiheesta, joka sinänsä herättää kiinnostusta. Energiayhteisöt ovat myös mahdol-
lisuus uusille palveluntarjoajille. Tärkeiksi seikoiksi nousivat esiin hallinnon helppous ja edullisuus, sekä 
luotettavat laskelmat, joiden pohjalta investoinnin voi kilpailuttaa. 
 

 
Kuva 3.1. Haastattelujen pohjalta laadittu SWOT-analyysi taloyhtiöiden energiayhteisöistä (Pusa 2021) 

 Asukkaiden motivaatiotekijät taloyhtiössä  

Projektissa tutkittiin Tampereen Sähkölaitoksen avustuksella taloyhtiöiden asukkaiden mielenkiintoa 
osallistua eri energiayhteisöhankkeisiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudelliset ja 
ympäristölliset motivaatiotekijät ovat tärkeimpiä, mutta luottamus yhteisöön, yhteisön identiteetti ja 
normit ovat myös tärkeitä tekijöitä. Suurimpina esteinä osallistumiselle asukkaat ovat nähneet ajan-
puutteen, taloudelliset tekijät ja tyytyväisyyden nykytilanteeseen (Koirala et al., 2018). Aiempien tut-
kimusten perusteella voidaan sanoa, että mitä kypsempi markkina on ja mitä tutumpi konsepti ener-
giayhteisö on, sitä tärkeämmäksi taloudelliset tekijät tulevat (Bauwens, 2019; Bauwens and Devine-
wright, 2018; Fischer et al., 2021; Koirala et al., 2018). Taloudellisen motivaation tärkeys kasvaa myös, 
mitä suurempi energiayhteisö on (Bauwens, 2019).  

Tutkimukseemme osallistui 125 vastaajaa yhdeksässä eri taloyhtiössä Tampereella. Yleinen kannatus 
taloyhtiöiden energiahankkeita kohtaan oli suurta (ka.=4,52/5). Huoneistojen lämpötilan älyohjauk-
seen suhtauduttiin myös positiivisesti kustannussäästöjen (ka.=4,07/5) ja päästöjen vähenemisen 
vuoksi (ka.=4,01/5). Yhteiskäyttöiset sähköautot ja yhteiset sähkösopimukset saivat vähemmän kan-
natusta (ka.= 3,61/5 ja 3,38/5). Tekemämme faktorianalyysi osoitti, että ympäristötietoisuus (faktori 
”ympäristö”) yhdistettynä valmiuteen tinkiä asuinmukavuudestaan (faktori ”altruismi”) on suurin se-
littävä tekijä, mutta myös investointiprosessin selkeys, läpinäkyvyys, palveluntarjoajan luotettavuus, 
taloyhtiön yhteisöllisyys ja energiatehokkuuden arvostaminen asunnossa (kokonaisuutena faktori 
”rehti investointi”) vaikuttavat (kts kuva 3.2). Asukkaat siis näkevät energiahankkeet osin investointina 
ja osin altruistisena, ympäristöystävällisten asenteiden tukemana tekona. Enemmän investointinäkö-
kulmaa painottaville asukkaille prosessin avoimuus, selkeys ja luotettavuus ovat tärkeitä tekijöitä.  
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Kuva 3.2. Kyselytutkimuksen faktorianalyysi 

Korkea koulutustaso nosti kiinnostusta osallistua energiayhteisöhankkeisiin, mutta hieman yllättäen 
korkea tulotaso vähensi kiinnostusta. Pienituloiset kannattivat muita enemmän autonjakamispalvelua 
ja yhteistä sähkösopimusta, suurituloiset älykästä kaukolämpöä. Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa 
on huomioitava verrattain pieni otoskoko ja se, että otoksessa ja kenties kyselyn taloyhtiöissä lapsi-
perheet olivat aliedustettuina. 

3.2 Energiayhteisön muodostumisen vaiheet laajemmissa yhteisöissä 
Kuten energiayhteisöjen tyyppejä käsittelevässä kappaleessa todettiin, taloyhtiöiden lisäksi energia-
yhteisöjä hahmotellaan erilaisiin kohteisiin. Suomessa hajautetuista virtuaalisista energiayhteisöistä 
on tähän mennessä toteutettu virtuaalivoimalaitoksia (esim. Vibeco ja Fortum Spring). Niiden toteutus 
poikkeaa paikallisista energiayhteisöistä siinä, että paikallisissa malleissa yhteisön toiminta perustuu 
enemmän paikalliseen sopimiseen ja yhteistyöhön. Virtuaalivoimalaitos skaalautuu yksittäisten kulut-
tajien ja organisaatioiden päätöksillä. Lisäksi Suomessa on lukuisia esimerkkejä lämpöosuuskunnista, 
mutta uudenlaiset sähkön omakulutukseen perustuvat hankkeet ovat uudempia. 

Koska paikallisten energiayhteisöjen perustamiseen ei ole olemassa valmiita prosesseja, tarkastellaan 
niitä tässä kirjallisuuden ja projektin aikana tehtyjen haastattelujen ja työpajojen kautta. Tarkastelu 
rajautuu hankkeiden uutuuden vuoksi perustamisprosessin alkuvaiheeseen ja siinä kolmeen osioon: 1. 
Tietoisuuden ja motivaation herääminen, Visiointi ja tiedon kerääminen ja 3. Hallinnon ja liiketoimin-
tamallin suunnittelu. 

ProCemPlus-projektin aikana olemme osallistuneet kehittämistyöhön tai haastatelleet LEMENE-pilot-
tikohteen lisäksi Särkänniemen elämyspuiston, Torppala-ekokylän, Hiedanrannan uuden asuinalueen, 
Kalajoen teollisuusalueen ja Ilokkaanpuiston asuinalueen energiayhteisöihin. Kuvassa 3.3 on Särkän-
niemen energiayhteisöä varten työpajatyöskentelyllä hahmoteltu tiekartta. Prosessissa kuvataan eri 
vaiheita, jotka voivat olla eri järjestyksessä eri tapauksissa.  
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Kuva 3.3. Ekokumppanien kanssa yhteistyössä laadittu tiekartta Särkänniemen energiayhteisölle 

 Tietoisuuden ja motivaation herääminen 

Ajatus energiayhteisön perustamisesta voi syntyä erilaisista lähteistä, ja niiden tunnistaminen on koko 
ekosysteemin toimijoiden näkökulmasta hyödyllistä. Karkeasti jaoteltuna, osa yhteisöistä on kansalais-
ten ja yritysten aloitteesta synnytettyjä, osa kunnan toimeenpanemia, ja osa näiden yhdistelmiä. Esi-
merkiksi Samson energiaomavarainen saari sai alkunsa Tanskan ympäristö- ja energiaministeriön kan-
sallisesta kilpailusta (Sperling, 2017). Tämä kilpailu osui hyvin paikalliseen osaamiseen, verkostoon ja 
tahtotilaan, ja siten mahdollisti hankkeen aloittamisen. 

Regulaatiomuutokset ja muut poliittiset päätökset kansallisesti ja paikallisesti voivat käynnistää tule-
vaisuuden pohdinnan yhteisöissä. Erilaiset investointituet ja syöttötariffit ovat olleet selkeitä ajureita 
energiayhteisöhankkeille. Edelläkävijämaissa, kuten Saksassa, on ollut myös yhteisöhankkeita tukevia 
muita instituutioita, kuten paikallisia pankkeja tukemassa paikallista taloutta (Hall et al., 2016). 
Hiedanrannan tapauksessa Tampereen kaupungin ilmastotavoitteet loivat motivaattorin ja pohjan 
mahdollisimman kestävän energiayhteisön kehittämiselle. Ilokkaanpuiston energiayhteisössä ajurina 
oli rakennuksen energiatehokkuusluokan parantaminen. Uusiutuvan energian tukien poistaminen on 
herättänyt kiinnostuksen uusia liiketoimintamalleja, kuten p2p-markkinoita, kohtaan (Plewnia and 
Guenther, 2020). Syöttötariffien maksuajan umpeutuessa, järjestelmien ison koon vuoksi kaikkea tuo-
tantoa ei pysty kuluttamaan itse, ja myyminen naapureille olisi tuottavampaa kuin verkkoon syöttämi-
nen. Espanjassa vuoden 2014 korotukset aurinkosähkön verotukseen johtivat SOM Energia-yhteisön 
perustamiseen (Moura and Brito, 2019). 

Tarkastelemamme kohteet osoittavat, että myös muunkaltaiset poliittiset muutokset ja muut toimin-
taympäristön muutokset voivat herättää ajatuksen energiayhteisön perustamisesta. Torppalan ekoky-
län tapauksessa, kunnan aie kaavoittaa uusia asuinalueita luontoarvoiltaan rikkaille maille sai maan-
omistajat aktivoitumaan ekokylän luomiseksi tavanomaisen ratkaisun sijasta. LEMENE-projektin ta-
pauksessa muutokset maakaasun verotuksessa ajoivat miettimään vaihtoehtoisia keinoja hyödyntää 
kaasuverkkoa. Kalajoen Smart Grid-hanke lähti liikkeelle ajatuksesta, että uusiutuvan energian lisään-
tyessä sen hyväksyttävyys voitaisiin ylläpitää siten, että suurempi osa hyödyistä jäisi paikallisille toimi-
joille. Mikäli paikallisella tuulivoimalla voitaisiin houkutella alueelle yrityksiä ja elinvoimaa, kaavoitus-
prosessit tuulivoimalle olisivat helpompia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2018/2001 
(Direktiivi 2018) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä) perusteluiden 
mukaan paikallisten kansalaisten ja paikallisviranomaisten osallistuminen uusiutuvan energian hank-
keisiin uusiutuvan energian yhteisöjen kautta on tuottanut huomattavasti lisäarvoa uusiutuvan ener-
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gian paikallisen hyväksynnän ja ylimääräisen yksityisen pääoman saatavuuden suhteen, minkä seu-
rauksena on toteutettu paikallisia investointeja, kuluttajien valinnanvara on laajentunut ja kansalais-
ten osallistuminen energiasiirtymään on lisääntynyt (Euroopan unionin virallinen lehti, L 328/92 FI, 
2018). 

Jakeluverkkoyhtiö voi olla myös aloitteentekijä, esimerkiksi haja-asutusalueilla, joissa on ollut toimi-
tusvarmuushaasteita tai verkon pullonkauloja. Energiayhteisöjen mahdollistamilla joustopalveluilla 
voidaan keventää verkon investointipaineita ja näin vähentää kaikkien asiakkaiden verkkopalvelumak-
sujen korotuspainetta. 

Kipinä energiayhteisön perustamiseksi tulee usein yrityksen tai taloyhtiön sisältä. Lähestyvä rakennuk-
sen remontti tai kunnostus tai vaikkapa sähköautojen latauspisteiden hankkiminen voidaan yhdistää 
aurinkopaneeli-investointiin. Toisaalta yrityksen investointi sähköä kuluttavaan laitteistoon voi johtaa 
omatuotannon, kulutusjouston ja/tai akuston kannattavuuden paranemiseen. Yritykset, mukaan lu-
kien kiinteistösijoittajat, jotka ovat asettaneet ympäristön strategiansa keskiöön investoivat energia-
yhteisöhankkeisiin todennäköisemmin kuin muut. (Wesche and Dütschke, 2021) Joissain maissa epä-
luottamus isoja energiayhtiöitä kohtaan ja mahdolliset sähkökatkot ovat myös lisänneet kiinnostusta 
energiayhteisöjä kohtaan (Horne et al., 2015; Lehtonen and Carlo, 2019). Oli kiinnostuksen herättäjä 
mikä tahansa, yhteisön vahva identiteetti ja luottamus toisia kohtaan kasvattaa todennäköisyyttä, että 
hankkeeseen oikeasti ryhdytään (Dóci, 2021; Wirth, 2014). 

Kunnat voivat vauhdittaa energiayhteisöjen perustamista eri keinoin, joista kaavoitus on keskeisessä 
roolissa. Tiukat energiatehokkuusvaatimukset maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa 
kannustavat energiatehokkuuteen ja sitä kautta myös energiayhteisöhankkeisiin. Maankäytön suun-
nittelussa voidaan jo alkuvaiheissa tehdä varauksia energiaverkoille ja esim. maalämpökaivoille. Poliit-
tisen tason selkeät päätökset helpottavat myös virkamiesten toimeenpanotyötä. Kaavoituksen lisäksi 
erilaiset energiakatselmukset lisäävät tietoisuutta energiankulutuksesta ja -kustannuksista sekä kehit-
tämisen keinoista. Koska energiayhteisöt ovat vielä monelle tuore käsite, erilaiset verkostot parhaiden 
toimintatapojen jakamiselle ovat erityisen hyvä tapaa edistää uusia hankkeita.(Roby and Dibb, 2019; 
Wesche and Dütschke, 2021) 

 Visiointi ja tiedon kerääminen 

Uuden toimintatavan luomisessa visiointi ja vision ylläpitäminen skeptikkoja vastaan on tärkeää 
(Hentschel et al., 2018). Visio on toivottu tulevaisuuden kuva, joka poistaa epävarmuuksia, tuo toimi-
joita yhteen, ja lisää hankkeen legitimiteettiä. Tyypillisesti visio pohjaa paikalliseen kontekstiin ja sen 
haasteisiin.(Ruggiero et al., 2021) Samalla visio ohjaa suunnittelua, koska se asettaa tavoitteen mitta-
suhteet ja kunnianhimon tason (Van Der Schoor and Scholtens, 2015). Esimerkiksi energiaomavaraisen 
alueen tavoittelu antaa hyvin eri lähtökohdan suunnitteluun verrattuna energiatehokkuuden tietyn 
prosenttiosuuden parantamiselle. Etenkin yritysalueiden energiayhteisöille on tärkeää, että jokin ank-
kuriyritys lähtisi ajamaan visiota eteenpäin (Hentschel et al., 2018).  

Yhtenäisen vision luominen ei ole mutkatonta, koska mielipiteitä on usein yhtä monta kuin on sidos-
ryhmiä. Torppalan ekokylässä on pohdittu yhden kiinteistön alueena toteutettavaa energiayhteisöä, 
mikä sallisi enemmän vapauksia regulaation kannalta, mutta samalla siirtäisi kaavoittamisen ja yhdys-
kuntarakenteen rakentamisen vastuita pois julkiselta toimijalta. Alueella on kolme yksityistä maan-
omistajaa kunnan lisäksi, mikä edellyttää yhteistä visiota alueen tulevaisuudesta. Yhden kiinteistön 
alueella oleva laajempikin yhteisö voi periaatteessa toimia takamittarointimallilla.               

Hiedanrannan ja Särkänniemen tapauksissa on avoimia kysymyksiä liittyen omavaraisuuden tavoitte-
luun. Aina läsnä olevien toimitusvarmuus- ja tehokkuusnäkökulmien lisäksi kunnalliset projektit tavoit-
televat uusia innovaatioita ja paikallisen liiketoiminnan kehittämistä, ja näiden tavoitteiden yhteenso-
vittaminen voi olla haastavaa. Näihin tavoitteisiin liittyy myös valinta teknologioista, eli missä määrin 
halutaan tukea joitain tiettyjä teknologioita vai edetäänkö puhtaasti teknologianeutraalilla tavalla. Yksi 
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määrittävä tekijä on olemassa olevan infran laajuus, ja tuleeko alueelle esimerkiksi kaasu-, kauko-
lämpö- ja kaukokylmäverkkoja. Järjestelmän energiatehokkuutta ja innovatiivisuutta mitataan enene-
vissä määrin siinä, kuinka paljon joustoja se tarjoaa yleiselle energiajärjestelmälle. Sen vuoksi hank-
keissa pohditaan myös sitä, mitä funktioita niissä kannattaa toteuttaa. 

Konkreettiset laskelmat energiayhteisön hyödyistä on tehokkain tapa levittää ja vakuuttaa sidosryh-
mät. Laskelmia varten tarvitsee määritellä alueen rajat ja energian kysyntä, jotta oikea kapasiteetti 
tuotannolle ja energiaverkoille voidaan laskea. Uusilla asuinalueilla tämä edellyttää kaavoituksen 
kanssa etenemistä rinta rinnan. Uusilla yritysalueilla kysyntä ja yritysten kulutusprofiilit riippuvat alu-
eelle tulevista yrityksistä. Kalajoen projektissa ja LEMENE-hankkeessa tavoitteena onkin houkutella 
energiaintensiivisiä yrityksiä, jotka hyötyisivät paikallisesti tuotetusta energiasta sekä hukkalämpöjen 
talteenotosta. 

 Hallinnon ja liiketoimintamallin suunnittelu 

Energiayhteisö on yleensä myös oikeushenkilö, ja sillä on omat sääntönsä. Taloyhtiöhankkeissa ole-
massa oleva taloyhtiö luo puitteet myös energiayhteisölle. Mahdollisia yhtiömuotoja on useita, mutta 
osuuskunta on yleisimmin käytetty malli (Caramizaru and Uihlein, 2020). Osuuskunnan lisäksi CEC-di-
rektiivissä mainitaan yhdistys, yhteistyökumppanuus, voittoa tavoittelematon yhteisö tai pieni tai kes-
kisuuri yritys (EU, 2019). Esimerkiksi Ilokkaanpuistossa on perustettu oma verotuksellinen ryhmä 
usean taloyhtiön etätuotannon jakamiselle ja ALV-velvollisuudelle taloyhtiöiden välillä.  

Päätöksenteon demokraattisuus on joissain kohteissa arvostettu asia, mutta erityisesti eri kokoisista 
yrityksistä koostuvissa yhteisöissä vaikuttavuus voi olla järjestetty muillakin painoarvoilla (Hentschel 
et al., 2018). Regulaatio voi vaikuttaa hallinnon suunnitteluun eri tavoin, ja joissain maissa on asetettu 
kiintiöitä ja vaatimuksia paikallisille toimijoille, jotta yhteisön autonomia säilyisi. Suunnittelun demo-
kratisoinnissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon, kuinka monen jäsenen resurssit ja mielenkiinto riittävät 
osallistua siihen. Tällä hetkellä monet kunnalliset projektit rakentuvat projektirahoituksella, mikä voi 
luoda epävarmuuksia kehittämisprosessiin. Osassa hankkeista suunnittelun jalkautus laajalle joukolle 
nähdään tärkeänä, mutta osassa vastuun ottaa pieni ydinjoukko (Van Der Schoor and Scholtens, 2015; 
Van Veelen, 2018). Lopulta kysymys on siitä, saako loppuasiakas arvoa siitä, että hän osallistuu ener-
giajärjestelmän suunnitteluun samalla tavalla kuin esimerkiksi ryhmärakennuttamisprojekteissa talon 
ominaisuuksiin ja tiloihin? Osallistamisen tapa voi muuttua yhteisön elinkaaren aikana (Van Veelen, 
2018). 

Rahoitusmallin valitseminen riippuu osin yhtiömuodosta (RESCoop, 2014; Yildiz, 2014). Osuuskunnissa 
yhteisön jäsenet saavat ostamansa osuuden mukaisesti ääniä. Etenkin isoissa tuulivoimaprojekteissa 
käytetään lainoja, velkakirjoja ja jossain määrin myös saatavilla olevia tukija ja lahjoituksia. Paikallisesti 
kerätty rahoitus on huomattu olevan edullisempaa kuin lainaraha, mikä on yksi ajuri energiayhteisö-
hankkeiden jalkauttamiselle paikallisyhteisöissä (Braunholtz-Speight et al., 2020). Joukkorahoitusmal-
lit ovat nopeasti yleistyvä malli, joita voidaan käyttää laajaa kiinnostusta herättävissä hankkeissa 
(Pidoux, 2020). Leasing-mallit ovat keino välttää pääomien kerääminen alkuvaiheessa. Osassa leasing-
sopimuksia on myös palvelutakuu, mikä on turvallinen vaihtoehto järjestelmän ylläpidon haasteiden 
kannalta. Rahoitusratkaisuun voi vaikuttaa myös tukimekanismien edellytykset. Esimerkiksi LEMENE-
hanke sai kärkihanketukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä investointikustannuksiin, minkä vuoksi erilai-
set leasing-sopimukset eivät tulleet kyseeseen. Myös käytön aikaisten vastuiden jako ongelmatilan-
teissa on keskeinen osa hallinnon suunnittelua (Van Veelen, 2018). 

 

3.3 Pohdintaa energiayhteisöjen muodostumisesta 

Energiayhteisön suunnittelun aikana tehdyt päätökset teknisestä ja taloudellisestä näkökulmasta ovat 
vahvasti sidottuja toisiinsa sekä ympäröivään institutionaaliseen ympäristöön. Teknisellä puolella 
energiayhteisön linkittyminen sen ympäröivään systeemiin liittyy olemassa olevaan infraan ja siihen 
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kuinka yhteensopiva paikallisen järjestelmän pitää sen kanssa olla. Tällä on vaikutusta yhteisön mah-
dollisuuksiin ja suunnitteluun esimerkiksi tuotannon, ohjauksen ja verkon hajauttamisen suhteen. Ins-
titutionaalinen ympäristö puolestaan vaikuttaa esimerkiksi omistajuuteen, rahoitusratkaisuihin, roo-
liin kaavoituksessa, luvitukseen sekä kunnallisten energiayhtiöiden rooliin projekteissa. Näitä keski-
näisriippuvuuksia ja yhteensovittamisia ei kuitenkaan pidä ajatella vain rajoittavana tekijänä vaan en-
nen kaikkea innovaatioiden lähteenä. Teknologian tullessa kustannustehokkaammaksi, hallinnollisen 
ja institutionaalisen työn osuus kokonaiskustannuksista ja työstä kasvaa. Tämä taas muuttaa toimijoi-
den roolia, ja luo tarvetta esimerkiksi sosiaalisille innovaatioille, jotka poistavat hallinnollista työtä asi-
akkaalta ja sujuvoittavat prosesseja toimijoiden välillä. Kuva 3.4 kokoaa eri tasojen vuorovaikutuksia 
toisiinsa. Kuvan viitekehyksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota tasojen ja osien yhteensopivuu-
teen (Scholten and Künneke, 2016). 

Teknologia Talous

Ympäristö 
-miksi ja

mitä?

Vastuut
-kuka?

Koordinointi
-miten?

• Standardit, protokollat
• Systeemiarkkitehtuuri: keskitetty vs. 

hajautettu
• DSO:n tarpeet alueella?

• Markkinat ja regulaatio. Esim. 
omatuotannon kulutuksen verottomuus, 
DSO:n oikeudet,...

• Poliittiset tavoitteet
• Onko päätoiminen vastuuhenkilö?
• Mitä ongelmaa hanke ratkaisee?

• Kiinteistörajat ja kiinteistöjen omistajuus.
• Energiaresurssien omistajuus ja vastuut 

ylläpidosta ja toimivuudesta.
• Rahoitusmalli ja tariffit
• Energiayhteisön yhtiömuoto ja 

päätöksenteko
• Insentiivit eri sidosryhmille

• Keskitetty vs. hajautettu 
energiantuotanto ja verkko. Mikä on 
energian kysyntä ja onko alueella tilaa?

• Omavaraisuuden aste
• Kustannustehokkuus

• Tuotannon ja siirron kapasiteetti
• Verkkojen kaksisuuntaisuus
• Joustopotentiaalit

• Sektori-integraatio (lämpö, sähköautot)

• Operaatiot, monitorointi, huolto ja 
ylläpito

• Rakennusautomaatiojärjestelmien 
yhteensopivuus

• Sopimukset ja transaktiot
• Liiketoimintamallit ja funktiot. Mille 

energiamarkkinoille osallistutaan?
• Tiedonvälitys, kommunikointi

Tekninen 
ympäristö

Suunnittelu

Kontrollointi

Institutionaalinen 
ympäristö

Hallinto

Organisointi

 

Kuva 3.4.  Teknisen ja taloudellisen suunnittelun integrointi  

Ylimmällä tasolla määräytyy, ketkä voivat olla potentiaalisesti mukana järjestelmässä, ja onko energia-
yhteisö olemassa olevaa systeemiä täydentävä vai muokkaava elementti. Ympäröivä järjestelmä tukee 
yhteisöä esimerkiksi varmistamalla toimitusvarmuuden ja toisaalta mahdollistamalla tulovirtaa ole-
malla yhteisön tarjoaman jouston asiakas. Energiayhteisöjä myös mahdollistetaan esim. tehopohjai-
silla tariffeilla sekä vapautuksella siirtomaksuista tai veroista. Makro-tason ympäristössä on myös ris-
tiriitoja ja puutteellisia kytkentöjä, joita energiayhteisöillä halutaan korjata. Nämä korjattavat ristirii-
dat ja puutteet voivat energiayhteisöjen kohdalla olla hyvin monelta eri sektorilta, mikä on usein he-
delmällistä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Case-kohteissamme näitä institutionaalisia ris-
tiriitoja ja puutteita ovat olleet tuulivoiman hyväksyttävyyden ylläpitäminen paikallisyhteisössä, kaa-
suverkoston käytön edistäminen, energiatehokkuusluokan parantamiseen etätuotannolla, ja luonnon-
arvoiltaan tärkeän alueen säilyttäminen tavanomaiselta kaavoitukselta. Toisaalta institutionaaliset 
muutokset edellyttävät uuden toimintamallin legitimointia esim. nykyjärjestelmän puutteiden artiku-
loinnin, viestinnän, verkostojen luomisen ja uuden mallin hyötyjen demonstroimisen kautta (Lawrence 
and Suddaby, 2006; Suddaby et al., 2017). On toki myös huomioitava, että verojen ja siirtomaksujen 
välttäminen paikallisella tuotannolla vähentää verokertymää ja jakeluverkkoyhtiön tuloja, ja siten siir-
tää taakkaa muille asiakkaille, jos energiayhteisöjen mahdollistamilla joustopalveluilla ei voida toi-
saalta keventää verkon investointipaineita ja näin vähentää kaikkien asiakkaiden verkkopalvelumak-
sujen korotuspainetta. Tämä voidaan osaltaan nähdä institutionaalisena ristiriitana, joka tulee jatkossa 
ratkaista ja luo näin uuden kehitysaskeleen energiayhteisöjen institutionalisoinnissa (Seo and Creed, 
2002). Kaikkiaan siirtomaksujen suunta on kohti tehopohjaisia tariffeja, jotka kannustavat infran kus-
tannustehokkaaseen käyttöön. 

Institutionaaliset ristiriidat ja ajurit ovat pohjana yhteisön tavoitteille, kuten esimerkiksi energiaoma-
varaisuudelle, teollisuuden kilpailukyvyn parantamiselle tai uusien innovaatioiden kaupallistamiselle. 
Näitä tavoitteita varten rakennetaan niitä tukevia hallintomalleja, joissa määritetään toimijoiden väli-
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nen vastuujako energia-arvoketjussa, ja kuinka paljon vastuita integroidaan samalle toimijalle. Vastuu-
jako määrittää koordinaatiotavat, joilla yhteisöä päivittäin operoidaan ja kuinka eri toimijat osallistu-
vat siihen. Mukana olevien toimijoiden määrä ja niiden väliset vuorovaikutusten kompleksisuus ja no-
peus vaikuttavat siihen, kuinka keskitetty tai hajautettu paras koordinaatiotapa on. Energiayhteisön 
hallintomallin muodostuminen on kaikkiaan monimuotoinen prosessi, jossa toimijoiden erilaiset in-
tressit ratkaistaan monella tasolla. Osa institutionaalista ympäristöä on markkinatoimijoiden välinen 
kilpailu, johon liittyy myös julkisen puolen vaikuttaminen. 

Energiayhteisöt muodostavat myös potentiaalisen markkinan uusien teknologioiden ja digitaalisten 
palvelujen vientiliiketoiminnalle, niin Euroopassa direktiivien määrittelemien yhteisöjen myötä kuin 
laajemmin myös Euroopan ulkopuolella. Direktiivin kansalliset implementaatiot poikkeavat hieman 
toisistaan ja globaalisti katsottuna energiayhteisöjen variaatiota on vielä laajempia, joten tarvitaan 
myös kokeiluympäristöjä (regulatory sandbox), joissa voidaan varioida näitä erilaisia ratkaisuja. Edel-
läkävijyys auttaa löytämään toimivimmat ja skaalautuvimmat ratkaisut ennen muita ja luo sitä kautta 
kilpailuetua ja referenssejä myös vientiliiketoiminnalle. 
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4 Energiayhteisöjä tukevat liiketoimintamallit 
Liiketoimintamallit esitellään yleensä erilaisten Canvas-viitekehysten avulla. Näissä viitekehyksissä esi-
tellään laajasti liiketoimintamallin osia: kumppanit, aktiviteetit, resurssit, arvolupaus, menestyksen 
mittarit, asiakassuhteet, jakelukanavat, asiakassegmentit, tulovirrat ja kustannusrakenne. (Osterwal-
der and Pigneur, 2010; Reis et al., 2021) Liiketoimintamallin tulisi perustua kilpailuetuun, joka erottaa 
yrityksen muista yrityksistä. Kilpailukenttä ei kuitenkaan ole enää perinteisen kaltainen, jossa kilpailu-
kenttä on suoraviivaista määritellä, vaan energiayhteisöissä asiakasarvo on pikemminkin eri toimijoi-
den yhteispeliä.  Energiayhteisöjen monimuotoisuuden ja monitoimijuuden vuoksi liiketoimintamallit 
vaihtelevat eri toimijoiden, funktioiden ja yhteisötyyppien kohdalla.  

4.1 Ekosysteemin keskeiset toimijat 

Energiayhteisöjen ympärille on rakentumassa innovaatioekosysteemi, joka houkuttelee yhä erilaisem-
pia toimijoita sähköautojen, akkuvarastojen, lämpöpumppujen ja älykotiominaisuuksien lisääntyessä. 
Energiayhteisö rikkoo perinteisen asetelman tarjonta- ja kysyntäpuolen toimijoista, sillä asiakaspäässä 
tapahtuu sekä energian ja joustopalveluiden kulutusta että tuotantoa. Ekosysteemin omaisesti eri toi-
mijoiden roolit voivat vaihtua sitä mukaan, kun toimijat näkevät ekosysteemissä olevia pullonkauloja, 
kuinka eri roolien tärkeys muuttuu ja sopii yrityksen strategiaan. Esimerkiksi hardware-toimittaja voi 
ryhtyä operaattoriksi tai analysoijaksi ja loppukäyttäjä energian- tai joustopalveluntuottajaksi. Ville-
Pekka Haukijärven diplomityössä (2020) hahmotellaan ekosysteemin muutoksia haastattelututkimuk-
sen avulla. 

Operaattorit, aggregoijat ja muut palveluntarjoajat: Erilaisten palveluntarjoajien rooli korostuu uu-
sien teknologioiden ja liiketoimintamallien mahdollistajana. Ne tekevät teknologiasta käyttäjäystä-
vällistä, toimivat välikätenä ulospäin muiden energiajärjestelmän toimijoiden ja asiakkaan välillä, ja 
ajavat asiakkaan ja oman projektin etuja mikäli toimialaa ollaan muuttamassa (Kivimaa et al., 
2019).Taloyhtiöissä erityisenä operaattoreiden tarvetta lisäävänä tekijänä voidaan pitää sähköauto-
jen määrän kasvua, minkä myötä kasvaa tarve sähköautojen latauksen optimoinnille, mittaamiselle 
ja laskutukselle. Potentiaalisesti operaattorin tehtäväkenttä on hyvin laaja (Mengelkamp et al., 
2019): 

• Perinteisen kiinteistön energianhallinta- ja automaatiojärjestelmien integrointi, sisältäen 
energiankulutuksen optimoinnin; kiinteistöjen energiaresurssien hallinta, operointi ja yllä-
pito; ja olosuhteiden optimointi asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

• Aggregointi reservimarkkinoiden suuntaan. 

• Alusta yhteisön transaktioiden hoitoa, paikallismarkkinaa tai joustoa varten. 

• Verkollisissa yhteisöissä operaattori voi toimia tarvittaessa sähköverkon käytön johtajana (yli 
1600 kVA:n liittymä tai yli 1000 V laitteistoja). 

• Kaupallisten ja sopimuksellisten prosessien hoito. Yhteisön ja palveluntarjoajien välillä voisi 
toimia meklarin tyylinen toimija, jonka tehtäviä voivat olla energiayhteisön taloudellisen kan-
nattavuuden mittaaminen, vaihtoehtojen tarjoaminen aktiivisille asiakkaille tai koko yhtei-
sölle, tarvemäärittelyjen ja kilpailutusten hoitaminen, järjestelmäintegroinnin hallinnollinen 
auttaminen, sekä laskutus. 

• Rahoitusratkaisut. Yhteisö ei välttämättä omista kaikkia resursseja vaan yhteisö voi hankkia 
järjestelmän leasing-sopimuksella tai vuokrata niitä.  Oikean hinnoittelun rakentaminen, 
esim. kiinteällä palvelumaksulla auttaa välttämään suuret pääomakustannukset. 

 

Energian tuottajat: Energian tuottajat ja prosumerit toimivat kuten tavallisella energiamarkkinalla, 
mutta pienemmässä mittakaavassa. Ne voivat hoitaa myös verkon tasapainottamisen ja varavoiman. 
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Hardware-toimittajat: Laitteistot, kuten sähkömittarit, laturit, akut ja aurinkopaneelit tuottaa ja toi-
mittaa joku toinen yhtiö tai niiden verkosto. Ns. White Label -toimijat tuottavat laitteistoja eri jälleen-
myyjille, jotka myyvät niitä yhteisöille tai operaattoreille. 

Ohjelmistotoimittajat ja data-analysoijat: Eri toimijoiden taustalla on myös ohjelmointiyrityksiä, jotka 
toimittavat ohjelmistoja, (esim. alustat eri teknologioille tai p2p-markkinoille) operaattorille tai laite-
toimittajille tai molemmille. He myös voivat tehdä visualisointeja, analyysejä ja ennustuksia esim. ko-
neoppimisen keinoin, ja näin tukea yhteisön ja operaattorin toimintaa. Kerätty data mahdollistaa pa-
lautteen antamista asiakkaalle ja laitteille. Toisinaan tätä yhdistetään esimerkiksi energiankäytön pe-
lillistämiseen. Datan jalostaminen ja yhdistäminen muuhun dataan voi tuoda myös muita energia-alan 
ulkopuolisia mahdollisuuksia. Reaaliaikaisen sähkönkäytön ja sen poikkeamien käyttö vanhustenhoi-
don apuna on yksi esimerkki tästä. Datanhallinta mahdollistaakin osallistumisen moniin erilaisiin 
ekosysteemeihin, datan omistajuus, asiakkaiden yksityisyys ja tietoturva huomioiden.  Energiayhtei-
söjä tukeviin ohjelmistoihin liittyviä vaatimuksia on käsitelty tarkemmin tämän raportin luvussa 5. 

Yhteisön jäsenet Koska asiakasta on vaikea määritellä energiayhteisöjen kohdalla, puhumme yhtei-
sön jäsenistä aktiivisina asiakkaina.  

Mahdollistajat: Kunta ja muut julkiset toimijat, sähkönmyyjät, DSO, TSO, rakennusyhtiöt, rakennut-
tajat, maanomistajat, kiinteistöjen omistajat, tutkimuslaitokset, rahoittajat, edunvalvontaorganisaa-
tiot. 

4.2 Mistä funktioista liiketoimintamallit koostuvat? 

Energiayhteisöjen eri funktiot muodostavat laajempia kokonaisuuksia, joista syntyy energiayhteisön 
kokonaisarvo. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan samoja resursseja voidaan käyttää useamman 
arvovirran saavuttamiseksi. Mikäli yhteisön tarkoitus on toteuttaa eri funktioita, sen operaattorin teh-
tävänä on arvioida, mikä arvovirta on kannattavin kullakin ajanhetkellä. Eri toimijoilla on erilaiset liike-
toiminnalliset asemat arvovirran toteutuksessa ja ansaintamallit. Kaikkiaan energiayhteisössä luodaan 
arvoa sekä loppukäyttäjälle että energiajärjestelmätoimijoille, ja loppukäyttäjien mukaan saaminen on 
tasapainoilua siitä, miten arvo toimijoiden välillä jaetaan (Hiteva and Foxon, 2021).  

Yksinkertaisuuden vuoksi taulukossa 4.1 otetaan huomioon taloudelliset ja ympäristölliset arvot, 
mutta ei sosiaalisia arvoja. On kuitenkin hyvä huomioida, että energiayhteisöt ovat myös mahdolli-
suuksia luoda yhteyksiä naapureihin, lähiyrityksiin ja julkisiin toimijoihin, parantaa asumisen olosuh-
teita, turvallisuutta ja säästää aikaa esimerkiksi energiaremontin toteuttamisessa. 

Taulukossa 4.1 on otettu huomioon suorat hyödyt, mutta energiayhteisön mukana tuoma datamäärä 
mahdollistaa osaltaan monia muita liiketoimintoja. Laajojen data-aineistojen käyttö onkin avannut 
monille ”komplementeille”, eli ekosysteemin päätoimijan tarjoaman täydentäjille disruptiivisia liike-
toimintamahdollisuuksia (Adner and Lieberman, 2021). Datan avoimuus ja omistajuus onkin yksi kes-
keisistä kysymyksistä energiayhteisöjen kehityksessä (Hiteva and Foxon, 2021). 

Taulukko 4.2 osoittaa, kuinka eri energiayhteisötyypit poikkeavat toisistaan suhteessa edellä esitettyi-
hin funktioihin. Kunkin yhteisötyypin kohdalla tarkastellaan pääasiassa sille ominaisia funktioita. Näin 
ollen 1A-tyypin kohdalla Omatuotannon kulutuksen optimointi on pääasiallinen funktio, vaikka muut-
kin funktiot ovat periaatteessa mahdollisia. Hyvityslaskenta keskittyy aurinkoenergian tuntikohtaiseen 
jyvittämiseen asukkaille taseselvityksessä ja laskutuksessa. Takamittarointi-mallissa sähkö kilpailute-
taan yhdessä koko yhteisön kesken, ja siinä on periaatteessa myös insentiivi laskea koko rakennuksen 
huipputehoa, koska taloyhtiöllä on vain yksi verkkoliittymä, jossa yhteinen sähkönkäyttöpaikka. Luvun 
2 jaottelussa esitetty 2A Erillisen linjan energiayhteisö vertautuu 1A:n tai vastaavasti 1B:n funktioihin. 
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Taulukko 4.1. Energiayhteisöjen funktiot ja niiden arvo sidosryhmille 

Funktio ja tapa, jolla se saavutetaan 
Arvo asiakkaalle ja  
energiayhteisölle 

Arvo energiajärjestelmän toi-
mijoille (energiayhtiö, verk-

koyhtiö, aggregaattori) 

Arvo teknologiatoimit-
tajille ja palvelun tar-

joajille 
 

A. Sähkön hankinnan optimointi 
 - Yhteisö hankkii yhden jaetun sähkösopimuk-
sen valitulta sähkönmyyjältä (kiinteähintainen, 
spot-hintainen tai räätälöity sopimus) 

Suurempi joukko pystyy 
kilpailuttamaan sähkö-
sopimuksensa parem-
min. 

Energiayhtiö: kasvattaa liikevaih-
toaan normaalia suuremmalla 
asiakasmäärällä ja pienemmällä 
asiakashankintakustannuksella 

 

B. Yhteisomisteisen tuotannon myyminen 
markkinoille (tai PPA) 
 - Omakulutukseen tähtäävissä yhteisöissä tämä 
tarkoittaa ylijäämäsähkön (tai lämpöenergian) 
myymistä sähkönmyyjäyhtiölle. Tuotantoyhtei-
söissä tuotanto myydään kokonaan sähkönmyy-
jälle. 

Tulot sähkön myymi-
sestä. Uusiutuvan ener-
gia lisääminen. 

Energiayhtiö: ostaa ja myy paikal-
lista uusiutuvaa energiaa. 

 

C. Muualla olevan tuotannon omakulutus 
 - Sähkönmyyjä tai muu palveluntarjoaja mittaa 
toisaalta käyttöpaikan kulutuksen ja etänä ole-
van käyttöpaikan tuotannon ja laskennallisesti 
jakaa tuotannon kulutuksen mukaan. Esimerk-
kinä kesämökillä oleva tuotanto. Tämä ei vaikuta 
sähköveroon tai sähkönsiirtoon. 

Uusiutuvan energian 
käyttäminen ja pie-
nempi hiilijalanjälki. Ra-
kennuksen parempi E-
luku, kun yhteisö omis-
taa omatuotannon (case 
Ilokkaanpuisto) 

Energiayhtiö: liiketoiminnan 
kasvu 
 
Rakennuttaja: rakennuksen pa-
rempi E-luku mahdollistaisi pie-
nemmät energiatehokkuusinves-
toinnit muualla. 

 

D. Hinta-arbitraasi 
 - Energiayhteisön operaattori optimoi sähkön 
oston ja myynnin spot-hintojen mukaan käyt-
täen yhteisön resursseja. Yksinkertaisimmillaan 
tämä tapahtuu yhteisön omistaman sähköakun 
avulla. Arbitraasi mahdollista esim. lämpö- ja 
kaasumarkkinoita hyödyntämällä 

Säästöt sähkölaskussa ja 
lisätuottomahdollisuus 

Koko markkinan kannalta sähkö-
markkinan volatiliteetin vähentä-
minen. 

 

E. Omatuotannon kulutuksen optimointi 
 - Energiayhteisön operaattori maksimoi yhtei-
sön oman tuotannon sisäisen kulutuksen ajoitta-
malla sähköautojen latausta ja muuta joustavaa 
kuormaa yhteisössä. Se voi myös erilaisilla vies-
teillä kannustaa jäseniä joustamaan sähkönkulu-
tuksessaan.  

Säästöt veroissa ja siir-
tomaksuista sekä os-
toenergiassa. Uusiutu-
van energia käyttämi-
nen. 

Jakeluverkkoyhtiö: Verkon inves-
tointitarpeen lykkäys, pienentä-
minen tai poistaminen. 
 

PV toimittaja: Kiinteä pal-
velumaksu tai maksu suh-
teessa säästöihin. Pa-
rempi takaisinmaksuaika 
houkuttelee lisää asiak-
kaita esim. aurinkopanee-
leille. 

F. Jousto energiamarkkinoille 
 - Energiayhteisön operaattori ohjaa yhteisön re-
sursseja osallistuakseen Fingridin reservimarkki-
noille, haittaamatta yhteisön perustoimintaa. Si-
sältää myös tehon noston. 

Tulot jouston myymi-
sestä 

Aggregaattori: osuus jouston ar-
vosta. Tarvitsee tietyn kapasitee-
tin osallistuakseen reservimarkki-
noille. 
Energiayhtiö: Tasevastaavan ta-
sevirheen hallinta 
Kantaverkkoyhtiö: Lisää joustore-
servejä, mikä lisää kilpailua reser-
vimarkkinoilla ja laskee jouston 
hankintakustannuksia 

 

G. Huipputehon alentaminen ja hallinta 
 - Energiayhteisön operaattori ohjaa kuormia si-
ten, että haluttu liittymisteho ei ylity. 

Säästöt siirtomaksuissa 
ja tulot joustomarkki-
noilta 

Jakeluverkkoyhtiö: Verkon inves-
tointitarpeen lykkäys, pienentä-
minen tai poistaminen 

Palvelumaksu loppuasiak-
kaalta. Kilpailuetu sähkö-
autolaturien myynnissä. 

H. Käyttövarmuuden parantaminen  
 - Energiayhteisön operaattori käyttää varavoi-
maa (aggregaatit, energiavarastot, V2H) auttaak-
seen lyhentämään tai välttämään sähkökatkoja. 
Sisältää myös saarekoitumisen tai saarekkeen 
hallinnan. 

Toimitusvarmuuden pa-
rantaminen.  
Tulot jakeluverkkoyhti-
öltä varavoiman käy-
töstä 

Jakeluverkkoyhtiö: Toimitusvar-
muuden parantaminen ja keskey-
tyksistä johtuvien sakkojen pie-
neneminen 

 

I. Jousto jakeluverkkoyhtiölle  
 - Operaattori ohjaa yhteisön resursseja jakelu-
verkkoyhtiön ohjeiden ja tarpeiden mukaisesti 
verkon pullonkaulojen välttämiseksi. 

Tulot jouston myymi-
sestä 

Investointien lykkäys, pienentä-
minen tai korvaaminen joustopal-
veluilla.  

Tulot jakeluverkkoyhtiöltä 
jouston toimittamisesta. 

J++. Sektori-integraation funktiot 
- sähkö-lämpö-kaasu -integraatioihin liittyvät 
mahdollisuudet, esim. lämpövarastot 
 

Kustannussäästöt ja 
mahdolliset lisätuotot 

Energiayhtiö: joustojen hyödyn-
täminen, uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia 
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Taulukko 4.2. X = Energiayhteisötyyppiin suoraan liittyvä funktio; (X) = Energiayhteisötyyppin kannalta mahdollinen, mutta 
ei tyypillinen funktio; - = ei mahdollinen funktio 

Funktio (energiapainotteisista joustoon keskitty-
viin) 

1A 

 

hyvityslas-
kenta 

1B 

 

takamittarointi 

2B 

 

oma verkko 

3A 

paikallinen 

virtuaali-
nen 

3B 

hajautettu 

virtuaali-
nen 

A. Sähkön hankinnan optimointi (X) X X (X) (X) 

B. Yhteisomisteisen tuotannon myyminen markkinoille 
(tai PPA) 

(X) (X) (X) (X) X 

C. Muualla (esim. kesämökki) olevan tuotannon omaku-
lutus 

(X) (X) (X) (X) X 

D. Hinta-arbitraasi (X) (X) X (X) (X) 

E. Omatuotannon kulutuksen optimointi X X X X X 

F. Jousto energiamarkkinoille (X) (X) X X X 

G. Huipputehon alentaminen ja hallinta (X) X X (X) - 

H. Käyttövarmuuden parantaminen - (X) X X - 

I. Jousto jakeluverkkoyhtiölle  - (X) X X - 

Kiinteistörajan ylittävistä malleista taulukossa käsitellään teollisuus/kaupallista-aluetta, sillä erillistä 
linjaa käyttävät energiayhteisöt linkittyvät 1A ja 1B-tyyppeihin. Suljetussa jakeluverkossa (2) on ener-
giankäyttöön liittyviä erityispiirteitä, jotka edellyttävät tarkkaa koordinaatiota ja resurssien hallintaa. 
Tämä tukee kaikkia joustoon liittyviä funktioita. 3A-malli perustuu paikallisen tuotannon kulutukseen 
ja joustoon, kun taas 3B-mallissa korostuvat etätuotanto ja sen optimointi sekä maantieteestä riippu-
maton jousto energiamarkkinoille. Sen sijaan paikalliseen verkkoon liittyvä käyttövarmuuden paran-
taminen tai jousto ei tule 3B:ssä kyseeseen. 

4.3 Arvonjakomallit  

Kuten jo aiemmin on todettu, energiayhteisö voi tuottaa taloudellista arvoa jäsenilleen useiden eri-
laisten funktioiden kautta. Energiayhteisön liiketoimintamalli voi olla esim. energiapainotteinen ja/tai 
joustoon keskittyvä. 

Arvonjakomallien tarkoitus on jakaa muodostunut arvo energiayhteisön jäsenten välillä. Sopivan ar-
vonjakomallin valinta on keskeistä, sillä jo energiayhteisön muodostamisvaiheessa arvonjakomalli vai-
kuttaa mahdollisten jäsenten päätökseen osallistua energiayhteisöön. Arvonjakomalli vaikuttaa myös 
merkittävästi siihen, miten jäsenet toimivat energiayhteisön osana. Arvonjakomallin tulisi olla reilu, 
stabiili, ymmärrettävä, laskennallisesti toteutettavissa oleva ja sellainen, että se ohjaa jäseniä toimi-
maan tavalla, joka hyödyttää koko energiayhteisöä. Stabiilisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että 
yhteisö pystyy säilyttämään jäsenensä eli että merkittävää lisäetua ei ole kenellekään saatavilla joko 
eroamalla yhteisöstä tai muodostamalla uuden yhteisön jäsenten erilaisella kokoonpanolla. Yllä lista-
tut vaatimukset ovat osin ristiriitaisia ja sopivin malli ei ole sama kaikissa tapauksissa.  

ProCemPlus-projektissa tarkasteltiin laajaa joukkoa erilaisia arvonjakomalleja. Yhteenveto eri arvonja-
komalleihin liittyen on esitetty alla (Error! Reference source not found.). Arvonjakomalleihin liittyvää 
tutkimusta on käsitelty tarkemmin kansainvälisissä julkaisuissa (luku 1.4, [12], [19], [23], [24], [25]). 
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Taulukko 4.3. ProCemPlus-hankkeessa tarkastelujen arvonjakomallien vertailua.  

 Reiluus Stabiilisuus Ymmärrettävyys Kannustimet aktiiviseen 
säätöön 

Laskennalliset 
vaatimukset 

Tasajako  Jäsenet saavat saman 
osuuden riippumatta 
siitä, miten he vaikut-
tavat kokonaiskustan-
nuksiin tai millaisia 
investointeja he ovat 
tehneet 

Epästabiili.  
Jäsenet voivat 
helposti löytää 
pienempiä koalitioita, 
joilla heidän tuottonsa 
paranee. 

Hyvin 
yksinkertainen 

Heikko. 
Yhden jäsenen tuottama 
lisäarvo jaetaan tasan 
kaikille.  

Helppo ja nopea 
laskea, ei erityisiä 
vaatimuksia 
laskentakapasitee
tille 

Jako 
tuotanto-
kapa-
siteetin  
suhteessa 

Tuottajat saavat 
kaiken edun. Huomioi 
investoinnit 
tuotantoyksiköihin 
mutta ei vaikutusta 
energiayhteisön 
kokonaiskustannuksiin.  

Epästabiili.  
Kaikki hyöty jaetaan 
tuottajien kesken ja 
kuluttajilla ei ole 
insentiiviä liittyä ja 
pysyä yhteisössä.  

Hyvin 
yksinkertainen 

Hyvin heikko.  
Kuluttajajäsenet eivät saa 
mitään etua 
säätötoimenpiteistään.  

Helppo ja nopea 
laskea, ei erityisiä 
vaatimuksia 
laskentakapasitee
tille 

Jako  
kulutuk-
seen  
perustuen 

Kuluttajat saavat 
kaiken hyödyn. Ei 
huomioi vaikutuksia 
energiayhteisön 
kokonaiskustannuksiin 
eikä investointeja.  

Epästabiili.  
Jäsenet, joilla on pieni 
kulutus, löytävät 
helposti pienemmän 
koalition, joissa saavat 
paremman tuoton.   

Hyvin 
yksinkertainen 

Hyvin heikko.  
Hyöty jaetaan kulutuksen 
suhteessa ja jäsenet, joilla 
on pieni kulutus, eivät 
juuri hyödy tekemistään 
säätötoimenpiteistä.  

Helppo ja nopea 
laskea, ei erityisiä 
vaatimuksia 
laskentakapasitee
tille 

Tuotanto-
kulutus 
-suhde 

Energiayhteisön 
sisäinen sähkönhinta 
asetetaan kunkin 
ajanhetken tuotanto- 
ja kulutustilanteen 
mukaan. Jäsenet, jotka 
toimivat siten, että 
yhteisön kokonais-
kustannukset piene-
nevät, saavat suurem-
man hyödyn. 
Investointeja ei 
huomioida.  

Epästabiili.  
Sisäinen markkina ei 
takaa maksimituottoa 
jokaiselle jäsenelle ja 
on mahdollista, että 
pienemmän koalition 
muodostaminen 
kasvattaisi joidenkin 
jäsenten tuottoa.  

Verrattain 
yksinkertainen. 
Kunkin 
ajanhetken 
hinta on 
jäsenille 
nähtävillä. 

Vahva. 
Jäsenet voivat parantaa 
hyötyään siirtämällä 
kulutustaan ja 
tuotantoaan hetkiin, 
jolloin ne hyödyttävät 
koko energiayhteisöä.  

Keskimääräinen.  
Reaaliaikainen 
hinnanmuodostus 
vaatii enemmän 
laskentaresursseja 
kuin 
jälkikäteislaskenta
. 
 

Hyvitys-
laskenta 

Tuotanto jaetaan 
kuluttajille kiinteässä 
suhteessa. Mikäli tämä 
perustuu 
investointeihin, on 
reilu investointi-
näkökulmasta. Ei 
huomioi 
energiayhteisön 
kokonaiskustannuksia.  

Stabiili. 
Kukin jäsen saa oman 
osansa tuotannosta 
muista jäsenistä 
riippumatta. 
Eroamalla voi 
menettää osuutensa, 
mutta ei voi saada 
investointiaan 
takaisin.  

Melko 
yksinkertainen 

Keskimääräinen 
Jäsenet voivat kasvattaa 
hyötyään siirtämällä 
kulutusta ajankohtiin, 
jolloin tuotantoa on 
paljon tarjolla, koska 
omatuotannosta ei 
tarvitse maksaa 
siirtomaksua eikä veroja.  

Helppo ja nopea 
laskea, ei erityisiä 
vaatimuksia 
laskentakapasitee
tille 

Marginal 
allocation 

Hyöty jaetaan kunkin 
jäsenen marginaalisen 
kontribuution 
perusteella ja huomioi 
siis suoraan 
vaikutuksen yhteisön 
kokonaiskustannuksiin. 
Ei huomioi 
investointeja.  

Monissa tapauksessa 
epästabiili. 
Pienemmät koalitiot 
saattavat kasvattaa 
yksittäisen jäsenen 
hyötyä ja lisäksi on 
mahdollista, että mar-
ginaalinen kontribuu-
tio on negatiivinen. 

Keskimääräinen. 
Perusperiaate 
on helppo 
ymmärtää, 
mutta laskenta 
saattaa tuntua 
monimutkaiselta
.  

Melko vahva. 
Fiksulla säädöllä jäsen voi 
kasvattaa marginaalista 
kontribuutiotaan ja siis 
tuottoaan.  

Verrattain 
yksinkertainen 
laskea. 
Laskentakapasitee
tti- vaatimukset 
eivät rajoita 
käyttöä 
suurempienkaan 
energiayhteisöjen 
tapauksessa.  

Shapley Pidetään kaikkein 
reiluimpana mene-
telmänä, koska hyöty 
jaetaan jäsenten kes-
ken perustuen kaikkien 
mahdollisten energia-
yhteisöjen marginaa-
lisen kontribuution 
keskiarvoon ja huomioi 
siis  suoraan vaikutuk-
sen yhteisön kokonais-
kustannuksiin. Ei 
huomioi investointeja.  

Monissa tapauksessa 
epästabiili. 
Pienemmät koalitiot 
saattavat kasvattaa 
yksittäisen jäsenen 
hyötyä ja lisäksi on 
mahdollista, että 
marginaalinen 
kontribuutio on 
negatiivinen. 

Monimutkainen. 
Tulokset eivät 
ole välttämättä 
intuitiivisia ja 
laskenta saattaa 
tuntua moni-
mutkaiselta.   

Melko vahva. 
Fiksulla säädöllä jäsen voi 
kasvattaa marginaalista 
kontribuutiotaan ja siis 
tuottoaan. 

Vaatii enemmän 
laskentakapasitee
ttia kuin aiemmat 
menetelmät. 
Tämä saattaa 
rajoittaa käyttöä 
suurempien 
energiayhteisöjen 
tapauksessa.  
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4.4 Energiayhteisöjen verkkopalvelumaksurakenteiden kehittämistarpeet 

Energiayhteisöjen suhteen hankkeessa tarkasteltuihin aiheisiin sisältyivät oleellisesti myös verkkopal-
velumaksukäytäntöihin liittyvät näkökulmat. Verkkopalvelumaksukäytännöillä tässä yhteydessä viita-
taan ensisijaisesti paikallisen jakeluverkonhaltijan asiakkailleen soveltamiin verkkopalvelumaksuihin. 
Verkkoon liittyvien hinnoittelukysymysten osalta voidaan puhua edellä mainituista verkkopalvelumak-
suista ja toisaalta myös energiayhteisön sisäisestä hinnoittelusta. Jälkimmäinen käsittelee erityisesti 
tilannetta, jossa verkkopalvelumaksuista ja yhteisön omasta sähköverkosta aiheutuvat kustannukset 
jaetaan yhteisön jäsenten kesken esimerkiksi energiayhteisön sisäisten maksujärjestelyjen mukaisesti.  

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti jakeluverkonhaltijoiden on verkkopalvelumaksujen suhteen koh-
deltava asiakkaitaan tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla (Sähkömarkkinalaki 588/2013). Tämän 
lisäksi direktiivissä (EU) 2019/944 on painotettu yhteisöjen asianmukaista ja tasapainoista osallistu-
mista järjestelmän kokonaiskustannusten jakoon (Direktiivi (EU) 2019/944). Energiayhteisöjen sähkön-
käyttöprofiilit voivat erinäisten hajautettujen energiaresurssien vuoksi olla hyvinkin erilaisia perintei-
siin kulutusasiakkaisiin nähden, jolloin nykyiset verkkopalvelumaksurakenteet eivät sellaisenaan vält-
tämättä sovellu parhaiten energiayhteisöille. Verkkopalvelumaksukäytäntöjen osalta on nähtävissä 
muutostarpeita, kuten esimerkiksi erilaisten täsmällisemmin energiayhteisöasiakkaille sovellettavien 
verkkopalvelumaksurakenteiden kehittäminen. Tämän lisäksi hankkeessa tunnistettiin useampi ener-
giayhteisötyyppi ja verkkopalvelumaksujen näkökulmasta on pohdittava, onko tulevaisuudessa mah-
dollisesti tarve useammalle kuin yhdelle erilaiselle verkkopalvelumaksurakenteelle, joiden avulla voi-
taisiin huomioida täsmällisemmin kunkin energiayhteisötyypin erityispiirteet.  

Hankeen aikana tuli ilmi, että verkkopalvelumaksukäytäntöihin liittyviä kysymyksiä energiayhteisöt 
huomioiden ei ole käsitelty kovin syvällisesti kirjallisuudessa ja erityisesti kvantitatiiviselle tutkimuk-
selle tunnistettiin selkeä tarve. Esimerkkeinä jatkotutkimuskysymyksistä näihin liittyen ovat erilaiset 
verkkopalvelumaksurakenteiden kehittäminen erilaisille energiayhteisötyypeille, verkkopalvelumak-
sujen laskentamenetelmien kehittämiseen liittyvät tarkemmat kysymykset, kuten energiayhteisöjen 
vaikutukset jakeluverkonhaltijan kustannusten jakautumiseen eri asiakasryhmille, ja energiayhteisön 
sisäisten siirtojen käsittely verkkopalvelumaksujen näkökulmasta katsottuna. 

4.5 Pohdintaa liiketoimintamallien kehityksestä 

Energiayhteisöjen kehitys kulkee kohti kompleksisempia järjestelmiä, jotka nivoutuvat entistä tiiviim-
min osaksi laajempaa energiajärjestelmää. Yksinkertaisimmillaan energiayhteisöt ovat olleet perustu-
neet vain sähkön pientuotantoon, etenkin syöttötariffien aikaan. Omaa tuotantoa itse kuluttavat yh-
teisöt voivat olla passiivisia tai sisältää uudenlaisia palveluja, kuten joustavaan kulutukseen kannusta-
vaa arvonjakomallia. Omatuotannon kulutukseen perustuvan liiketoimintamallin kannattavuus on 
luonnollisesti syöttötariffimallia vaikeammin todennettavissa, koska energiankulutuksen profiili rat-
kaisee järjestelmän kannattavuuden.  

Worst-case 
excess mi-
nimization 

Jäsenet, joilla on 
korkea tuotanto tai 
kulutus, saavat 
suurimman hyödyn. 
Huomioi jollain lailla 
vaikutukset 
kokonaiskustannuksiin 
ja investoinnit.  

Stabiili. 
Jäsenet eivät voi 
kasvattaa hyötyään 
muodostamalla 
pienempiä yhteisöjä.  

Monimutkainen. 
Tulokset eivät 
ole välttämättä 
intuitiivisia ja 
optimointialgori
tmi on 
monimutkainen.   

Keskimääräinen/melko 
vahva.  
Ohjaamalla resursseja 
siten, että tuotanto ja 
kulutus ovat 
samanaikaisia, jäsen voi 
kasvattaa osuuttaan 
hyödystä.  

Laskennallisesti 
vaativa eikä 
sovellu 
suuremmille 
energiayhteisöille 
perusmuo-
dossaan. Sopivin 
muokkauksin 
laskenta-
kapasiteettia 
vaaditaan 
huomattavasti 
vähemmän.  
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Passiiviseen energiayhteisöön verrattuna aktiivinen malli on kuitenkin koko energiajärjestelmän kan-
nalta parempi. Sähköautojen, lämpöpumppujen ja muiden resurssien yleistyessä omatuotannon kulu-
tuksen rinnalle tulee uusia joustomahdollisuuksia ja tulovirtoja joustomarkkinoilta. Rinnakkaisten tu-
lovirtojen kompleksisuus osin haastaa aikaisemman asiakasarvon, mutta lisää edelleen energiajärjes-
telmän saamaa arvoa. Olennainen kysymys onkin: kuinka motivoida loppukäyttäjät mukaan heille 
abstraktilta näyttäytyvään energiajärjestelmän joustavuuteen? Tulevaisuuden energiayhteisöjen pal-
veluntarjoajien haasteena onkin löytää oikea tasapaino asiakkaan saaman arvon ja energiajärjestel-
män saaman arvon välillä. Eri asiakassegmentit luonnollisesti näkevät asiakasarvon eri tavoin.  

Kuvassa 4.1 on esitetty erilaisia energiayhteisöjen toiminnallisuuksia. Passiivinen energiayhteisö on 
yksinkertaisin ja ei vaadi muutoksia tuotanto- tai kulutusprofiileihin. Mikäli passiivisella energiayhtei-
söllä on ohjattavia resursseja, se voi pyrkiä kasvattamaan taloudellista hyötyä siirtämällä kulutuksen 
ajankohtaa ja/tai osallistumalla joustomarkkinoille. Nuolet kuvassa esittävät energiayhteisön toimin-
nan siirtymiä passiivisesta aktiivisempaan vaihtoehtoon, mikä samalla myös monimutkaistaa toimin-
taa. Energiayhteisöjen yleistymistä tukevat tekniset ratkaisut. 

           

 

Kuva 4.1. Energiayhteisöillä voi olla eri toiminnallisuuksia. 
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5 Energiayhteisöjen yleistymistä tukevat tekniset ratkaisut 

5.1  Energiayhteisöjen teknisten järjestelmien suunnittelu, toteutus ja yllä-
pito 

Energiayhteisöjen teknisten järjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyy vielä 
useita avoimia kysymyksiä ja huomioitavia näkökulmia. Seuraavaksi on kuvattu lyhyesti kolmesta eri 
näkökulmasta tulevia vaatimuksia. Laajemmin teknisiin järjestelmiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty 
Tampereen ammattikorkeakoulun erillisraportissa [28]. Erillisraportin lopussa on myös koottuna yh-
teen huomioita ja kysymyksiä erityyppisten energiayhteisöjen tekniseen suunnitteluun, toteutukseen 
ja ylläpitoon liittyen. 

 Määräysten ja sopimusten vaikutukset teknisten järjestelmien suunnitteluun 

Hallinnollisilla valinnoilla ja sopimuksilla määritellään yhteisön tavoitteet ja omistussuhteet. Näillä va-
linnoilla ja tavoitteilla vaikutetaan esimerkiksi yhteisön muodollisiin kiinteistörajoihin ja niiden omis-
tussuhteisiin, teknisten järjestelmien omistus- ja hallintasuhteisiin sekä hyödynjakoon. Riippuen teh-
dyistä valinnoista ja sopimuksista, yhteisöjen tekniikalle vaatimuksia asettavia lakeja ja asetuksia voi-
daan tulkita eri tavoin. Tällä saattaa olla vaikutuksia niiden suunnittelulle, toteuttamiselle ja ylläpi-
dolle. Esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten sijainnilla ja tuotetun energiahyödykkeen 
tyypillä (sähkö, lämpö) saattaa olla vaikutusta siihen, kuinka niiden tuotanto voidaan ottaa huomioon 
energiatehokkuuslaskennassa. Tällä taas voi olla merkittäviä vaikutuksia järjestelmävalintoihin ja nii-
den mitoitukseen.  

Energianjakeluverkkojen ja tuotantolaitosten omistussuhteet vaikuttavat erityisesti rakentamiseen ja 
ylläpitoon ja niihin liittyviin vastuisiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa energiayhteisö omistaa kiinteistön 
sähköverkon muuntajineen, on sen vastuulla järjestää niiden ylläpito ja nimetä sähkölaitteistolle käy-
tönjohtaja.  

Suunnittelulle vaikutuksia syntyy etenkin yhteisön toiminnalle asetetuista tavoitteista. Tekniset järjes-
telmät tulee suunnitella siten, että ne mahdollistavat tavoitellun toiminnan. Tavoitteeksi voidaan aset-
taa esimerkiksi tietty omavaraisuusaste, jolloin yhteisön tuotanto-, kulutusjousto- ja varastointijärjes-
telmät tulee mitoittaa sellaisiksi, että ne täyttävät vaatimukset. Lisäksi yhteisössä sovitut hyödynjako-
käytännöt, reaaliaikainen hallinta ja energiankäytön ennakoiva hallinta (ennusteet, optimointi sisäisiin 
tarpeisiin ja resurssien allokointi mahdollisiin joustosopimuksiin aggregaattorin tai muun ulkoisen ta-
hon kanssa) asettavat vaatimuksia mittauksille, tietoliikenteelle, tietoturvalle, sisäisille ja ulkoisille ra-
japinnoille ja energiahallinnan toiminnalle. 

 Omatuotannon vaikutukset 

Riippumatta energiayhteisöjen hallinnollisista rakenteista, niille on tyypillistä kyky energian omatuo-
tantoon, kysyntäjoustoon ja mahdollisesti varastointiin. Etenkin sähkönjakelun osalta useiden erite-
hoisten tuotantolaitosten, kysyntäjouston ja varastojen liittäminen osaksi jakeluverkkoa asettaa erilai-
sia tarpeita esimerkiksi kaapeleiden ja keskusten mitoitukseen, suojalaitteiden ja niiden parametrien 
valintaan ja sijoitteluun sekä sähkön laadun hallinnalle.  

Esimerkiksi useamman omatuotantoyksikön sijoittaminen eri etäisyyksille yhteisestä liittymästä tuo 
mukanaan huomioitavia seikkoja energian siirtämisessä jakeluverkkoon päin yhteisön sisäisestä jake-
luverkosta. Lisäksi useasta suunnasta tuleva mahdollinen sähkönsyöttö edellyttää keskusten virtakes-
toisuuden tarkistamista erityisesti silloin, kun pääkeskus on mitoitettu liittymän koon mukaan ja oma-
tuotannon osuus kokonaiskulutuksesta on suuri. 
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 Energianhallinnan vaikutukset 

Energiayhteisöillä on aina jonkinlaiset tavoitteet asetettuna energiankäytölle ja sen optimoinnille sekä 
siitä saatavan hyödyn jakamisesta yhteisön jäsenille. Tavoitteiden perusteella yhteisössä on luotu yh-
teisiä sääntöjä yhteisön sisäiselle energiankäytön hallinnalle, minkä lisäksi jokainen yhteisön erillisjä-
sen pyrkii optimoimaan omaa energiankäyttöään. Rakennuksessa on tyypillisesti useampia erillisjär-
jestelmiä, joilla on omat ohjaus- ja hallintajärjestelmänsä. Näistä tavoitteista ja niiden perusteella laa-
dituista säännöistä johtuen yhteisöön kuuluvien rakennusten teknisten järjestelmien tulee olla kyke-
neviä toimimaan kokonaisuutena rakennustasolla, mutta myös osana useamman rakennuksen ja ener-
giantuotantolaitoksen muodostamaa yhteisökokonaisuutta. Järjestelmien yhteistoimivuus on otet-
tava huomioon ja sille on asetettava vaatimuksia jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta jokaisesta yhtei-
sön rakennuksesta suunnitellaan ja toteutetaan yhteensopiva muiden rakennusten kanssa. Kuvassa 
5.1 on esimerkki kerrostalosta, joka itsessään toimii energiayhteisönä, mutta on myös osa suurempaa, 
useamman kiinteistön energiayhteisöä. Kerrostalo koostuu useasta taloteknisestä järjestelmästä, joilla 
jokaisella on oma ohjaus-/hallintajärjestelmänsä. Näiden järjestelmien tulee muodostaa kokonaisuus, 
joka mahdollistaa rakennuksen optimaalisen toiminnan. Useamman kiinteistön muodostamassa yh-
teisössä erilaisten järjestelmien määrä voi olla hyvinkin suuri ja sitä kautta haasteet yhteen toimivuu-
den suhteen kasvavat.   

 

Kuva 5.1 Kerrostaloyhteisö osana suurempaa useamman kiinteistön energiayhteisöä. Erilaisten järjestelmien väli-
nen yhteen toimivuus edellyttää asian huomioimista hyvin aikaisessa vaiheessa energiayhteisöä suunniteltaessa. 
[28] 

 ICT-vaatimukset  

Useimmat tällä hetkellä energian käyttöön liittyvät järjestelmät ovat olleet erillisiä. Esimerkiksi mitta-
rien sähkön luentaan ja siihen perustuva energian toimittajan suorittama laskutus ovat tiiviissä kyt-
köksissä toisiinsa, mutta tuota tietoa ei voi käyttää muissa järjestelmissä - esimerkiksi energiayhteisön 
omaan käyttöön. [TODO: DataHub uudet mittausdirektiivit] Toinen esimerkki on uusissa rakennuksissa 
olevat siilomaiset taloautomaatioratkaisut, jotka eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään toinen toisi-
aan. 

Viime aikoina yleistyneet ratkaisut perustuvat pilvipohjaisiin ratkaisuihin ja joissa tieto kerätään keski-
tetylle palvelimella analyysiä ja kehittynyttä ohjausta varten. Procem-projektissa rakennettu ja Pro-
cemPlus-projektissa edelleen kehitetty datankeräys-järjestelmä [20] on esimerkki tutkimuskäyttöön 
tehdystä järjestelmästä, mutta markkinoilla on myös useita pilviarkkitehtuuriin perustuvia kaupallisia 
järjestelmiä, jotka ohjaavat ainakin joitakin toimintoja - esimerkiksi ilmastointia ja lämmitystä. 
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Energiayhteisöt tuovat aivan uudenlaisia tarpeita, koska yhteisön pitäisi ohjata erilaisia energiaresurs-
sejaan koordinoidusti, sekä organisoida keskinäistä kirjanpitoa ja kauppaa. Osa näistä tarpeista voitai-
siin täyttää lisätoiminnoilla pilvipohjaisissa automaatiojärjestelmissä, sillä ne hallitsevat usean käyttä-
jän dataa, mutta integraatio edellyttää tiedon teknistä yhtenäisyyttä, kaupallisia sopimuksia ja tieto-
turvaongelmien ratkaisemista. Nämä haasteet ovat paljolti yhteisiä monen muun toimialan kanssa. 
Traditionaalinen tapa ratkoa näitä ongelmia perustuu rajapintojen ja tietomallien standardointiin, 
mutta on usein johtanut toimialojen siiloihin ja kilpaileviin standardeihin. Tällaiset tekniset standardit 
ei myöskään ole riittäviä, koska haasteet eivät ole pelkästään teknisiä. Tarvitaankin mm. käyttöoikeuk-
sien hallintaa sekä rahastamisen käytäntöjä.  Uudenlaista lähestymistapaa edustaa eurooppalainen 
Gaia-X aloite (https://www.gaia-x.eu) joka määrittelee itsensä seuraavasti: “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.” Energiayhteisön 
jouheva toiminta ja sitä tukevan liiketoiminnan mahdollistaminen edellyttääkin uusia ICT-järjestelmiä 
ja ICT-järjestelmien integraatioita. Suuri osa tarvittavista järjestelmistä keskittyy tiedon keräämiseen, 
hallintaan ja jakamiseen. Gaia-X organisaation (https://www.gaia-x.eu) julkaisu “The energy data 
space” kiinnittää tähän myös huomiota: 

“The LCE (local energy manager) concept overcomes building energy seasonal peaks and pro-
vides 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 distribu-
tion 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” 

Vaikka Gaia-X:n toiminta on vasta suunnitteluvaiheessa, raportti aiheellisesti alleviivaa data-pohjais-
ten ratkaisujen tarpeellisuutta. ProCemPlus -projektissa tehty tutkimus on linjassa tämän kanssa. 

ProCemPlus-projektissa kerättiin vaatimuksia ICT-järjestelmille käymällä läpi energiayhteisöihin liitty-
viä tutkimusjulkaisuja ja keräämällä niistä toteamuksia, jotka sisältävät joko suoria tai epäsuoria ICT-
vaatimuksia. Analyysiä varten löysimme seisemän tutkimusjulkaisua, joista neljä oli ProcemPlus-pro-
jektin tutkijoiden julkaisuja [9,15,16,17]. Materiaalin analyysi on vielä kesken, mutta seuraavassa alus-
tavia havaintoja. Kaiken kaikkiaan löysimme 23 vaatimusta sekä 11 kategorisoivaa tekijää.  Kategori-
soivat tekijät on summattu seuraavassa: 

1) Sidosryhmät (stateholder): ketkä kaikki vaikuttavat ICT-järjestelmän toimintaan tai keiden toi-
mintaan järjestelmä vaikuttaa. Tunnistimme kahdeksan erilaista sidosryhmää. Analyysimme 
osoitti, että vaatimusten yleisimmät sidosryhmät ovat luonnollisesti “yhteisö” ja “yhteisön jä-
sen”. Kolmanneksi yleisin oli jakeluverkkoyhtiö.  

2) Järjestelmän omistaja (system owner) omistaa yksin tai yhdessä toisten kanssa vaatimuksen 
toteuttavan fyysisen tai virtuaalisen järjestelmän. Julkaisuista johdetut vaatimukset näyttävät 
indikoivan, että vaatimuksen toteuttava järjestelmä on useammin yhteisön kuin sen jäsenen 
omistama. Järjestelmä oletetaan usein myös jakeluverkkoyhtiön tai aggregaattorin omista-
maksi. 

3) Energiaresurssin tyyppi (energy resource type) Energiaresurssi voi tuottaa, varastoida tai kulut-
taa energiaa. Analyysimme mukaan moni vaatimus liittyy kaikkiin kolmeen energiaresurssin 
tyyppiin, mutta kolmesta tyypistä “kulutus” oli selvästi yleisin.   

4) Energiaresurssin omistaja (energy resource owner) on järjestelmän omistajan erikoistapaus. 
Tässä analyysissä käytimme kahta kategoriaa: yhteisön jäsen ja yhteisön yhteisomistus. Valta-
osa vaatimuksista osoittautui koskevan molempia tapauksia. 

5) Tarkoitus (purpose) kertoo mihin energiayhteisön tarkoitukseen tai motivaatioon ICT-vaatimus 
liittyy. Nämä tarkoitukset johtuvat yksilöiden sekä yhteisön tarpeista.  Joustojen toteuttami-
nen oli analyysin perusteella yleisin tekijä. 
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6) Aktiviteetti (community activity) liittyy tarkoitukseen mutta kuvaa konkreettisen aktiviteetin, 
jota ICT-järjestelmä tukee. Tämä on yleensä tarkoituksen johdannainen. Useimmat vaatimuk-
set liittyivät mittaukseen tai kaupallisiin toimintoihin. Laitteiden ohjaaminen esiintyi monessa 
vaatimuksessa.  Kaupallisista toiminnoista aineistossa yleisin oli kulujen ja tulojen optimointi – 
kustannusten jakamiseen tai sisäiseen laskutukseen liittyviä vaatimuksia oli vähemmän. 

7) Yhteisön tyyppi (community type), kts luku 2, on relevantti usealle vaatimukselle.  Valtaosa 
vaatimuksista havaittiin relevanteiksi kaikille energiayhteisöjen tyypeille. Lisäksi muutama vaa-
timus kohdistuu tyyppiin “hajautettu virtuaalinen (distributed virtual)”, eli tuo tyyppi vaikuttaa 
tämän analyysin perusteella erityisen kiinnostavalta.  

8) Vasteaika (response time) kertoo, kuinka reaaliaikainen vaatimus on. Joidenkin vaatimusten 
toteuttaminen vaatii reaaliaikaista ohjausta, joissakin riittää “kohtuullinen” vasteaika ja osa ei 
ole käytännössä vasteajasta riippuvainen. Analysoiduissa vaatimuksissa ei juurikaan ollut kovia 
reaaliaikavaatimuksia. 

9) Käyttäjän rooli (user interaction/involvement) kertoo, kuinka käyttäjä osallistuu toimintaan.  
Joissakin tapauksissa käyttäjät ohjaavat tai seuraavat toimintaa, osa vaatii vain käyttäjän etu-
käteisasetuksen, mutta osa toiminnoista on kokonaan autonomisia. Analyysimme mukaan ylei-
sin rooli on etukäteisasetus. 

10) Asennuskohde (deployment target) määrittelee, minne järjestelmä/ohjelmisto asennetaan. 
Mahdollisia kohteita ovat joku olemassa oleva kohteessa oleva laite, olemassa oleva pilvipal-
velu, jonka toimintoja laajennetaan, tai kokonaan uusi järjestelmä. Iso osa vaatimuksista oli 
itse asiassa useita kohteita koskevia yhteensopivuusvaatimuksia. 

11) Kehitys/liiketoiminta (development) jaottelee tapaukset monistettaviin tuotteisiin ja osa taas 
räätälöityihin asiakasprojekteihin. Yllättävän iso osa vaatimuksista oletti räätälöityä ohjelmis-
toprojektia, mikä nostaa energiayhteisön perustamiskustannuksia. Toisaalta näissäkin tapauk-
sissa on mahdollisuus pyrkiä monistettavaan tuotteeseen ja minimoida asiakaskohtainen rää-
tälöinti. 
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6 Pilottikohteet  
 Projektin pilottikohteina toimivat pääasiallisesti Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Kam-
pusareena ja Lempäälän Energian LEMENE-hankkeessa (http://www.lempaalanenergia.fi/con-
tent/fi/1/20126/LEMENE.html) toteuttama mikroverkko Lempäälässä. Pilottikohteista kerättiin suuri 
määrä mm. sähkömittaus- ja automaatiodataa, jota on käytetty energiatarkasteluissa ja sähkön laadun 
tutkimuksissa. Datan keräykseen käytetty data-alusta kehitettiin ProCemPlus-hanketta edeltäneessä 
ProCem-hankkeessa (ProCem, 2018). Osana ProCemPlus-projektia kehitettiin myös simulointimalli LE-
MENE-mikroverkosta. Energiayhteisöjen perustamista ja tulevaisuuden näkymiä selvitettiin tiiviissä 
yhteistyössä pilottikohteiden sidosryhmien kanssa. 

6.1 Kampusareena 

Kampusareenan data-alusta kehitettiin ja datankeräys aloitettiin jo aiemmassa ProCem-hankkeessa 
(ProCem, 2018), ja ProCemPlus-hankkeessa datankeräystä on jatkettu ja dataa on käytetty aurinkovoi-
malan ja rakennuksen energiatarkasteluissa, infonäytön esityksissä ja sähkön laadun analysoinnissa. 
Datan keräys aloitettiin vuoden 2018 toukokuussa, joten syksyyn 2021 mennessä dataa on kerätty yli 
kolmen vuoden ajalta.  

 Ilmanvaihdon kulutusjousto 

Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistaman Kampusareenan ilmanvaihtoa on ohjattu sähkö-
markkinaperustaisesti vuodesta 2020 lähtien Vibeco Oy:n toimesta (https://press.sie-
mens.com/fi/fi/lehdistotiedote/siemens-toimittaa-virtuaalivoimalaitospalvelun-suomen-yliopisto-
kiinteistot-oylle). Tämä tarkoittaa, että ilmanvaihtokoneiden sähkötehoa säädetään riippuen osallis-
tuttavasta joustomarkkinasta. Järjestelmä huolehtii samanaikaisesti, ettei sisäilman laatu laske mer-
kittävästi. Joustomarkkinoille osallistuminen tasapainottaa valtakunnan sähköverkon tuotantoa ja ku-
lutusta ja antaa tuottoa markkinoille osallistuville. 

Meneillään oleva tutkimus selvittää, kuinka kulutusjousto vaikuttaa sähkön laatuun rakennuksessa, ja 
miten vaikutuksia voitaisiin mitata ja arvioida. Kulutusjoustoon osallistuvia resursseja aggregoidaan 
enenevissä määrin virtuaalisiksi voimalaitoksiksi, joten on syytä selvittää ohjausten vaikutuksia sähkö-
verkkoihin. Kampusareenan sähkön laadun mittauksia sekä kulutusjouston ohjaustietoja yhdistetään 
tutkittaessa näitä vaikutuksia yhteistyössä ProCemPlus-projektiin osallistuneen Siemens Oy:n kanssa. 
Tutkimuksen tulokset on tavoitteena julkaista vuoden 2022 alkupuolella. 

 Infonäyttö 

Kampusareenan data-alustan avulla rakennuksen sähkönkulutus, aurinkosähkön tuotanto ja sisäolo-
suhde dataa visualisoidaan Kampusareenan toiseen kerrokseen asennetulla infonäytöllä. Näytöllä 
vaihtuvat, muutaman sekunnin välein päivittyvät viisi näkymää tuovat esille mm. minkä osan aurinko-
voima kattaa rakennuksen kokonaiskulutuksesta, kuinka monen ajokilometrin verran sähköautoa olisi 
ladattu aurinkovoimalla, mahdolliset säästöt sähkölaskussa aurinkovoiman ansioista ja kuinka aurin-
kovoiman tuotanto jakaantuu Kampusareenan eri ulkoseinien paneelien kesken. Infonäyttö esittelee 
myös reaaliajassa toimivaa lohkoketjudemonstraatiota aurinkovoimalan ja hissien välisestä energia-
kirjanpidosta. 

 

http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html
http://www.lempaalanenergia.fi/content/fi/1/20126/LEMENE.html
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Kuva 6.1. Infonäyttö Kampusareenalla. 

Infonäytön tavoitteita ovat rakennuksen käyttäjien tutustuttaminen aurinkovoimaan ja sen hyötyihin 
sekä havainnollistaa rakennuksesta saatavilla olevaa dataa. Kokonaisuutena infonäytön toteutus to-
disti, kuinka paljon datan yhteen kerääminen ja visualisoiminen vaatii rakennuksen eri osapuolien vä-
listä yhteydenpitoa, datalähteiden määrityksien selvittämistä ja datalähteiden ylläpitoa. Toisin sanoen, 
alun perin rakennuksen eri datalähteiden hyödyntäminen, erityisesti yhdessä, oli vähäistä ja haasteita 
loivat datalähteiden moninaisuus ja vaihtelevat tekniset määrittelyt. Kampusareenan data-alustalle 
koottu rakennuksen data mahdollistaa datan yhdistämisen (esim. kiinteistöautomaatio, sähkön mit-
taukset ja aurinkovoimala) sovelluksissa. 

 Diplomityöt 

Myös opiskelijat ovat päässeet käyttämään Kampusareenalta kerätty dataa. Projektin aikana kaksi pro-
jektin ulkopuolista diplomityötä hyödynsi Kampusareenaa seuraavissa tutkimuksissa: 

• Sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustaminen ja varttitaseeseen siirtymisen vaikutukset 
(Lepistö, 2021). Työtä varten jaettiin kahden vuoden ajalta jakelumuuntajan, sähköpääkes-
kusten ja aurinkovoimalan pätöteho- ja energiamittaukset. Lisäksi jaettuun dataan kuului au-
rinkovoimalan konvertterikohtainen tuotanto ja auringon säteilyn intensiteetti. 

• Fingrid Oy:ssä on käynnissä diplomityö baseline-menetelmien testauksesta kulutusjouston 
todentamisessa. Tarkoitusta varten jaettiin vuoden ajalta sähköpääkeskusten, jäähdytyksen, 
ilmanvaihdon, hissien, sähköautonlatauksen ja aurinkovoimalan pätöteho- ja energia-
mittaukset. 

 

6.2 LEMENE-mikroverkko 

LEMENE-hankkeen tavoitteena on kehittää energiayhteisöratkaisuja, joissa tuotetaan ja käytetään 
energiaa (sähkö, lämpö, kylmä) paikallisesti, jolloin investointeja voidaan tehdä keskitetysti ja saada 
tätä kautta investointien kannattavuutta korkeammalle tasolle. Kun energiaa tuotetaan ja käytetään 
paikallisesti, vähentää se myös jakelu- ja siirtoverkkojen kuormitusta ja sitä kautta voi pienentää julki-
sen jakeluverkon investointi- ja kustannuspainetta. LEMENE:n tyyppiset sektori-integraation mahdol-
listavat energiayhteisöt ovat osa tulevaisuuden energiajärjestelmää tavoiteltaessa hiilineutraalia yh-
teiskuntaa. Paikallisen sähköverkon saarekekäytöllä voidaan tarvittaessa parantaa myös sähkön toimi-
tusvarmuutta ja sähkön laatua. Energiaresursseina LEMENE:ssä toimii kaksi aurinkovoimalaa, kaksi 
sähköenergiavarastoa, kaksi polttokennoa ja kuusi kaasumoottoria. Tällä hetkellä LEMENE toimii ener-
giantuotantoyksikkönä osallistumalla Nord Poolin sähkömarkkinoille ja Fingridin reservimarkkinoille.  

LEMENE- ja ProCemPlus-hankkeiden yhteistyönä toteutettiin mittaus- ja datanhallintajärjestelmä säh-
kön laadun monitorointia varten Lempäälän Marjamäen mikroverkkoon. Datankeräykseen ja paikalli-
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seen datan hallintaan käytetään kopiota ProCem-hankkeessa kehitetystä myös Kampusareenalla toi-
mivasta datankerääjästä, joka lähettää mikroverkon mittausdatan edelleen samalle IoT-alustalle ja tie-
tokantaan Kampusareenan datan kanssa. Sähkön laadun mittausten lisäksi datankeräykseen on mah-
dollista liittää muitakin mikroverkon datalähteitä, kuten aurinkovoimaloiden konverttereiden data. 
Monitoroinnista kerättyä dataa käytetään osana mikroverkon energiaresurssien ja saarekekäytön toi-
minnan analysointia ja kehitystä. Mittausdataa voidaan hyödyntää myös LEMENE-mikroverkosta kehi-
tetyn transienttisimulointimallin toiminnan todentamisessa. Simulointimallilla on tehty erilaisia saare-
koitumiseen liittyviä tarkasteluja [18]. ProCemPlus-projektin aikana myös LEMENE-mikroverkon vie-
reisen Lempäälän Ideaparkin 40 sähköauton latausasemalle asennettiin sähkön laadun mittari. Lataus-
aseman sähkön laadun seurannan lisäksi mittarilla on pyritty tunnistamaan sähköautojen lataustapah-
tumia. 

 Sähkön laadun mittaukset ja mittausdatan hallinta 

LEMENE-mikroverkon sähkön laatua monitoroimaan on asennettu neljä MX Electrix Oy:n mittaria 
kummallekin aurinkovoimalalle ja akkuvarastolle. Jokaisesta mittauspisteestä mitataan noin 180 säh-
kön suuretta joka sekunti. Sähkön perussuureiden lisäksi mittauksiin kuuluvat mm. jännitteiden ja vir-
tojen harmoniset yliaallot ja kokonaissäröt, ja jännitteen symmetriset komponentit. Mittareiden dataa 
kerätään ja hallitaan paikallisella tietokoneella, joka on yhteydessä Tampereen yliopiston Hervannan 
kampuksen tietokantaan ja IoT-alustalle. Tietokannan raakadataa voidaan käyttää tutkimustarkoituk-
siin ja IoT-alusta on mahdollistanut datan lähes reaaliaikaisen visualisoinnin demonstraatioissa. Datan-
hallinta yliopistolla hyödyntää ProCem-hankkeen data-alustan toteutusta (ProCem, 2018). Kuvassa 
Kuva 6.26.2 on havainnollistettu LEMENE-mikroverkko ja sen energiaresurssit, sähkön laadun mittauk-
set ja datanhallintajärjestelmä pääpiirteissään. LEMENE-mikroverkon mittaukset ovat olleet toimin-
nassa syyskuusta 2020 lähtien. 

Mittausdataa käytetään LEMENE-mikroverkon energiaresurssien ja saarekekäytön sähkön laadun tut-
kimuksissa. Nyt jo yli vuoden kestäneet monipuoliset mittaukset antavat tietoa pidemmän aikavälin 
sähkön laadun kehityksestä mikroverkossa, ja jatkossa tavoitteena on määrittää mikroverkoille mer-
kittäviä sähkön laadun seurannan suureita ja menetelmiä. Mittausdata todellisesta mikroverkon to-
teutuksesta tuo arvokasta käytännön tietämystä mikroverkon ja sen resurssien käyttäytymisestä, esi-
merkiksi osallistuttaessa kysyntäjouston markkinoille. Käytännön datalla ja sen hallintajärjestelmällä 
voidaan testata ja kehittää eri datan prosessoinnin ja automaattisen analysoinnin menetelmiä. Ha-
jautettujen energiaresurssien käytön yleistyessä on syytä selvittää sähkön laadun monitoroinnin oleel-
liset ominaisuudet mikroverkkojen käyttäjille ja verkkoyhtiöille. 
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Kuva 6.2. LEMENE-mikroverkko energiaresurssit, sähkön laadun mittaukset ja datan luentajärjestelmä pääpiirteissään 

LEMENE-mikroverkkoa on käytetty saarekkeessa onnistuneesti useita kertoja, ja näitä tapahtumia on 
tallennettu toteutetuilla sähkön laadun mittauksilla. Kuvan 6.3Kuva 6. kuvaajissa näkyy tilanne, jossa 
mikroverkko kokee odottamattoman irtoamisen paikallisen jakeluverkkoyhtiön julkisesta jakeluver-
kosta, ja noin kahdeksan minuutin jälkeen mikroverkko palaa takaisin osaksi jakeluverkkoa. Kuvaajien 
mittaukset ovat toisen akkuvaraston muuntajan keskijännitepuolelta. Saarekkeeseen siirtymisen het-
kellä jakeluverkkoon syötettiin pätötehoa 1,3 MW. Muutostilan jälkeen taajuus tasaantuu pian lähelle 
50 Hz:ä, kun akkuvarastot reagoivat tilanteeseen kasvattamalla pätötehon kulutustaan. Myös jännite 
stabiloituu nopeasti nimellisarvoon saarekkeeseen siirtymisen jälkeen. Sekä taajuuden että jännitteen 
arvot pysyvät jakeluverkkojen jännitteen laadun standardin SFS-EN 50160 määrittelemien raja-arvojen 
sisällä. Siirryttäessä saarekekäyttöön nopea jännitemuutos (9,4 %) ylittää standardin viitteellisen 6 %:n 
suositusarvon. Mikroverkon kytkeytyessä takaisin osaksi jakeluverkkoa mittauksissa ei näy merkittäviä 
muutostilan taajuuden tai jännitteen vaihteluita.  
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Kuva 6.3. LEMENE-mikroverkon odottamaton siirtyminen saarekekäyttöön ja kytkeytyminen takaisin jakeluverkkoon. 

 Mikroverkon saarekesimuloinnit 

Mikroverkoissa, joissa jokainen tuotantoyksikkö on vaihtosuuntaajan takana, taajuus ei määräydy sa-
malla tavalla kuin perinteisessä tahtikäyttöjärjestelmässä. Perinteisessä tahtikäyttöjärjestelmässä taa-
juudella ja tahtigeneraattoreiden pyörimisnopeudella on suora fysikaalinen yhteys, jossa taajuuden 
muutokset johtuvat, vikatilanteita lukuun ottamatta, tahtigeneraattoreiden roottoreiden pyörimisno-
peuden muutoksista. Vain suuntaajakytkettyjä energiaresursseja sisältävässä mikroverkossa vaihto-
suuntaajat määrittävät taajuusreferenssin - ja näin mikroverkon taajuuden - oman säätölogiikkansa 
mukaisesti ilman yhteyttä em. pyöriviin massoihin. Tätä menetelmää voisi kutsua mikroverkon vakio-
taajuusreferenssisäätö-periaatteeksi. 

Mikroverkko tarvitsee vähintään yhden tuotantoyksikön, joka pystyy muodostamaan ja ylläpitämään 
verkon jännitteen ja taajuuden. Tyypillisesti tällainen yksikkö on akku kytkettynä vaihtosuuntaajan 
taakse, koska akku pystyy tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen erot nimellistehonsa rajojen si-
sällä. Akun vaihtosuuntaaja muodostaa verkon jännitteet ja määrää mikroverkon taajuuden. Jos mik-
roverkko sisältää useampia tuotantoyksiköitä, muut tuotantoyksiköt tahdistuvat verkon muodostavan 
tuotantoyksikön muodostamiin jännitteisiin jokainen oman vaihelukkonsa avulla. Vaihelukon sisään-
menosignaaleina ovat vaihejännitteet ja ulostulona on jännitteen kulma, jonka avulla tuotantoyksiköt 
tahdistuvat mikroverkkoon. 

Mikroverkoissa, joissa taajuutta käytetään säätösuureena, ts. taajuusohje ei ole vakio, vaihelukon 
tarkka ja luotettava toiminta on erittäin tärkeää. Suuntaajien säätöpiirien ensimmäisenä sisäänme-
nona on tyypillisesti mitattu jännitteen kulmatieto. Tämän tiedon avulla suuntaajat pysyvät tahdistet-
tuina, vaikka verkossa tapahtuisi taajuudenmuutoksia. Jos mitattu jännitteen kulma ei ole tarkka, mui-
den tuotantoyksiköiden tuottamat pätö- ja loistehot eivät noudata teho-ohjeita tarkasti ja verkon sta-
biilius saattaa vaarantua. 
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Vakiotaajuusreferenssillä toimivissa mikroverkoissa taajuus pyritään pitämään mahdollisimman tar-
kasti vakiona. Tällöin olisi mahdollista käyttää kaistanpäästösuodinta vaihejännitteiden kulmien mit-
taamiseen kyseisen taajuusreferenssin ympärillä. Yhdistämällä vakiotaajuusreferenssiin perustuva 
mikroverkon toiminta ja kaistanpäästösuodin taajuusreferenssin ympärillä vaihelukko pystyisi parem-
min seuraamaan jännitteen kulmaa, jolloin vaihelukkojen transienttivastevaatimuksia voisi olla mah-
dollista lieventää säilyttäen kuitenkin yhtä stabiili toiminta, kuin mikroverkoissa, joissa taajuutta käy-
tetään säätösuurena. 

Simuloinneissa on testattu vakiotaajuusreferenssillä toimivan mikroverkon transienttivasteita 
[ruut18]. Simulointitulokset osoittavat, että valitulla säätöperiaatteella mikroverkon muodostama 
tuotantoyksikkö kykenee muodostamaan verkon ja stabiloimaan verkon niin vika- kuin voimakkaissa 
kuormitusmuutostilanteissa. Muiden tuotantoyksiköiden vaihelukot pysyvät verkon jännitteiden kul-
man tahdissa. Tällöin ei myöskään tapahdu tuotantoyksiköiden irtikytkeytymisiä, vaan kaikki tuotan-
toyksiköt pystyvät tukemaan verkon stabiilia toimintaa. Verkon muodostava tuotantoyksikkö pystyy 
tasapainoittamaan tuotannon ja kulutuksen välisen erotuksen pitäen samalla jänniteprofiilin tasai-
sena. Jokaisen tuotantoyksikön tarvitsee mitata vain lähtösuureitansa, joten nopeaa tiedonsiirtoa eri 
tuotantoyksiköiden välillä ei tarvita. Tämä lisää verkon robustisuutta ja vähentää mikroverkon perus-
tamiskustannuksia. 

6.3 Modernin jäähallin osallistumismahdollisuudet joustomarkkinoille  

 Joustotarve 

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen mahdollistaa fossiilisten energialähteiden aiheuttamien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen. Muuttuvatehoiset tuuli- ja aurinkovoima lisääntyvät voi-
makkaasti myös Suomessa. Tuotantomuutos säätyvästä ei-säätyvään tuotantoon vaatii joustoa myös 
kulutuksen puolella, jotta tehotasapaino tuotannon ja kulutuksen välissä säilyy joka hetkessä. Jäähal-
lien suuret kompressoritehot ovat otollisia hyödynnettäviksi joustomarkkinoilla. Esimerkiksi pakkasva-
rastoilla on samaan tyyliin isot kompressoritehot ja pakkasvaraston soveltamisesta joustomarkkinoilla 
on aikaisemmin raportoitu (https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/ky-
syntajousto/loppuraportti-julkinnen.pdf). 

 Joustomarkkinat 

Sähköjärjestelmissä kulutuksen ja tuotannon tasapainoa pidetään yllä markkinoiden avulla. Nord Poo-
lin ylläpitämä day-ahead markkina luo tuntikohtaisen spot-hinnan. Kulutusta voidaan hintatieto huo-
mioiden esimerkiksi siirtää kalliilta tunneilta halvemmille. Vaihtelevan tuotannon lisääntyminen kas-
vattaa tuntien välisiä hintaeroja, jolloin tasapainottavien toimien kannattavuus kasvaa. Fingridin jär-
jestämät reservimarkkinat ylläpitävät tehotasapainoa tuntien sisällä, jotta sähköverkon taajuus pysyisi 
lähellä tavoitearvoaan 50 Hz. Ylitaajuus on osoitus korkeammasta tuotannosta kulutukseen nähden ja 
vastaavasti alitaajuus on osoitus matalammasta tuotannosta kulutukseen nähden. Taajuuden vakau-
tusreserveistä taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N on tässä tutkimuksessa käsitelty päämarkkinana jää-
halleille. Käyttöreservin tavoitteena on pitää taajuus normaalialueella 49.9 – 50.1 Hz. Taajuusohjattu 
käyttöreservi on symmetrinen tuote, jossa reservin on pystyttävä sekä kulutuksen alentamiseen että 
lisäämiseen. Taajuusohjatussa käyttöreservissä kohteen tulee aktivoitua jatkuvasti taajuuden muutok-
siin 0,1 Hz:n maksimitaajuuspoikkeamaan asti. Aktivoituva tehon määrä tulee olla lineaarisesti suh-
teessa taajuuspoikkeaman suuruuteen. Markkinoille osallistuvan kohteen vähimmäiskoko on 100 kW 
ja säädön tulee aktivoitua askelmaisen 0,1 Hz:n taajuusmuutoksen seurauksena täysimääräisesti kol-
messa minuutissa. Reservikohde, jonka aktivointikyky on rajallinen, tulee mitoittaa siten, että reservi-
kohde 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 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/kysyntajousto/loppuraportti-julkinnen.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/kysyntajousto/loppuraportti-julkinnen.pdf
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näytteenottoväli saa olla enintään 1 s.(fcr-liite2---teknisten-vaatimusten-todentaminen-ja-hyvaksytta-
misprosessi.pdf (fingrid.fi)). Kantaverkkoyhtiöillä on suunnitteilla päivitettyjä vaatimuksia säädön 
osalta taajuuden vakautusreserveille (https://www.epressi.com/media/userfi-
les/107305/1611816095/technical-requirements_draft_2020_clean.pdf). 

 Jäähallin joustomahdollisuudet ja ehdot 

Yleisesti edellytykset merkittävän kysyntäjouston hyödyntämiselle ilman, että häiritään liikaa päätoi-
mintoja, ovat korkean sähkönkulutuksen vaativat prosessit, luonnolliset ja näennäiset sähköenergian 
varastot ja suuremmat kuormituskyvyt kuin mitä keskimäärin tarvitaan. Moderni hiilidioksidijäähdy-
tysteknologialla varustettu jäähalli toimii sekä jäähdytys- että lämmitysprosesseina, kun prosessin 
kylmä- ja lämminpuoli hyödynnetään täysin. Kompressorikoneikko on korkeaa sähkönkulutusta käyt-
tävä prosessi. Jääkenttä ja sen alla oleva betonirakenne sekä lämpimän puolen lämpövaraajat toimivat 
näennäisinä sähköenergian varastoina, joiden ansiosta muutokset kompressorien tehoissa näkyvät 
käyttäjän kannalta hitaasti. Lisäksi kompressorikoneikko on mitoitettu kesän hellekelejä varten, joten 
perusedellytykset kysyntäjoustolle on olemassa häiritsemättä jäähallin normaalia toimintaa. 

Normaalitoiminnassa jäähdytyksen tehonotto vaihtelee riippuen jään käyttöasteesta, jään kunnostus-
hetkistä, 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. 

 Prosessikytkennän ja ohjausjärjestelmän antamat osallistumismahdollisuu-
det 

Kuvassa 6.4 on jäähdytysprosessin esimerkkikytkentä. Esimerkissä ensimmäinen kompressori on taa-
juusmuuttajalla kapasiteettiohjattu ja muut rinnakkaiset kompressorit ovat päälle/pois ohjattuina. Jos 
ensimmäisen kompressorin säätöalue on yhtä iso tai isompi kuin muiden kompressoreiden yksikköka-
pasiteetti, koko kapasiteettialue on saavutettavissa. Lineaarinen vaste FCR-N markkinalla vaatii, että 
tehoalue on saavutettavissa ilman katvealueita, jotka syntyvät, jos ensimmäisen kompressorin säätö-
alue on pienempi kuin muiden kompressoreiden yksikkökapasiteetti. 

 

Kuva 6.4. Esimerkki jääkentän prosessikytkennästä (Danfoss User guide, Capacity controller with recovery function AK-PC 
781A, page 34, https://assets.danfoss.com/documents/56124/BC236186440791en-000201.pdf) 

Kompressorikoneikon ohjausjärjestelmän tehtävä on säätää jäähdytyskapasiteetti. Pääsäätösuure on 
imupaine, joka kertoo kompressorikoneikolle menevän kylmäainehöyryn paineen. Kompressorit teke-
vät työtä paineron yli (imupaine vs. korkeapaine). Ohjausjärjestelmä ei varsinaisesti käsittele komp-
ressoritehoja, joten vaikuttaminen tehonottoon ei ole suoraviivaista. Käyttämällä kuvauksia kapasi-
teetin ja painetasojen vaikutuksesta tehonottoon voidaan kapasiteetin pakotuksen kautta vaikuttaa 
epäsuorasti tehonottoon.  

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/reservit/fcr-liite2---teknisten-vaatimusten-todentaminen-ja-hyvaksyttamisprosessi.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/reservit/fcr-liite2---teknisten-vaatimusten-todentaminen-ja-hyvaksyttamisprosessi.pdf
https://www.epressi.com/media/userfiles/107305/1611816095/technical-requirements_draft_2020_clean.pdf
https://www.epressi.com/media/userfiles/107305/1611816095/technical-requirements_draft_2020_clean.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/56124/BC236186440791en-000201.pdf
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 Huurre Areena, ohjauskokeet 

Caverion on rakentanut testiohjausympäristön nykyisen jäähdytysjärjestelmän ohjauksen rinnalle Ylö-
järven Huurre Areena -nimisen jäähallin pilvipalvelupohjaiseen automaatiojärjestelmään. Kenttätes-
teissä ohjattiin kysyntäjousto-ohjaus käyttöliittymän parametreja etänä ja annettiin verkkotaajuuden 
muutokset manuaalisesti kuvan 6.5 mukaisessa rakenteessa. 

 
Kuva 6.5. Kysyntäjousto-ohjausjärjestelmän rakenne. 

Kuva 6.6 esittää testitulosta, missä osallistumisteho on 8 kW. Verkkotaajuus muutettiin manuaalisesti 
sekvenssillä 50,0–49,9–50,0–50,1–50,0 Hz. Ottoteho esittää koko kompressoriryhmän ottotehon ja C1 
Teho taajuusmuuttajalla ohjatun kompressorin tehon. Molempien tehojen vertailuarvoissa otetaan 
huomioon olosuhteiden muutoksia osallistumisajankohtien aikana ja osallistumistehot ovat niiden 
mukaisesti kompensoituja. Normaaliasennuksessa kompressoriryhmällä ei ole puhtaasti omaa tehon 
mittausta, joten suure Ottoteho on osittain estimoitu, kun taas suure C1 Teho voidaan lukea suoraan 
taajuusmuuttajasta. Tulos osoittaa, että kohtalaisen tarkka osallistuminen kysyntäjoustoon on peri-
aatteessa mahdollista, mikä tässä osoitetaan ohjauskokeella taajuusmuuttajaohjatun kompressorin 
mahdollistamalla lineaarisella tehoalueella. 

 

Kuva 6.6. Huurre Areenan testitulos taajuuden sekvenssillä 50,0–49,9–50,0–50,1–50,0 Hz. 
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 Johtopäätökset 

Suurin haaste jäähallin osallistumiseksi käyttöreservin markkinoille on lineaarisen säädön toteuttami-
nen. Käytössä oleva kompressorikoneikko on toteutettu siten, että yhden kompressorin teho linjan 
samankokoisista kompressoreista on jatkuvasti säädettävissä alueella 35-60 Hz, kun muita voidaan 
käskeä vain on/off tyyliin. Täten mitoituksesta ja myös kuormituksesta riippuen, on olemassa tiettyjä 
tehoja, joita ei voida kompressorien päälle kytkemisen yhdistelminä toteuttaa (kuva 6.7). Lineaarisuu-
den saavuttaminen taajuuden mukaan ei välttämättä siis ole mahdollista pelkästään jäähallin kulutuk-
sen säädöllä. Jos jatkuvasti säätyvän kompressorin kapasiteetti olisi suurempi, voitaisiin lineaarisuus 
myös saavuttaa. 

 

Kuva 6.7. Pyydetty teho vs. saavutettu teho. 

Toisena haasteena on, että nykyisellä kompressorikoneikkoa ohjaavalla säätimellä ei voida suoraan 
käskeä tehoja, joita kompressorien halutaan tuottavan. Eri tehojen saavuttamiseksi on siis muokattava 
säätimen sisäänmenomuuttujia ja/tai parametreja. Säätimestä saattaa myös aiheutua virhettä para-
metrien määrityksen resoluutiosta. Nämä haasteet eivät kuitenkaan estäisi tehon hyödyntämistä 
markkinoilla osana aggregoitua tuotetta. Tarkat laskelmat saavutettavista kunkin hetken tehomuutok-
sista vaatisivat kuitenkin lisäselvitystä. 

Vaikka jääkentällä ja sen alla olevalla betonirakenteella on iso lämpökapasiteetti, joka mahdollistaa 
korkeiden jäähdytystehojen muutoksia symmetrisesti keskimääräisen jäähdytystarpeen ympärillä vai-
kuttamatta häiritsevästi pintajään lämpötilaan, perinteinen kompressorikoneikon ohjaava säädin ei 
anna suoria mahdollisuuksia tarkkaan tehonoton säätöön. Lisäksi kompressoreiden nykyinen mitoitus 
ei mahdollista kaikkien tehoalueiden saavuttamista, eikä siten lineaarisuus ole täysin toteutettavissa. 
Nämä voivat olla ongelmia FCR-N-markkinan vaaditun säätökokeen suorittamisessa. Ratkaisu olisi 
käyttää kompressoreiden mitoitusta, joka mahdollistaa kaikkia tehoja ilman katvealueita ja kompres-
sorikoneikon avoimia ohjausjärjestelmiä tai saada valmiita joustotoimintoja suljettuihin ohjausjärjes-
telmiin, jotka mahdollistavat suoran tehonsäädön. Lineaarisuustarpeen takia esitetyssä testissä käy-
tettiin matalaa osallistumistehoa. Sinänsä järjestelmän lämpökapasiteetti sallisi huomattavasti korke-
amman osallistumistehon jäätoimintoja häiritsemättä, mutta ei kuitenkaan niin korkean, että yksi jää-
kenttä yltäisi FCR-N markkinan vaatimaan 100 kW:n vähimmäiskokoon. Jo muutaman jääkentän ag-
gregoidulla osallistumisteholla markkinan vaatimus täyttyisi. 
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7 Energiayhteisön ja muiden sähkömarkkinaosapuolien vuorovai-

kutukset  

Tässä luvussa käsitellään energiayhteisöjen ja muiden sähkömarkkinaosapuolien (kantaverkko, jakelu-

verkko, aggregaattori, jälleenmyyjä, tasevastaava, markkinapaikat ja muut tiedonvaihtoalustat kuten 

DataHUB ja joustorekisteri) vuorovaikutuksia laajasti ottaen ja vahvasti nojautuen tulevaisuuden tar-

peisiin kehittää automaatiojärjestelmien tiedonvaihtoa osapuolien välillä tehokkuuden kasvatta-

miseksi ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Monet kuvatuista vuorovaikutuksista eivät ole to-

dellisia siinä mielessä, että energiayhteisöjä on edelleen sen verran vähän, ettei kuvattuja vuorovaiku-

tuksia esiinny vielä tänään. Energiayhteisöjen lukumäärän ja niiden aktiivisen osallistumisen erilaisille 

sähkö- ja joustomarkkinoille kasvaessa, alkavat myös vuorovaikutukset konkretisoitua. Keski-Euroo-

passa erityisesti Saksassa ja Hollannissa hajautettu tuotanto ja osin myös sähköautot ovat jo aiheutta-

neet ongelmia sähkönjakeluverkolle. Joustoa voidaankin siten hyödyntää energiayhteisön sisäisten 

tarpeiden lisäksi monella muullakin tasolla toimijoiden välisten sopimusten kautta (esimerkiksi ener-

giayhteisön ja aggregaattorin välinen sopimus) tai useilla eri markkinoilla samanaikaisesti. Yksi keskei-

nen kysymys erityisesti jouston osalta on millä markkinalla sillä on suurin arvo, millaisia riskejä erilai-

sille markkinoille osallistumisesta syntyy ja kuinka mahdollistetaan usealla markkinalla toimiminen te-

hokkaasti, mutta silti vältetään monimutkaiset tiedonvaihdon tarpeet. Vuorovaikutukset on pyritty ku-

vaamaan sillä tavalla yleisesti, että energiayhteisöjen lisäksi samat tai samankaltaiset mekanismit toi-

mivat myös muiden aktiivisten markkinaosapuolien kuten prosumereiden suhteen. 

 

7.1 Tiedonvaihdon arkkitehtuureista 

Lähtökohtana seuraavassa oletetaan, että eri toimijoiden tieto- ja automaatiojärjestelmät ovat kehit-
tyneet sille tasolle, että tehokas tiedonvaihto sekä reaaliaikaisesta tilanteesta että lähivuorokausien 
suunnitelmista on toteutettavissa järkevillä kustannuksilla. Tässä yhteydessä ei juurikaan puututa kun-
kin toimijan sisäisiin tieto- ja automaatiojärjestelmiin, vaan ennemminkin toimijoiden väliseen yläta-
son tiedonvaihtoon, jota on yritetty havainnollistaa oheisen kuvan punaisella rajatulla alueella.  

 

Kuva 7.1. Sähkömarkkinaosapuolten horisontaalinen ja vertikaalinen tiedonvaihto. 
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Kuvassa alimpana on esitetty energiayhteisöjen automaatioon liittyviä järjestelmiä. Nykyään nämä 
huolehtivat lähinnä teollisuuslaitoksen, kiinteistön tai yksittäisen asiakkaan energian hallinnasta. Ener-
giayhteisöllä on lisäksi oma energianhallintajärjestelmä, jolla optimoidaan ja koordinoidaan koko yh-
teisön toimintaa (horisontaalinen tiedonvaihto) ja lisäksi vaihdetaan tietoa aggregaattorin ja myyjän 
kanssa vertikaalisesti tarpeen mukaan.  

Sisäisesti näissä järjestelmissä on voimakas hierarkia primääri-, sekundääri- ja tertiäärisäätäjien muo-
dossa. Primäärisäätäjä voi olla esimerkiksi lämmityksen tai jäähdytyksen termostaatti, ilmanvaihdon 
nopeussäätö, jne., jotka tekevät täysin itsenäisiä päätöksiä mittaamiensa tietojen perusteella. Sekun-
däärisäätäjä asettelee primäärisäätäjien asetteluarvoja uudelleen, jotta kokonaisuutta saadaan koor-
dinoitua esimerkiksi energian säästön toteuttamiseksi, olosuhteiden optimoimiseksi, jouston ylläpitä-
miseksi, jne. Sekundääritaso on lähes reaaliaikaista säätöä, jolla koordinoidaan primäärisäätäjiä, jotta 
toteutuneet joustokaupat tai energiasäästöpotentiaali saadaan hyödynnettyä. Tertiääritaso ennustaa 
ja optimoi kokonaisuutta kaupankäynnin ja sekundäärisäädön tarpeisiin. Energiayhteisö ei useinkaan 
itse käy suoraan kauppaa markkinapaikalla, vaan välikätenä toimii jälleenmyyjä tai aggregaattori. Jäl-
leenmyyjä ja aggregaattori, joilla on sopimukset (sähkönmyynti ja jouston osto) energiayhteisön 
kanssa toteuttavat lopullisen kaupankäynnin eri sähkö- ja joustomarkkinoilla. Myyjän ja aggregaattorin 
tieto- ja automaatiojärjestelmä rakentuu tertiääritason järjestelmistä ja asiakkaiden tieto- ja automaa-
tiojärjestelmistä. Tällöin eri osapuolien järjestelmien kokonaisuus ratkaisee, kuinka paljon ja millaista 
joustoa on hyödynnettävissä eri tarpeisiin. Kappaleessa 7.2 paneudutaan tarkemmin energiayhteisön 
ja sähkönmyyjän väliseen tiedonvaihtoon, jolla pyritään kasvattamaan energiayhteisössä olevan jous-
ton arvoa. 

Toisena esimerkkinä osapuolien välisestä vuorovaikutuksesta ja koordinaatiotarpeesta käsitellään 
verkkoyhtiöiden ja aggregaattorin välistä tiedonvaihtoa. Kuvan 7.1 arkkitehtuurikaaviossa myös verk-
koyhtiöillä (TSO ja DSO) on oma sisäinen hierarkkinen tieto- ja automaatiojärjestelmänsä sähköverk-
kojensa hallintaan. Horisontaalista tiedonvaihtoa voidaan tarvita toimijoiden välisten hyvin reaaliai-
kaisten (hard real-time) hallintatarpeiden toteuttamiseksi automaatiojärjestelmien alatasoilla esimer-
kiksi verkkojen suojauksessa tai saarekekäyttöjen säädössä primäärisäätäjien horisontaalisen tiedon-
vaihdon avulla. Tässä yhteydessä paneudutaan kuitenkin ainoastaan ylätason tiedonvaihtoon tertiää-
rijärjestelmien ja erilaisten pilvipalveluiden (markkinapaikat, DataHUB ja joustorekisteri) välillä.  

Jakeluverkkojen osalta hierarkkinen säätöjärjestelmä (hierachical and decentralized control system) 
perustuen reunalaskentaan on esitetty IDE4L EU-projektissa (https://ses.jrc.ec.europa.eu/ide4l). Eh-
dotettu säätöjärjestelmä poikkeaa nykyisestä hyvin keskitetystä SCADA/DMS (Distribution Manage-
ment System) pohjaisesta järjestelmästä siten, että alueellisesti rajatun verkkoalueen (esimerkiksi yksi 
pienjänniteverkko) sekundääri- ja primäärisäätö toteutetaan täysin autonomisesti hyödyntäen ken-
tällä olevia laitteita. Jännitteensäädön tapauksessa primäärisäätäjiä ovat hajautettujen resurssien ta-
kaisinkytketyt jännitesäätäjät ja sekundäärisäätäjä on lähes reaaliaikainen koordinoiva osa, joka mää-
rittää sopivat asetteluarvot kyseisen verkkoalueen jännitesäätäjille. Tällä tavoin verkon siirtokykyä 
(hosting capacity) saadaan kasvatettua parhaissa tapauksissa kolmin tai nelinkertaiseksi hajautetulle 
tuotannolle passiiviseen verkkoon verrattuna. Koordinoiva osa voidaan toteuttaa esimerkiksi optimaa-
lisen tehonjaon tai sääntöpohjaisen päättelyalgoritmin avulla jakelumuuntamolle sijoitettavassa reu-
nalaskentayksikössä (Kulmala 2017). Kyseistä säätöjärjestelmää ja automaatiototeutusta on onnistu-
neesti testattu keskijänniteverkossa “Optimal voltage regulation” -projektin kenttätesteissä (Ruuth 
2021). Tertiäärisäätäjä on jakeluverkkojen tapauksessa ennustava säätäjä, jonka avulla pyritään opti-
moimaan verkkoa kokonaisuutena, asettamaan sopivat asetusarvot ja reunaehdot sekundäärisäätä-
jille ja käymään joustokauppaa esimerkiksi jakeluverkon pullonkaulatilanteita varten. Pullonkaulatilan-
teiden hallintaan palataan luvussa 7.3, missä käsitellään jouston koordinaatiokysymyksiä. Edellä ku-
vattu säätöjärjestelmä on yksi toteutus yleisemmästä jakeluverkkojen aktiivisen hallinnan konseptista. 

Energiayhteisön kannalta edellä kuvattu jakeluverkon uudenlainen hallintamenetelmä luo mahdolli-
suuksia kahdella tavalla. Jakeluverkon aktiivinen hallinta luo edellytyksiä kytkeä nykyiseen jakeluverk-
koon entistä enemmän hajautettuja energiaresursseja ilman haitallisia vaikutuksia jakeluverkolle. 

https://ses.jrc.ec.europa.eu/ide4l
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Tämä lisää verkon kustannustehokkuutta ja siten myös asiakkaiden odotetaan hyötyvän tästä talou-
dellisesti pitkällä aikavälillä. Myös 23.6.2021 uusittu sähkömarkkinalaki (direktiivin 2019/944 pohjalta) 
edellyttää, että verkkoyhtiöt hyödyntävät kustannustehokkaimpia ratkaisuja ja laativat vaihtoehtoiset 
kehittämissuunnitelmat passiivisille verkkoratkaisuille. Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivisen verkonhal-
linnan ratkaisuille on muodostumassa aito kysyntä, jolloin myös tarjontaakin erilaisista ratkaisuista on 
mahdollista kehittää pilottihankkeita pidemmälle.  

Aktiivinen verkonhallinta edellyttää, että myös jakeluverkon asiakkaat ovat aktiivisia. Edellä esitetty 
siirtokapasiteetin kasvattaminen edistyneen jännitteensäätöratkaisun avulla ei onnistu, elleivät asiak-
kaiden energiaresurssit tarjoa säätökykyään verkon käyttöön. Jännitteensäädön osalta pääasiallisin 
keino resurssien aktivoimiseksi ovat olleet kantaverkkoyhtiöiden määrittämät verkkokoodit, jotka 
määrittävät tuotantoyksiköiden, kysyntäjouston ja sähkövarastojen tekniset ominaisuudet, jotta ne 
voidaan liittää sähköjärjestelmään. Nämä vaatimukset on kuitenkin laadittu kantaverkon tarpeista läh-
tien, eivätkä ne sellaisenaan täysimääräisesti palvele jakeluverkkojen tarpeita. Kansainväliset standar-
dit, kuten EN 50549, joka määrittelee vaatimukset jakeluverkkoon kytkettäville generaattorilaitteille, 
määrittävät tyypillisesti minimivaatimukset, jotka riittävät vahvassa verkossa toimittaessa. Edistyneen 
jännitteensäädön ratkaisu on kuitenkin tarkoitettu heikkoihin verkkoihin, jolloin myös kyseisen alueen 
hajautetuilta energiaresursseilta olisi hyvä vaatia normaalia laajempia teknisiä ominaisuuksia. Näistä 
syistä johtuen tulisi löytää keinoja, joilla asiakkaiden ja energiayhteisöjen standardivaatimuksia laa-
jemmat investoinnit saisivat taloudelliset perustelut. Tarve laajemmille ominaisuuksille voi syntyä 
energiayhteisön sisälläkin, mutta tyypillisesti tarve muodostuu jakeluverkon kautta. Keinoiksi on esi-
tetty joustavia liittymissopimuksia (Currie 2007), pitkäaikaisia kahdenvälisiä joustosopimuksia (Piclo 
Flex 2021) ja paikallisia joustomarkkinoita (Nodes 2021, Enera 2021, ETPA 2021). Energiayhteisö voi 
tulevaisuudessa hyötyä energiaresurssien tarjoamien palveluiden avulla entistä laajemmin. Nykyisin 
joustopalveluja hyödyntää lähinnä kantaverkko, mutta aktiivisen verkonhallinnan kautta, myös jake-
luverkot tarvitsevat joustopalveluita.  

Edellä kuvatut tiedonvaihtotarpeet voidaan toteuttaa myös hierarkkisen säädön lisäksi keskitetyn tai 
täysin hajautetun säädön avulla. Keskitetty säätö muistuttaa hierarkkista säätöä, mutta siitä tyypilli-
sesti puuttuu koordinoiva sekundäärisäätö. Kaikki strategiset päätökset tehdään valvomotasolla ja 
usein päätöksenteon automaatioaste on hyvin alhainen ja operaattori tekee päätökset monitorointi-
tiedon pohjalta ja operoi etäkäyttöyhteyden avulla järjestelmää. Operaattoria tukevia tietojärjestel-
miä voi olla vaihtelevasti käytössä esimerkiksi häiriötietojen analysoinnissa ja optimaalisen ratkaisun 
hakemisessa. Keskitettyyn säätöön liittyy kuitenkin merkittäviä rajoitteita järjestelmän skaalautuvuu-
den suhteen varsinkin, kun entistä pienempiä energiaresursseja tulee hallita monen toimijan toimesta. 
Keskitettyjä vertikaalisia järjestelmiä on käytännössä mahdollista integroida ainoastaan järjestelmän 
ylätasolla, jolloin reaaliaikaisia tai edes lähes reaaliaikaisia toimintoja ja koordinaatiomekanisteja toi-
mijoiden välillä on hyvin hankala rakentaa. Myös hierarkkisessa järjestelmässä on näitä samoja puut-
teita, vaikka se ratkaiseekin skaalautuvuusongelman yhden vertikaalin sisällä. 

Kuvassa 7.2 on esitetty esimerkki jakeluverkon automaatioarkkitehtuurista, johon aktiivisen verkon-
hallinnan tarpeisiin on integroitu hajautettuja energiaresursseja ja markkinamekanismeja. Ensinäkin 
hajautettu arkkitehtuuri mahdollistaa primäärisäätäjien (kuvassa IED, Intelligent Electronic Device) ho-
risontaalisen kommunikaation. Kuvassa eri värein on korostettu eri osapuolien toimintoja. Jakeluverk-
koyhtiön (Grid) IED (esimerkiksi muuntajan käämikytkimen jännitteensäätäjä) kommunikoi horison-
taalisesti mikroverkon IED:n (esimerkiksi mikroverkon generaattorin jännitteensäätäjän) kanssa kum-
mankin osapuolen sisäisten tiedonvaihtojärjestelmien kautta. Tiedonvaihtojärjestelmällä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä esimerkiksi Arrowhead:n (https://arrowhead.eu/1492) tyyppistä kehikkoa (fra-
mework), joka mahdollistaa tietoturvallisen tiedonvaihdon ja dynaamisen orkestroinnin palvelujen 
tarjoamiseksi. Orkestroinnin avulla sisäiset ja ulkoiset palvelut ovat niitä tarvitsevien ja oikeutettujen 
löydettävissä ja järjestelmän konfiguraatio voi mukautua kulloiseenkin tilanteeseen esimerkiksi ha-
jautettujen energiaresurssien tilan muuttuessa (esimerkiksi sähköauto kytketään latauspistokkee-

https://arrowhead.eu/1492
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seen) tai sähköverkon tilan muuttuessa (esimerkiksi mikroverkko kytkeytyy saarekkeeksi). Jotta palve-
lut ovat löydettävissä tulee palveluiden ensin rekisteröityä palvelurekisteriin ja määritellä sen käyttö-
oikeudet. Palveluiden rekisteröinti voidaan toteuttaa automaattisesti esimerkiksi sähköauton liitty-
essä kehikon tietoverkkoon, kun sitä tarjoavalla resurssilla on tarvittavat oikeudet. Arrowhead kehikon 
tarkoitus on tarjota perusjärjestelmät ja –palvelut rekisteröintiä, orkestrointia ja auktorisointia varten. 
Tällä tavoin resurssit ja palvelut integroidaan toisiinsa löyhien kytkösten (loosely coupled) kautta, jol-
loin osapuolten välisessä integraatiossa ei tarvitse huolehtia alempien protokollatasojen kytköksistä, 
vaan integraatio toteutetaan hyödyntämällä metainformaatiota.  Varsinainen tiedonvaihto tapahtuu 
suoraan palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä hyödyntäen sovittua tiedonvaihtomallia ja kommuni-
kaatioprotokollaa. Osapuolet eivät pääse käsiksi muihin kuin heille auktorisoituihin palveluihin, vaikka 
hyödyntävätkin tiedonvaihdossa toistensa tiedonvaihtojärjestelmiä.  

Esimerkiksi jännitteensäädön tapauksessa jakelumuuntajan käämikytkimen jännitteensäätäjä voi 
saada käyttöönsä koko pienjänniteverkon mittaustiedot (kuvan esimerkissä tiedot saadaan älymittarin 
hetkellismittauksista, SM=Smart Meter), joiden pohjalta se päivittää kyseisen verkon herkkyysmatrii-
sia jännitteiden suhteen. Se voi myös vaihtaa tietoja pienjänniteverkkoon liitettyjen generaattoreiden 
jännitteensäätäjien ja muiden toimilaitteiden kuten kytkinlaitteiden kanssa, jotta kaikkien säätäjien 
yhteisvaikutus voidaan maksimoida. Kaikki säätäjät tekevät tiedonvaihdosta huolimatta itsenäisiä pää-
töksiä, mutta niillä on käytössään kaikki tarvittava tieto kokonaisuuden kannalta. Säätäjät ovat tyypil-
tään oppivia koordinoivia säätäjiä, jolloin ne esimerkiksi oppivat kuinka paljon säätötoimenpide vai-
kuttaa verkon solmupisteiden jännitteisiin. Hajautetussa säätöjärjestelmässä ei siis ole erillistä toimin-
toa sekundäärisäädölle, vaan se integroidaan osaksi primäärisäätäjää ja sen tarvitsemaa tiedonvaih-
toa.  

7.2 Vuorovaikutukset  

Sähkön jälleenmyyjä 

Energiayhteisöstä tulee uusi markkinaosapuoli, joka käy kauppaa sekä sähköenergialla että jouston 
lisäpalveluilla. Usein energiayhteisöt ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne käy aktiivista kauppaa suo-
raan markkinapaikoilla, vaan heitä edustaa jokin kaupankäyntiin erikoistunut yritys kuten sähkön jäl-
leenmyyjä (myyjä) ja aggregaattori.   

Energiayhteisön kannalta katsottuna yhteisön etu on, että se on yksittäistä kuluttajaa suurempi säh-
köenergian ostaja ja siten siitä voi tulla kiinnostavampi asiakas myyjälle. Perinteisesti kuluttajat ovat 
hankkineet sähköenergiansa kiinteillä tai pörssisähköön sidotulla tariffeilla. Suuremmalla yhteisöllä on 
myös enemmän joustomahdollisuuksia ja riskinkantokykyä, joten pörssisähköön perustuva hinnoittelu 
on luultavasti entistä kiinnostavampi vaihtoehto. Tällöin energiayhteisön jousto hyödynnetään hinta-
vaihteluiden kautta. Myyjän kannalta tällainen asiakas on entistä haastavampi, koska sähköenergia 
hankitaan kulutusennusteiden perusteella, mutta asiakas päättää kulutuksensa energiayhteisön ener-
gianhallintajärjestelmän avulla vasta kun lopulliset pörssisähkön hinnat ovat tiedossa. Toki ajan saa-
tossa, myyjä oppii missä määrin energiayhteisön kulutus on hintariippuvainen ja sitä kautta myyjä op-
pii hallitsemaan sähköenergian hankintaan liittyvää riskiään. Myyjän ja myös sähköverkon kannalta 
hankalinta on se, että kaikki asiakkaat, jotka ovat hintasensitiivisiä, reagoivat hinnan vaihteluihin sa-
manaikaisesti ja pörssikaupankäynnin kannalta jälkikäteen. Myyjä ei myöskään suoraan pääse hyödyn-
tämään energiayhteisön joustavuutta sähkönhankinnassa.  
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Kuva 7.2. Jakeluverkon markkinapohjainen hallintajärjestelmä. 

Energiayhteisön joustavuuden hyödyntämiseen olisi mahdollisuuksia, jos asiakkaan ja myyjän välistä 
tiedonvaihtoa kehitettäisiin molempien edun kasvattamiseksi esimerkiksi sähkön hankintakustannus-
ten alentamiseksi ja sen jakamiseksi myyjän ja joustoa tarjoavien osapuolien välillä. Tällöin energiayh-
teisön tulisi suunnitella tulevan vuorokauden joustoja etukäteen ennustettujen hintatietojen (myyjä 
välittää näkemyksensä energiayhteisölle) ja sääennusteiden perusteella. Ennusteiden pohjalta opti-
moitu energian kulutus-, tuotanto- ja varastointitulos välitetään myyjälle, joka pyrkii minimoimaan 
hankintakustannukset hyödyntämällä useiden energiayhteisöjen joustavuutta. Myyjä tarvitsee kau-
pankäynnin optimointia varten tietoa, millaista joustoa energiayhteisöllä on käytössä ja millä ehdoilla 
energiayhteisö on halukas muuttamaan käyttäytymistään. Energiayhteisön ja myyjän erillisistä opti-
mointitehtävistä muodostuu kokonaisuus, jonka lopputulos on molempien kannalta sitä parempi mitä 
läheisemmässä yhteistyössä he tämän tekevät. Koska yhdelläkään osapuolella ei ole käytettävissään 
täydellistä tietoa, niin osapuolten välinen tiedonvaihto johtaa iteratiiviseen lähestymistapaan. Myyjä 
minimoi koko asiakasjoukkonsa hankintakustannukset ja vahvistaa asiakkaille jouston hyödyntämisen 
aikataulun. Tämä hallintatapa edustaa edellä esitettyä hierarkista säätötapaa, missä energiayhteisön 
energianhallintajärjestelmällä on toisiosäätäjän rooli ja myyjän energianhallintajärjestelmä on tertiää-
risäätäjä.    
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Reaaliajassa energiayhteisön energianhallintajärjestelmä pyrkii tietysti edelleen minimoimaan ener-
giakustannuksia, jolloin mahdollinen ero todellisen kulutuksen ja hankinnan välillä näkyy myyjän ta-
sevirheenä. Myyjän ja energiayhteisön välisellä sopimuksella ja tiedonvaihdolla, tätä tasevirhettä voi-
taisiin periaatteessa pienentää. Haasteena tälle on se, että taseen lopullinen tila tiedetään vasta kulu-
van tunnin päätyttyä, jolloin sen korjaaminen on jo liian myöhäistä. Jos energiayhteisöt välittäisivät 
tuntitietoa tarkempaa kulutustietoa ja lähitulevaisuuden suunnitelmia kokonaiskulutuksen osalta, niin 
näiden tietojen perusteella myyjän olisi mahdollista ennustaa tasevirheen suuruutta ja tarvittaessa 
pyytää energiayhteisöä muuttamaan joustojensa käyttöä. Merkittävää tässä on se, että jos myyjän ja 
hänen tasevastaavansa tasevirhe ovat samaan suuntaan kuin valtakunnallinen tasevirhe, niin tällöin 
tasekustannukset voivat olla hyvinkin suuret eli mahdolliset säästöt luovat kannusteen tehokkaam-
malle joustojen hyödyntämiselle yhteistyössä myyjän ja energiayhteisöjen kesken. Tavalla tai toisella-
han myyjä lopulta pyrkii laskuttamaan tasekustannuksensa omilta asiakkailtaan.  

Aggregaattori 

Vastaavalla tavalla kuin edellä esitettiin energiayhteisön ja myyjän välisen yhteistyön tiivistämistä tie-
donvaihdon avulla, voidaan samaa ajatusta hyödyntää myös energiayhteisön joustopalveluiden tar-
joamisen suhteen. Riippuen energiayhteisön ja aggregaattorin välisestä sopimuksesta, jouston hyö-
dyntämiseen liittyy riskejä molempien osapuolien kannalta. Jos sopimuksessa esimerkiksi edellyte-
tään, että jousto on toteutettava nimetyllä resurssilla, niin joustoa ei luonnollisestikaan voida tarjota, 
jos resurssi ei ole käytettävissä. Energiayhteisön laaja joustoresurssipooli mahdollistaisi kuitenkin jous-
ton tarjoamisen vaihtoehtoisista resursseista ja täten jousto olisi entistä useammin tarjottavissa mikä 
parantaisi sekä energiayhteisön ja aggregaattorin mahdollisuuksia kasvattaa tulosta. Tällaisen resurs-
sipoolin hallinta muuttaa ajatusmallin joustosta kohti stokastista järjestelmää deterministisen järjes-
telmän sijaan.   

Stokastisessa järjestelmässä jousto on käytettävissä tietyllä ajanhetkellä tietyn todennäköisyysja-
kauman määrittämänä. Deterministisessä järjestelmässä jousto on joko käytettävissä tai ei ole käytet-
tävissä. Stokastisen järjestelmän hallinta on toki monin verroin hankalampaa kuin deterministisen jär-
jestelmän hallinta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää joustavuutta entistä monipuolisem-
min, tehokkaammin ja varmemmin. Monipuolisuus kasvaa, koska poolissa voidaan hyödyntää erilaisia 
resursseja yhdessä, jolloin niiden ominaisuudet täydentävät toisiaan. Deterministisessä järjestelmässä 
kunkin yksittäisen resurssin tulee täyttää tietyt ominaisuudet, mikä kaventaa hyödynnettävien resurs-
sien valikoimaa. Samasta syystä joukko resursseja toimii tehokkaammin kuin yksittäin ohjatut resurs-
sit. Resurssipooli täyttää useamman joustomarkkinan vaatimukset kuin yksittäinen resurssi, jolloin re-
surssille kertyy enemmän käyttökertoja. Resurssipoolin saatavuuden todennäköisyysjakauma on myös 
yksittäisen resurssin jakaumaan verrattuna huomattavasti kapeampi eli epävarmuus jouston saata-
vuudesta pienenee. Lisäksi on syytä huomata, että stokastisen järjestelmän täysimääräinen hyödyntä-
minen edellyttää myös joustomarkkinoiden ja niiden tuotteiden muokkaamista siihen suuntaan, että 
esitetyt ajatukset ovat mahdollisia.  

Jotta joustoresurssien stokastinen hallinta on mahdollista ja aggregaattori voisi pienentää joustomark-
kinoille osallistumisen riskiään tai vaihtoehtoisesti toteuttaa joustotarjoukset entistä pienemmän re-
surssipoolin avulla (alentaa jouston tarjoamisen kustannuksia ja parantaa energiayhteisön kykyä hyö-
dyntää joustoa muihin tarpeisiin), tarvitaan aktiivista tiedonvaihtoa energiayhteisöjen ja aggregaatto-
rin välillä. Tiedonvaihtoa tarvitaan monessa vaiheessa. Ensimmäisen kerran tietoa on vaihdettava, kun 
energiayhteisö varautuu yhdessä myyjän kanssa sähköenergian hankintaan. Tällöin aggregaattori vä-
littää tietoa missä määrin ja millaista joustoa tarvittaisiin seuraavan vuorokauden kuluessa. Erityisesti 
pitkäaikaisten joustotuotteiden (aktivointiperiodi yli 15 min) tarve vaikuttaa energianhankintaan. 
Energiayhteisön tulee ennakoida ansaintamahdollisuuksia joustomarkkinoilla samanaikaisesti energi-
anhallinnan kanssa, koska energianhallinta voi sulkea pois mahdollisuuksia joustomarkkinoilla ja ener-
giayhteisöllä voi olla sitovia sopimuksia aggregaattorin kanssa kyvystä tuottaa joustopalveluita. 
Toiseksi aggregaattoria kiinnostaa missä määrin joustoa olisi hyödynnettävissä tulevan vuorokauden 
kuluessa ja onko energiayhteisöllä kyky toteuttaa sopimuksenmukaiset joustot. Näitä tietoja on syytä 
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tarkentaa joka kerta, kun yksittäinen joustomarkkina on sulkeutumassa tai aktivointiperiodi alka-
massa. Tällöin aggregaattorilla on ajantasaisin tieto käytettävissä ja tarvittaessa joustoa voidaan hank-
kia lisää vaihtoehtoisista lähteistä tai esimerkiksi intra-day markkinan kautta. Kolmas vaihe tiedonvaih-
dolle syntyy reaaliajassa, jolloin aggregaattori saa tietoa toteutuneista joustoista ja siten tarvittaessa 
reagoimaan esimerkiksi häiriöihin jouston aktivoitumisessa tai saatavuudessa.   

Stokastisen järjestelmän hallinnassa hierarkkinen automaatiojärjestelmä tuntuisi toimivammalta kuin 
keskitetty järjestelmä. Tällöin esimerkiksi jouston aktivoitumisen seuranta voidaan jättää reunalasken-
nan tehtäväksi ja tarvittaessa aktivoida uusia resursseja, jos alun perin suunniteltu resurssi ei olekaan 
hyödynnettävissä juuri kyseisenä ajankohtana jouston toteuttamiseksi. Vastaavasti reunalaskennan 
tehtävä olisi toteuttaa esimerkiksi energiayhteisön energianhallinnan ja joustopalveluiden tuottami-
sen välinen koordinointi, mikä tukee sekä energiayhteisön että aggregaattorin intressejä jouston hyö-
dyntämisen suhteen. Tällä tavalla energiayhteisö voi tarjota entistä suurempaa joustoa aggregaatto-
rille ilman, että riski kasvaa merkittävän suureksi. Lisäksi resurssit ovat vapaammin hyödynnettävissä 
moniin erilaisiin tarkoituksiin. 

Jakeluverkkoyhtiö 

Direktiivin 2019/944 myötä sähkönjakeluyhtiöistä on tulossa aitoja järjestelmäoperaattoreita perin-
teisten verkko-operaattoreiden sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkojen hallinnassa tullaan 
hyödyntämään jatkossa joustoa osana verkon kapasiteetin, käyttövarmuuden ja laadun hallintaa. Pit-
källä aikavälillä tämä tarkoittaa, että verkkoinvestointeja voidaan ajatella kokonaan uudella tavalla, 
koska joustot tarjoavat vaihtoehtoisen tavan hallita verkkoa passiivisten verkkoinvestointien sijaan. 
Passiivisia investointeja ovat esimerkiksi avojohtojen vaihtaminen kaapeleiksi käyttövarmuuden pa-
rantamiseksi, verkon kapasiteetin kasvattaminen vaihtamalla muuntaja suuremmaksi tai asiakasta 
syöttävän johdon vahvistaminen jännitteen laadun parantamiseksi.  

Verkon operoinnin lisäksi jakeluverkkoyhtiöiden rooli markkinoiden fasilitaattorina korostuu myös en-
tisestään, koska yhä suuremmassa määrin sähköntuotantoa tullaan liittämään jakeluverkkoihin ja 
prosumereille. Myös koko sähköjärjestelmän hallintaan tarvittavaa joustoa tullaan hankkimaan ene-
nevässä määrin jakeluverkon asiakkailta kysyntäjoustona, hyödyntämällä erilaisia varastoja ja myös 
tuotantojoustona. Jakeluverkon on taattava tasapuolinen pääsy mille tapansa markkinalle. Jakelu-
verkko ei voi varata haluamiaan joustoja omaan käyttöönsä, vaan päätös mille markkinalle jousto myy-
dään, on täysin jouston omistajan tai operaattorin hallinnassa.  

Jakeluverkon joustopalvelut ovat kuitenkin hyvin paljon paikallisempia kuin kantaverkon tarvitsemat 
palvelut ja siten samat joustotuotteet tai joustomarkkinat eivät sovellu molempien tarpeisiin sellaise-
naan. Jakeluverkkojen tarpeita onkin lähdetty kehittämään useassa eurooppalaisessa joustomarkkina-
pilotissa (Piclo Flex 2021, Nodes 2021, Enera 2021, ETPA 2021). Erinomainen yleiskatsaus paikallisista 
joustomarkkinoista on esitetty (Schittekatte 2020). Jakeluverkkojen pullonkaulatilanteet ovatkin yleis-
tyneet hajautetun tuotannon, sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistymisen myötä. Monissa Keski-
Euroopan maissa (esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa) jakeluverkkoyhtiö ei voi perustella asiakkaan 
tuotantoyksikön liittämättä jättämistä verkon teknisillä haasteilla, vaan liittäminen on tehtävä sääde-
tyssä maksimiajassa. Tästä syystä johtuen alueellisesti merkittävän määrän hajautettua tuotantoa si-
sältävät jakeluverkot kokevat pullonkaulatilanteita tyypillisesti suuren tuotannon ja alhaisen kulutuk-
sen aikana. Tällaisia tilanteita tulee vastaan sekä tuuli- että aurinkovoiman osalta jännitteennousun tai 
ylikuormittumisen muodossa.  

Ratkaisuina näihin haasteisiin ovat olleet joustavat tuotantoliittymät, sallitun tuotannonleikkauksen 
hyödyntäminen ja jännitteensäädön kehittäminen. Prosumerin kannalta olisi kuitenkin edullisempaa 
hyödyntää kysyntäjoustoa ja kasvattaa kulutusta suuren tuotannon aikana, jos suinkin mahdollista. 
Tällä tavoin hän saisi itsekin suurimman taloudellisen hyödyn tuottamastaan sähköstä ja mahdollisesti 
välttäisi tuotannon leikkauksen, jos riittävän moni prosumer lähialueella toimii vastaavalla tavalla. Li-
säksi jakeluverkkoyhtiö voisi informoida prosumereita mahdollisista tuotannon leikkauksista perus-
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tuen verkon ennustettuihin tehonvirtauksiin ja siten kasvattaa prosumereiden tietoisuutta jakeluver-
kon tulevasta tilanteesta. Riittävän ajoissa annettu tieto kasvattaa prosumerin ja aggregaattorin jous-
tomahdollisuuksia (esimerkiksi kulutuksen siirtäminen tai aggregoitujen joustojen uudelleenryhmit-
tely) ja siten auttaa kaikkia osapuolia. Tuotannon leikkaaminen erityisesti ylijännitteen takia kohdistuu 
pääsääntöisesti aina samoihin säteittäisen jakeluverkon hännillä oleviin asiakkaisiin. Tuotannon leik-
kaaminen tulisi toteuttaa kuitenkin mahdollisimman tasa-arvoisesti. Luonnollisesti tuotannon leikkaa-
minen prosumereilla, jotka eivät koe kriittisen suuria jännitteitä ei ole teknisessä mielessä mielekästä, 
joten joustopalveluihin (kysyntäjousto, varastot tai vapaaehtoinen tuotannon leikkaus) perustuva hal-
lintajärjestelmä on tasa-arvoisempi ja läpinäkyvämpi ratkaisu kuin velvoittavat ratkaisut. 

Aina asiakaskohtainen kuormituksen ohjaus oman tuotannon perusteella ei kuitenkaan ole riittävästi. 
Tällöin energiayhteisö maantieteellisesti samalla verkkoalueella voi tukea myös jakeluverkon pullon-
kaulatilanteiden hallintaa kasvattamalla kulutusta prosumeiden naapureissa. Tällainen energiayhtei-
sön kysyntäjousto olisi yhteisön tarjoama palvelu esimerkiksi paikallisen joustomarkkinan kautta jake-
luverkkoyhtiön pullonkaulatilanteiden hallintaan. 

7.3 Koordinaatiomekanismit 

Kuten luvun 7.2 vuorovaikutusten perusteella on havaittavissa voi sähköjärjestelmän toimijoiden vä-
lille syntyä intressiristiriitoja, ellei toimintoja koordinoida mielekkäällä tavalla. Koordinaatiota ei olla 
määrittämässä ainoastaan järjestelmäoperaattoreiden kuten kantaverkkoyhtiön ja sähkönjakeluyhti-
öiden, vaan myös uusien toimijoiden kuten prosumereiden, energiayhteisöjen ja aggregaattoreiden 
tarpeisiin. Passiivinen sähköverkko on muuttumassa kohti aktiivista verkkoa sekä entistä aktiivisem-
pien asiakkaiden muodossa että aktiivisen verkonhallinnan toimesta. Sähköverkko toimii markkina-
paikkana sen asiakkaille, mahdollistaen osallistumisen eri energia- ja joustomarkkinoille. Monipuoli-
semmat ja entistä aktiivisemmat sähköverkon asiakkaat luovat tarpeen aktiiviselle verkonhallinnalle. 
Verkkoinvestointien tarvetta ei voida enää riittävän tarkasti ennustaa, joten investointiriskien pienen-
tämiseksi aktiivinen verkonhallinta hyödyntää sekä entistä tarkempaa ja laajempaa automaatiota että 
erilaisia joustoresursseja ja –palveluita, joiden investoinnit voidaan kohdistaa tarpeen mukaan tarvit-
taviin paikkoihin. Monet joustoresurssit ja –palvelut ovat prosumereiden, energiayhteisöjen ja aggre-
gaattoreiden tuottamia ja siten vuorovaikutukset verkkoyhtiöiden ja asiakkaiden välillä väistämättä 
kasvavat. Prosumerit, energiayhteisöt ja aggregaattorit hyödyntävät joustoja kuitenkin moneen muu-
hunkin tarpeeseen kuin sähköverkkojen aktiiviseen hallintaan. Tästä syystä toimijoiden välinen tiedon-
vaihto ja kaikkien osapuolten hyväksymät koordinaatiomekanismit ovat tarpeellisia. Koordinaatiome-
kanismien tarkoitus on hyödyttää kaikkia markkinaosapuolia ja optimoida kokonaiskustannukset osa-
järjestelmien sijaan. Nämä ovat erittäin haastavia tavoitteita ja siten absoluuttisen oikeaa ja kaikissa 
tapauksissa täydellistä koordinaatiomekanismia ei myöskään ole olemassa. 

Eurooppalaisten kantaverkko- ja jakeluverkkoyhtiöiden toimesta on luotu suuntaviivat koordinaa-
tioperiaatteista raportissa (CEDEC 2019). Jakeluverkkojen pullonkaulatilanteiden hallinnan suhteen 
periaatteeseen on sisällytetty ajatus liikennevalomallista. Liikennevalojen avulla jakeluverkkoyhtiö voi 
informoida muita markkinaosapuolia millainen tietyn jakeluverkkoalueen tila tulee olemaan ja tul-
laanko joustoa tarvitsemaan pullonkaulatilanteen hallitsemiseksi. Jos valo on vihreä, verkossa ei ole 
odotettavissa ongelmia ja kukin osapuoli voi vapaasti suunnitella toimintaansa ilman minkäänlaisia 
rajoitteita. Suurin osa verkkoalueista toimii vihreällä valolla suurimman osan ajasta. Riittävän vahvat 
verkot voivat toimia pysyvästi vihreällä valolla, jolloin osapuolten ei tarvitse aktiivisesti tehdä mitään. 
Punainen valo puolestaan tarkoittaa, että verkossa on vakavia pullonkaulaongelmia ja mahdollisesti 
rajoitustoimia, esimerkiksi tuotannon leikkausta, joudutaan soveltamaan. Tällainen tilanne voi tulla 
vastaan esimerkiksi hyvin poikkeuksellisen verkkotilanteen aikana, johon ei ole varauduttu verkon 
suunnittelussa. Keltainen valo puolestaan indikoi, että jakeluverkossa on todennäköisesti pullonkaula 
johtuen esimerkiksi työkeskeytyksen aikaisesta suuresta tuotantotehosta ja samanaikaisesta alhai-
sesta kulutuksesta. Tästä tilanteesta on kuitenkin arvioitu selvittävän hankkimalla riittävä määrä jous-
toa. Punainen ja keltainen valo indikoivat, että paikalliselle joustolle on tarvetta. 
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Eräs ehdotus jakeluverkon pullonkaulojen hallintaan on ollut erityisen paikallisen joustomarkkinan pe-
rustaminen tähän tarkoitukseen. Keltaisen ja punaisen valon aikana kyseiselle markkinalle voisi jättää 
tarjouksia, jotka kohdistuvat pullonkaulan takana olevalle alueelle. Jotta paikallinen joustomarkkina 
olisi kiinnostava aggregaattoreiden näkökulmasta, tulisi markkinalle osallistuminen olla hyvin yksin-
kertaista, koska ansaintamahdollisuudet saattavat olla hyvin rajalliset markkinan pienestä koosta, ja 
vähäisestä ja ajallisesti lyhyestä joustotarpeesta johtuen. Erityisesti, jos paikalliselle joustomarkkinalle 
osallistuminen vähentää mahdollisuuksia osallistua muille joustomarkkinoille, saattaa aggregaattorin 
kaupankäyntistrategian kannalta olla mielekkäämpää olla osallistumatta paikalliselle joustomarkki-
nalle. Vaikka kaupan toteutuminen olisikin todennäköisempää paikallisen markkinan vähäisen kilpai-
lun takia, markkinoille osallistumiskynnystä kasvattaa markkinalle osallistumisen suuret sisäiset kus-
tannukset. Mitä useammalle markkinalle aggregaattori osallistuu, sitä suuremmat ovat hänen sisäiset 
kustannuksensa ja sitä haastavampaa on päätöksenteko mille markkinoille ja kuinka paljon joustoa 
tulisi tarjota. Vaikka aggregaattorin liiketoiminta teoriassa muuttuu kannattavammaksi osallistumalle 
usealle markkinalle, edellä mainituista syistä johtuen käytännössä aggregaattorit keskittyvät muuta-
miin markkinoihin, joilla he operoivat tietyn joustoportfolion kanssa. Näiden markkinoiden tulee olla 
riittävän likvidejä ja keskimääräisten hintojen houkuttelevia jouston kustannuksiin nähden. Jos paikal-
lista joustomarkkinaa tarvitaan hyvin harvoin, niin todennäköisyys, että aggregaattori tosissaan kiin-
nostuu siitä, on hyvin vähäinen. 

Näistä syistä johtuen erillisen paikallisen joustomarkkinan sijaan on ehdotettu muun muassa seuraavia 
vaihtoehtoja mahdollistaa jouston paikallinen hyödyntäminen: 

• Pitkäaikainen sopimus jouston saatavuudesta tietyllä verkkoalueella. Jouston hyödyntäminen 
edellyttää sen aktivoimista. Ellei aktivoimista toteuteta, voi jousto osallistua muille jousto-
markkinoille. (Piclo Flex 2021) 

• Optio paikkatiedon lisäämisestä Intra-day tarjoukseen, jolloin jakeluverkkoyhtiö voi poimia it-
selleen sopivat tarjoukset pullonkaulojen hallintaa varten. Lisäämällä paikkatiedon tarjouk-
seen, aggregaattori mahdollistaa tarjouksen hyödyntämisen kahteen tarkoitukseen: normaa-
liin Intra-day kaupankäyntiin ja paikalliseen joustomarkkinaan pullonkaulojen hallintaa varten. 
Kauppaan sisältyisi myös tarvittava vastakauppa, jotta toimenpide olisi energiamarkkinan ja 
taseenhallinnan kannalta neutraali. (ETPA 2021) 

• Integroitu markkina-alusta, joka perustuu jouston tuotteistamisen sijaan sen parametrisointiin 
kuten tarjoukseen, paikkaan, saatavuuteen ja teknisiin ominaisuuksiin. Markkina-alusta tar-
joaa mahdollisuuden joustolle kertoa teknisistä ominaisuuksistaan ja hinta ja vastapuolelle 
mahdollisuuden etsiä joustoa tarvittavilla ominaisuuksilla. Alustan kautta jousto voi osallistua 
usealle markkinalle paikallisen joustomarkkinan lisäksi riippuen sen ominaisuuksista. (Nodes 
2021) 

• Verkkoyhtiöiden ylläpitämän paikallisen tilauskirjan (oder book) avulla joustotarjouksia voi-
daan kohdentaa tarvittavalle alueelle samanaikaisesti Intra-day markkinan kanssa. Paikallinen 
joustomarkkina täydentää Intra-day markkinaa, johon tarjous voidaan jättää samanaikaisesti. 
(Enera 2021) 

• Saman joustotarjous voisi olla tarjolla usealle joustomarkkinalle samanaikaisesti, mutta se hy-
väksyttäisiin ainoastaan yhden markkinan toimesta. Joustotarjousten jättäminen ei kuiten-
kaan ole sidottu yhteen markkinapaikan tarjoajaan, vaan kaikki markkinapaikat voivat toimia 
osana toimijoiden ja markkinapaikkojen välistä tiedonvaihto- ja koordinaatioalustaa. Lisäksi 
järjestelmä tarjoaa tietoa jouston tarpeesta esimerkiksi paikallisiin tarpeisiin ja siten lisää pai-
kallisten joustomarkkinoiden kiinnostavuutta. Myös kaupankäyntiä voidaan tehostaa automa-
tisoimalla joustoresurssien rekisteröinti, tarjousten validointi sekä verkon että itse jouston 
osalta, ja toteutuneen jouston verifiointi. (INTERRFACE 2021) 
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Koska tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmän hallinta tulee perustumaan joustojen hyödyntämiselle, 
niin joustoresurssien hyödyntämisen on oltava tehokasta. Yli-investointien siirtäminen sähkön tuotan-
nosta ja verkoista joustoresurssien yli-investointeihin ei ole tehokas ratkaisu. Siksi joustoresurssien 
määrä on pyrittävä minimoimaan suhteessa niiden tarpeeseen nähden. Tehokkaat markkinamekanis-
mit mahdollistavat jouston monipuolien hyödyntämisen esimerkiksi sallimalla joustotarjousten sa-
manaikaisen jättämisen useille markkinoille. Luonnollisesti fyysistä resurssia ei voida hyödyntää ker-
rallaan kuin yhteen tarkoitukseen. Tästä syystä jouston hyödyntämiseksi monimarkkinatilanteessa 
edellyttää erinomaista ja läpinäkyvää koordinaatiota eri markkinoiden kesken. Eräs tapa koordinoida 
markkinoita on ajoittaa niiden avautumis- ja sulkeutumisajat toisiinsa nähden mielekkäällä tavalla, 
jotta joustoresursseja voidaan hyödyntää sulkeutuvan markkinan jälkeen muilla markkinoilla.  

Toinen täydentävä ratkaisu on joustorekisteri. Joustorekisteristä löytyvät joustoresurssien perustiedot 
kuten resurssin omistaja, jouston ominaisuudet, mahdolliset sopijaosapuolet ja verifiointitiedot. Näillä 
tiedoilla jouston kaupankäynti eri markkinoilla suoraviivaistuu ja joustoa hyödyntävät tahot löytävät 
tarvittavat lähtötiedot analyyseihinsa. Jakeluverkkoyhtiö voi hyödyntää joustorekisteriä esimerkiksi 
selvittämällä kuinka paljon ja kenenkä hallinnassa verkon pullonkaulan takana on joustoa. Tällöin esi-
merkiksi vastakauppaperiaatteella löydetyt joustoresurssit voidaan ostaa jakeluverkkoyhtiön hallin-
taan, jolloin jakeluverkkoyhtiö ostaa jostain muualta aggregaattorin käyttöön vastaavilla ominaisuuk-
silla saman verran joustoa, jota se voi tarjota vapaasti mille markkinalle tahansa. Vastakauppasopi-
muksen toteuttamiseksi jakeluverkkoyhtiö tarvitsee tiedot joustoresursseista, niiden sijainneista ja 
hallinnasta. Lisäksi jakeluverkkoyhtiöllä tulee olla pääsy muille joustomarkkinoille kuten säätösähkö-
markkinalle tai paikkatietoon perustuvalle intra-day markkinalle kuten ETPA on paikallisen jousto-
markkinan toteuttanut. Vastakauppojen avulla jakeluverkkoyhtiö saa kriittisissä kohteissa olevat jous-
ton täysimääräisesti käyttöönsä ilman, että sen tarvitsee vaatia niiden hyödyntämiseen yksinoikeutta 
tai prioriteettia. Samalla osittain ratkeaa myös paikallisten joustomarkkinoiden perusongelma alhaisen 
likviditeetin suhteen, koska vastakauppoihin hyödynnettävät markkinat ovat likviditeetiltään paikalli-
sia markkinoita huomattavasti suurempia. 

 

7.4 Simulointiympäristö vuorovaikutuksien analysointiin 

Projektin aikana rakennettiin simulointiympäristö, jonka avulla energiayhteisöihin liittyviä ilmiötä voi-
daan simuloida.  Simulointijärjestelmän rakentamisessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 

• Kutakin toimintoa varten on erillinen ja itsenäinen komponentti, jota voidaan kehittää irral-
laan muista komponenteista. 

• Komponentit ovat löyhästi toisiinsa kytkettyjä. Näin ollen riippuvuudet ovat vain loogisia. 
Tämä yksinkertaistaa komponenttien toteutusta. 

• Kukin komponentti paljastaa ulos vain interaktion kannalta oleellisia yksityiskohtia.  

• Komponentit toimivat itsenäisesti. 

• Komponentit ovat uudelleenkäytettäviä; samaa komponenttia voidaan käyttää usean ilmiön 
simuloinnissa. 

• Komponentteja voidaan orkestroida isommiksi kokonaisuuksiksi. 

Tavoitteena on ollut ympäristö, jossa domain-asiantuntija voi toteuttaa yksittäisen komponentin koh-
tuullisen rajallisilla ohjelmointitaidoilla. Järjestelmä ja yllä mainitut suunnittelusäännöt huolehtivat 
siitä, että simulointi voi silti toimia luotettavasti. 
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Simulointiympäristö koostuu ytimestä, joka huolehtii simulaation etenemisestä sekä komponenttien 
välisestä kommunikoinnista. Yksittäisen komponentin, esimerkiksi aurinkokenno, vastuulla on simu-
loida toiminta ytimen määräämällä aikajaksolla. Teknisesti järjestelmä on rakennettu RabbitMQ1-poh-
jaisen viestiväylän ympärille.  (kts kuva 7.3 alla) 

 

Kuva 7.3. Viestiväylää hyödyntävä simulointiympäristö. 

Kuvassa 7.3 Simulation Manager huolehtii simuloinnin etenemisestä lähettämällä ajoitusviestin epoch 
(e) kaikille komponenteille.  Saatuaan viestin komponentti suorittaa aikajakson simuloinnin ja saatu-
aan simuloinnin valmiiksi lähettää Simulation Managerille Ready (rd) viestin. Kun Ready-viesti on saatu 
kaikilta komponenteilta, voidaan siirtyä seuraavaan ajanjaksoon. Viestit o<N> ovat simuloinnin suorit-
tamisen tarvittavaan viestinvälitystä. 

Simulointiympäristö on toteutettu Docker-konttien pohjalle ja sitä on testattu Linux-käyttöjärjestel-
mällä. Simulointiympäristö on julkaistu avoimena lähdekoodina2 ja sen toiminta on kuvattu tarkemmin 
julkaisussa [11]. 

7.5 Esimerkkisimuloinnit 

Tässä kappaleessa kuvataan simulaatioympäristön hyödyntämistä esimerkkisimuloinnin avulla. Laa-
jemmat simuloinnit ympäristön hyödyntämisestä energiayhteisön vuorovaikutuksesta paikallisen 
joustomarkkinan ja sähkönjakeluverkon kanssa tullaan julkaisemaan myöhemmin erillisenä julkaisuna. 
Ympäristön kehittäminen on ollut huomattavasti arvioitua työmäärää suurempi.   

Kuvan 7.4 esimerkkicase kuvaa sähkönjakeluverkon ja energiayhteisön päätöksen koordinointia. Ku-
vaan ei ole piirretty viestiväylää tai viestejä yksinkertaisuuden vuoksi. Kukin laatikko edustaa simuloin-
tiympäristön komponenttia. Laatikoiden väliset viivat puolestaan edustavat viestinvälityksen loogista 
rakennetta. Komponentit on kuvattu myös “kerroksittain”, jotta niiden merkitys korostuisi.  

 
1 https://www.rabbitmq.com 
2 
 https://simcesplatform.github.io/ ; https://github.com/simcesplatform 

https://simcesplatform.github.io/
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Kuva 7.4. Simulointiympäristön looginen esimerkkicase. 

Pohjimmaisena ovat fyysiset järjestelmät kuten sähköverkko ja termodynaaminen prosessi. Simuloin-
tiympäristössä näitä järjestelmiä voidaan simuloida erikseen (kummankin järjestelmän simulointiin 
voidaan valita soveltuvin simulointiohjelmisto), mutta silti ne voivat toimia yhdessä viestinvälityksen 
avulla. Osa näiden järjestelmien laitteista on mallinnettu erillisinä laitteina, koska ne ovat kokonaisuu-
den kannalta mielenkiintoisia ja niiden toimintaa ollaan ohjaamassa. Esimerkissä on tarkasteltu säh-
köverkon pullonkaulojen hallintaa koordinoidulla jännitteensäädöllä sisältäen energiayhteisöjen tar-
joamien joustopalveluiden hyödyntämisen. Jännitettä säätävät päämuuntajan käämikytkin (OLTC) ja 
hajautettu tuotanto (DG). Muut laitteet (akku, lämpöpumppu, lämpövarasto, kompressori ja kylmäva-
rasto) toimivat puolestaan joustoresursseina. Kunkin järjestelmän ja laitteen mallintaminen erikseen 
mahdollistaa sen, ettei niiden mallinnuksessa tarvitse tehdä oletuksia niiden toiminnasta. Energiayh-
teisön sisäinen logiikka vaikuttaa oleellisesti siihen millaista joustoa se käytännössä voi toteuttaa. Esi-
merkiksi lämpövaraston joustokapasiteetti määräytyy lämpötilakäyttäytymisen perusteella, mihin 
luonnollisesti vaikuttaa moni muukin tekijä kuin sähköverkko tai sen joustotarve. Lämmöntarpeen 
mallinnus voidaan toteuttaa erikseen ja sitä voidaan varioida, jotta saadaan selville todellinen jousto-
kapasiteetti ilman lämpötilarajojen rikkomista.  

Myös fyysisen laitteen ja sitä ohjaavan säätäjän mallinnus on eriytetty toisistaan. Esimerkkiin on ku-
vattu primäärisäätäjinä jännitteensäätäjä (AVR), pätötehon asetusarvo, taajuudensäätäjä (FCR-N) ja 
termostaatti. Toisiosäätäjät koordinoivat lähes reaaliajassa primäärisäätäjiä. Esimerkissä on kuvattu 
sähkönjakeluverkolle kaksi toisiosäätäjää: reaaliaikainen pullonkaulanhallinta (real-time CM) ja opti-
maalinen tehonjako (OPF). Molemmat koordinoivat samoja jännitteensäätäjiä, mutta ne eroavat ta-
voitteidensa ja vasteaikojensa suhteen. Reaaliaikaisen pullonkaulojenhallinnan tavoite on estää pul-
lonkaulatilanteen syntyminen, joten se reagoi välittömästi, jotta erityisesti ylijännitteiden aiheutta-
malta vaaralta vältyttäisiin. Optimaalisen tehonjaon tehtävä on puolestaan löytää optimaalinen rat-
kaisu verkon tilalle. Optimaalisessa ratkaisussa voidaan suoraan ohjattavien resurssien lisäksi hyödyn-
tää myös joustoa, kun tertiääritason säätäjä on sellaista hankkinut mahdollisia pullonkaulatilanteita 
varten. Esimerkissä oletetaan, että joustotuote edellyttää jouston aktivointia ennen sen käyttämistä.     
Energiayhteisön puolella toisiosäätäjiä ovat taseenhallinta ja jouston hallinta. Molemmat ovat toimin-
toja, joiden avulla energiayhteisö ylläpitää markkinoilla sovittuja velvoitteita. Näiden kahden toimin-
non välille voi myös helposti syntyä ristiriitaa, kun joustoresursseja tarvittaisiin sekä taseenhallintaan 
että joustojen ylläpitämiseen ja aktivointiin.  

Kuvan tertiäärisäätäjät ovat paikallisen joustomarkkinan kaupankäyntiin osallistuvia päätöksenteki-
jöitä. Päätöksentekijän tukena sähkönjakeluverkolla on ennusteita tehonsiirroista ja näiden pohjalta 
määritetyt optimaaliset tehonjaot. Ennustavassa optimaalisessa tehonjaossa tulisi ennuste-epävar-
muuksien lisäksi huomioida myös jouston saatavuuteen ja toteuttamiseen liittyvät epävarmuudet. 
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Päätöksentekijän tehtävänä on tuottaa markkinoille tietoa paljonko, millä alueella ja milloin joustoa 
tarvitaan. Lisäksi sähkönjakeluyhtiön päätöksentekijä tekee päätöksen, millaisen joustotarjousten 
kombinaation se hyväksyy. Energiayhteisön puolella päätöksentekijän tehtävänä on määrittää tarjot-
tavan jouston määrä ja hinta. Tätä tarkoitusta varten sillä on käytettävissään omia ennusteita resurs-
sien käyttäytymisestä ja eri markkinoiden hinnoista. Lisäksi resurssien optimoinnin (economic dis-
patch) avulla se voi määrittää optimaalisen tavan toteuttaa mahdollinen jousto. Myös energiayhteisön 
päätöksentekoon liittyy ennuste-epävarmuuksia resurssien ja markkinahintojen kehityksestä, jotka 
olennaisesti vaikuttavat missä määrin ja milloin joustoa on tarjolla ja mille markkinalle se kannattaisi 
tarjota. Erityisen haastavia ovat alhaisen likviditeetin markkinat, kuten paikallinen joustomarkkina, 
josta on kauppojen toteutuessa todennäköisesti saatavissa hyvääkin tuottoa, mutta kaupan todennä-
köisyys voi olla hyvin alhainen. Lisäksi päätöksentekijän on varmistettava, että tarjottava jousto täyttää 
kaikki joustotuotteen ehdot erityisesti stokastisen hallinnan tapauksessa, missä yksittäisiä resursseja 
tai vakioituja resurssipooleja ei ole verifioitu etukäteen. Molemmat päätöksentekijät välittävät toteu-
tuneiden kauppojen tiedot toisiosäätäjilleen, jotta ne osaavat huomioida ne päätöksissään. Kaupan-
käynnin ollessa jatkuvaa joustomarkkinalla ja tilanteen eläessä eri markkinoilla, muuttuvat molempien 
osapuolien tarpeet jatkuvasti. Siten päätöksenteko konvergoituu kohti lopullista päätöstä ennen käyt-
tötunnin alkua. 

Simulointiympäristö on kehitetty usean järjestelmän, toimijoiden, toimintojen ja resurssien välisten 
vuorovaikutusten ja koordinaatiomekanisimien tutkimiseen. Kuten esimerkkicasen kuvauksesta voi 
havaita, niin simulointiympäristö kykenee mallintamaan ja simuloimaan hyvinkin monimutkaisia vuo-
rovaikutussuhteita useiden toimijoiden, hallintaratkaisuiden, resurssien, jne. suhteen. Ympäristö on 
pääasiassa tarkoitettu suhteellisen hitaiden ilmiöiden tutkimiseen, eikä sillä ole tarkoitus mallintaa pe-
rinteisten takaisinkytkettyjen säätöpiirien sisäistä toimintaa. Siten simulointiympäristö ei korvaa yleis-
käyttöisiä simulaattoreita kuten sähköjärjestelmän transienttisimulointia. Simulointiympäristö mah-
dollistaa myös toimijoiden sisäisten toiminnallisuuksien liittämisen osaksi simulointia ilman, että hei-
dän tarvitsee paljastaa yksityiskohtia toiminnallisuuksista. Tällä tavoin voitaisiin testata millainen vai-
kutus tutkittavalla toiminnolla olisi mallinnetussa kokonaisuudessa ja toisaalta selvittää kuinka toimin-
toa tulisi kehittää, jotta se osaisi paremmin huomioida kokonaisuuden. Simulointiympäristö itsessään 
ei anna vastausta siihen, miten eri toimijoiden toiminnallisuuksia ja toimijoiden välistä vuorovaiku-
tusta tulisi kehittää, mutta se konkretisoi vuorovaikutuksia ja koordinaatiomekanismeja kokonaisuu-
den kannalta. Tavoitteena onkin kehittää sen avulla toimivampaa ja kaikkia osapuolia tasa-arvoisesti 
kohtelevaa kokonaisjärjestelmää osajärjestelmien optimoinnin sijaan. 

Simulointiesimerkki 

Simuloitavaksi verkoksi valittiin yhden johtolähdön muodostama verkko todellisesta jakeluverkosta. 
Verkon rakennetta on havainnollistettu kuvassa 7.5. Simuloitavassa tapauksessa oletetaan verkkoon 
tilanne, jossa verkon loppupäässä olevat energiayhteisöt aiheuttavat energiaoptimoinnillaan verkkoon 
ruuhkatilan, joka pyritään sitten selvittämään ostamalla joustoa paikalliselta energiamarkkinalta. Ener-
giayhteisöjen rakenne on kuvattu taulukossa 7.1 
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Kuva 7.5. Simuloitava verkko, jossa punaisella kuvatussa verkonosassa ongelmana on liian alhainen jännite. 

 

Taulukko 7.1. Kuvassa 7.5 olevien kolmen verkossa olevien simuloitavien energiayhteisöjen parametrit 

  Nimellis-
teho [kVA] 

Asiakasmassa Varastot 

1 100 Omakotitalot: 13 
Sähkölämmitteiset omakotitalot: 4 
Muut: 1 

25 kWh, 50 kW 

2 100 Omakotitalot: 5 
Sähkölämmitteiset omakotitalot: 6 
Muut: 3 

25 kWh, 50 kW 

3 100 Omakotitalot: 11 
Sähkölämmitteiset omakotitalot: 12 
Muut: 3 

25 kWh, 50 kW 

 
Simuloitavaa verkkoa kuvaa näissä simuloinneissa yksi Grid-komponentti. Grid laskee verkon tehon-
jaon kerran epokissa (aikajakso) perustuen asiakkaita kuvaavien Load-komponenttien julkaisemiin te-
hotietoihin. Asiakkaiden toiminnallisuus, eli tehon kulutus, kuvataan staattisena mittaukseen perustu-
vana aikasarjana. 

Verkkoyhtiön toiminnallisuutta kuvaavat komponentit PredictiveGridOptimization sekä State Monito-
ring. StateMonitoring kuvaa verkon reaaliaikaista tilanvalvontaa ja PredictiveGridOptimization puoles-
taan kuvaa verkon ruuhkatilan ennustamista ja ruuhkatilan hallinnan ennakoivia toiminnallisuuksia. 
Näissä simuloinneissa nämä toiminnallisuudet ovat tehonjakolaskentaan perustuvan tilanennusteen 
tarkastelu, sen pohjalta luotavat markkinan joustopyynnöt, sekä joustotarjousten hyväksyntä. 

Energiayhteisöjen toiminnallisuutta kuvataan EconomicDispatch-komponentilla, joka pyrkii optimoi-
maan jokaisen energiayhteisön ostaman energian kokonaishinnan tuntimarkkinalla. Tässä yhteydessä 
simuloinnissa huomioidaan ainoastaan energian markkinahinta ja verkkopalvelumaksuja ei optimoin-
tiongelmassa huomioida. Toissijaisesti energiayhtiöt voivat osallistua paikalliselle joustomarkkinalle 
tarjoten ylös tai alassäätöä paikalliselle joustomarkkinalle julkaistujen joustopyyntöjen mukaan. 

Paikallinen joustomarkkina (Local Flexibility Market, LFM) kuvaa markkinatoiminnallisuutta, jossa jous-
toa (ylös tai alassäätöä) tarjotaan markkinalle joustopyyntöihin perustuen. Markkinalle osallistuvat 
jouston hankkijat julkaisevat joustotarpeensa kerran epokissa, johon joustoa myyvät osapuolet voivat 
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jättää tarjouksia aina aktivointituntiin asti. Jouston hankkijat valitsevat sitten tarjouspoolista tarvitse-
mansa määrän joustotarjouksia. 

Ennustekomponentit kuvaavat eri kuormien ennustettua käyttäytymistä simuloinneissa. Kuormaen-
nusteet julkaistaan kerran epokissa aina 36 tunniksi eteenpäin. Kuormien ennusteet perustuvat staat-
tiseen ja ennalta määrättyyn aikasarjaan, jota varioidaan ennustevirheen luomiseksi.  

Jotta simuloinneilla saataisiin mahdollisimman kattava kuva paikallisen joustomarkkinan kyvystä sel-
vittää verkon ruuhkatiloja, keskeisiä simuloinnin parametrejä pyritään varioimaan keskeisten epävar-
muustekijöiden osalta. Jouston hankinnan keskeinen epävarmuus liittyy ruuhkatilan selvittämiseen 
tarvittavan jouston määrään, joka puolestaan perustuu kahteen keskeiseen epävarmuustekijään: 
ruuhkatilan ennustamisen epävarmuuteen sekä ruuhkatilan selvittämiseen tarvittavan jouston mää-
rän epävarmuuteen. Näin ollen simulointien varioitaviksi parametreiksi valitaan: 

1. Kuormaennusteiden tarkkuus 
2. Jouston hankinnan marginaali 
3. Energiayhteisöjen halukkuus osallistua joustomarkkinalle 

Ennusteiden tarkkuutta varioidaan kolmella eri skenaariolla. Ensimmäisessä skenaariossa kuormanen-
nusteen oletetaan olevan täydellinen. Ennustekomponenttien julkaisemat aikasarjat ovat tässä ta-
pauksessa identtiset kuormakomponenttien aikasarjojen kanssa. Toisessa tapauksessa ennuste perus-
tuu puolestaan asiakkaiden kuormitusprofiiliin ja kolmannessa tapauksessa kuormitusprofiiliennus-
teeseen lisätään jakelumuuntajan kokoon suhteutettu satunnaisvirhe. 

Jouston hankinnan marginaalia varioidaan puolestaan viidellä eri skenaariolla: ennusteen mukainen 
jouston hankinta, 20 ja 30 %:n ylihankinta, sekä 20 ja 30 %:n alihankinta. 

Kokonaisuudessaan simuloitavia skenaarioita muodostuu näin ollen 30 kpl sekä referenssiskenaario. 
Referenssisimulaatiossa lasketaan verkon ruuhkautumisen lähtötila eli tilanne, jossa energiayhteisöt 
tekevät energiaoptimointiaan normaalisti täydellisellä ennusteella, mutta eivät osallistu joustomark-
kinaan. Referenssisimulaation verkon jännitettä on havainnollistettu kuvassa 7.7. 

 

Kuva 7.5. Referenssiskenaariossa verkossa esiintyvä matalin jännite (vakaa-akselilla simuloinnin aikajaksot) 
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset  

Raportin alussa olevaan tiivistelmään on koottu taulukko 1, jossa on esitetty tutkimusprojektin keskei-
siä tutkimuskohteita ja niihin liittyviä tuloksia ja johtopäätöksiä, joita tässä ei lähdetä toistamaan. Ylei-
senä johtopäätöksenä voidaan hankkeesta todeta, että sen kohteena olevan energiayhteisöteema on 
hyvin ajankohtainen ja aktiivisen kehityksen kohteena oleva alue, mistä osoituksena mm. hankkeen 
aikana vahvistettu uusi sähkömarkkinadirektiivi ja sen ensimmäiset energiayhteisöjä koskevat kansal-
liset implementaatiot. Energiayhteisöjen osalta on nähtävissä edelleen jatkuvaa kehittämisen tarvetta 
tulevina vuosina. 

Seuraavassa esitetään hankkeen aikana syntyneen osaamisen ja tulosten pohjalta syntyneitä näke-
myksiä jatkotutkimustarpeista ja energiayhteisöjen yleistymistä tukevien käytännön ratkaisujen jal-
kauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita on koottu seuraavassa olevaan taulukkoon 8.1 jaoteltuna 
energiayhteisöjä koskeviin eri teemoihin. 
 
Taulukko 8.1. Jatkotutkimustarpeita ja käytännön ratkaisujen yleistymistä tukevia toimenpiteitä  

Energiayhteisöjen toimintamallit 

• Hyvityslaskentamallin (1A) sekä takamittaroidun energiayhteisöratkaisun (1B) käytännön kokemuk-
sia 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 toiminta-
mallit ja niiden tarvitsemat resurssit ovat keskeisessä roolissa jatkossa myös tutkimuksen osalta. 

• Energiayhteisöjen yhteiskehittämisen prosesseja pitäisi kehittää ja niissä ottaa paremmin eri osa-
puolien 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 eri-
laiset energiayhteisöratkaisut sisältäen mm. erillisiin linjoihin pohjatuvat verkolliset energiayhteisöt 
sekä paikallisesti että maantieteellisesti hajautetut virtuaaliset energiayhteisöt. 

• Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten ja laskennan uudistamisen yhteydessä tulee laskenta-
rajoja 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 sähköturvallisuuslain-
säädännössä. 

• Rakennusten älykkyysindikaattorin (SRI) roolia energiayhteisöjen toteutumisen edistäjänä tulee sel-
vittää. 

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 kau-
palliset kysymykset taseenhallinnan ja joustopalveluiden tuottamisen suhteen. 

• Piensähköverkon kustannusten tutkiminen rinnan käytössä jakeluverkon kanssa ja saarekkeena: 
millainen kustannusrakenne-ero syntyy, jos piensähköverkkoa halutaan käyttää saarekkeena verrat-

tuna jatkuvaan käyttöön yleisen verkon rinnalla. 
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• Käytännön toteutuksiin sekä uudis- että perusparannuskohteissa tarvitaan ohjeistuksia, malleja kai-
kille toimijatahoille tavoiteasettelusta käyttöönottoon.  Tyypillisiin kohteisiin tulee kehittää tuot-
teistettuja 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 automaatio-
ratkaisu energianhallinnan ja joustojen toteuttamiseksi 

Energiayhteisöjen vuorovaikutukset muiden sähkömarkkinaosapuolien kanssa  

• Erilaisten energiayhteisöjen ja muiden sähkömarkkinaosapuolien vuorovaikutuksiin ja koordinaatio-
mekanismeihin liittyvien laajempien käyttötapausten simulointi ja energiayhteisöjen toiminnalli-
suuksille muodostuvan arvon analysointi. 

• Hajautetun automaatioarkkitehtuurin kehittäminen horisontaalisen tiedonvaihdon ja koordinaation 
toteuttamiseksi laajamittaisen jouston hyödyntämiseksi kaikkien markkinaosapuolten osalta 

• Verkkopalvelumaksurakenteiden kehittäminen erilaisille energiayhteisötyypeille sekä niiden lasken-
tamenetelmien 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 tuke-
miseksi. 

• Data-alustojen ja datan hyödyntäminen rakennusten ja verkkojen simuloinneissa sekä mikroverkon 
mittausten ja hallinnan kehityksessä. 

• Kerätyn datan jakaminen tutkimuskäyttöön. 
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